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Poprawka 1
Helmut Scholz

Projekt opinii
Motyw A a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Aa. mając na uwadze, że Trybunał 
Sprawiedliwości, odnosząc się do art. 13 
ust. 3 Porozumienia ustanawiającego 
Europejski Mechanizm Stabilności, 
niedawno potwierdził (sprawa Pringle), że 
Komisja Europejska poprzez swoje 
zaangażowanie w Porozumienie 
ustanawiające EMS ma za zadanie 
„wspierać ogólny interes Unii” oraz 
„zapewnić zgodność protokołów ustaleń 
sporządzonych w ramach EMS z prawem 
Unii Europejskiej”;

Or. en

Poprawka 2
Helmut Scholz

Projekt opinii
Motyw A b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ab. mając na uwadze, że art. 151 TFUE 
stanowi, iż działanie podejmowane przez 
UE i państwa członkowskie musi być 
spójne z podstawowymi prawami 
socjalnymi ustanowionymi w Europejskiej 
karcie społecznej z 1961 r. i Wspólnotowej 
karcie socjalnych praw podstawowych 
pracowników z 1989 r. w celu poprawy 
między innymi dialogu społecznego;

Or. en
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Poprawka 3
Helmut Scholz

Projekt opinii
Motyw A c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ac. mając na uwadze, że art. 152 TFUE 
stanowi, że „Unia uznaje i wspiera rolę 
partnerów społecznych na swoim 
poziomie, uwzględniając różnorodność 
systemów krajowych. Ułatwia ona dialog 
między nimi, szanując ich autonomię”;

Or. en

Poprawka 4
Paulo Rangel

Projekt opinii
Motyw B

Projekt opinii Poprawka

B. mając na uwadze, że warunki pomocy 
finansowej są uzgadniane wspólnie 
pomiędzy odnośnymi instytucjami UE, 
EMS oraz MFW, jednak ostateczną 
decyzję podejmuje zawsze rada 
zarządzająca EMS;

B. mając na uwadze, że warunki pomocy 
finansowej są uzgadniane wspólnie 
pomiędzy odnośnymi instytucjami UE, 
EMS oraz MFW, jednak ostateczną 
decyzję podejmuje zawsze rada 
zarządzająca EMS, zgodnie z protokołem 
ustaleń dokonanych wcześniej z 
zainteresowanym państwem 
członkowskim;

Or. en

Poprawka 5
Helmut Scholz

Projekt opinii
Motyw B a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

Ba. mając na uwadze, że zarówno 
Europejski Instrument Stabilności 
Finansowej, jak i EMS czerpie korzyści 
z usług czołowych instytucji Unii 
Europejskiej, takich jak Komisja 
Europejska i EBC, podczas gdy nadzór 
nad tymi instytucjami nie jest prowadzony 
w zgodzie z procedurą określoną 
w TFUE;

Or. en

Poprawka 6
Paulo Rangel

Projekt opinii
Motyw B a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ba. mając na uwadze, że trojka stanowiła 
rozwiązanie ad hoc, przyjęte pod znaczną 
presją czasu w kontekście sytuacji 
wyjątkowej związanej z kryzysem 
gospodarczym, mające na celu wsparcie 
krajów borykających się z największymi
trudnościami, uniknięcie bezładnego 
niewykonywania zobowiązań 
i rozprzestrzenienia się kryzysu na inne 
państwa członkowskie, powstrzymanie 
spekulacji długiem publicznym oraz 
niedopuszczenie do upadku strefy euro;

Or. en

Poprawka 7
György Schöpflin

Projekt opinii
Motyw C
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Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że memorandum 
podpisane przez kraje strefy euro 
ubiegające się o pomoc finansową ma 
wpływ na prawa podstawowe oraz sytuację 
społeczną tych krajów, jednak 
opracowywanie i realizacja działań nie 
podlegają kontroli demokratycznej;

C. mając na uwadze, że memorandum 
podpisane przez kraje strefy euro 
ubiegające się o pomoc finansową, mimo iż 
uwzględniono w nim okoliczności pilnej 
potrzeby, w związku z którą podjęto 
decyzje, ma wpływ na prawa podstawowe 
oraz sytuację społeczną tych krajów, 
jednak opracowywanie i realizacja działań 
nie podlegają kontroli demokratycznej, 
zwłaszcza biorąc pod uwagę, że od chwili 
zaistnienia pilnej potrzeby upłynął długi 
czas, jest godnym ubolewania, że podjęte 
wtedy krótkoterminowe decyzje stały się 
decyzjami długoterminowymi;

Or. en

Poprawka 8
Paulo Rangel

Projekt opinii
Motyw C

Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że memorandum
podpisane przez kraje strefy euro 
ubiegające się o pomoc finansową ma
wpływ na prawa podstawowe oraz sytuację 
społeczną tych krajów, jednak
opracowywanie i realizacja działań nie 
podlegają kontroli demokratycznej;

C. mając na uwadze, że protokoły ustaleń
podpisane przez kraje strefy euro 
ubiegające się o pomoc finansową mają
negatywny wpływ na prawa socjalne
obywateli, przy czym w tym kontekście 
sprawą najwyższej wagi jest 
zagwarantowanie, że opracowywanie 
i realizacja programów pomocy 
finansowej podlegają odpowiedniej 
demokratycznej rozliczalności, zarówno 
na szczeblu unijnym, jak i krajowym;

Or. en

Poprawka 9
Dimitrios Droutsas
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Projekt opinii
Motyw C

Projekt opinii Poprawka

C. mając na uwadze, że memorandum 
podpisane przez kraje strefy euro 
ubiegające się o pomoc finansową ma 
wpływ na prawa podstawowe oraz sytuację 
społeczną tych krajów, jednak 
opracowywanie i realizacja działań nie 
podlegają kontroli demokratycznej;

C. mając na uwadze, że memorandum 
podpisane przez państwa członkowskie
strefy euro ubiegające się o pomoc 
finansową ma wpływ na prawa 
podstawowe oraz sytuację społeczną tych 
krajów, nie podlegając żadnej 
demokratycznej kontroli parlamentarnej 
na szczeblu krajowym ani unijnym;

Or. en

Poprawka 10
Helmut Scholz

Projekt opinii
Motyw C a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

Ca. mając na uwadze, że „reagowanie 
kryzysowe”, którego mechanizmem miała 
być trojka, trwa od czterech lat;

Or. en

Poprawka 11
Helmut Scholz

Projekt opinii
Ustęp -1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-1. podkreśla, że utworzenie 
Europejskiego Instrumentu Stabilności 
Finansowej i EMS poza instytucjami Unii 
stanowi regres w rozwoju Unii, 
szczególnie kosztem Parlamentu, 
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Trybunału Obrachunkowego i Trybunału 
Sprawiedliwości;

Or. en

Poprawka 12
Paulo Rangel

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. jest zdania, że obecna sytuacja 
niekorzystnie wpływa na wizerunek Unii 
Europejskiej; domaga się zmiany traktatu 
w celu stworzenia pojedynczego 
instrumentu pomocy finansowej w ramach 
Wspólnoty dla wszystkich państw 
członkowskich UE;

1. jest zdania, że choć utworzenie trojki 
jako rozwiązania rezerwowego 
i awaryjnego w celu ocalenia projektu 
strefy euro oraz stabilności ekonomicznej 
i finansowej należących do niej krajów 
było uzasadnione, od teraz należy 
stosować trwałe podejście oraz 
mechanizm skoncentrowany na celach, 
jakimi są trwały wzrost gospodarczy 
i stabilność finansowa, po to aby nie 
dopuścić do podobnych sytuacji oraz 
radzić sobie w razie ich zaistnienia; 
domaga się zmiany traktatu w celu 
stworzenia pojedynczego instrumentu 
pomocy finansowej w ramach Wspólnoty 
dla wszystkich państw członkowskich UE;

Or. en

Poprawka 13
Andrew Duff

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. jest zdania, że obecna sytuacja 
niekorzystnie wpływa na wizerunek Unii 
Europejskiej; domaga się zmiany traktatu 
w celu stworzenia pojedynczego 

1. jest zdania, że obecna sytuacja 
niekorzystnie wpływa na wizerunek Unii 
Europejskiej; domaga się zmiany traktatu 
w celu stworzenia Europejskiego 
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instrumentu pomocy finansowej w ramach 
Wspólnoty dla wszystkich państw 
członkowskich UE;

Funduszu Walutowego jako pojedynczego 
instrumentu pomocy finansowej w ramach 
Wspólnoty dla wszystkich państw 
członkowskich UE;

Or. en

Poprawka 14
Helmut Scholz

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. ubolewa, że system pomocy finansowej 
nie został jeszcze poddany odpowiedniej 
kontroli parlamentarnej oraz kontroli 
rozliczalności w ramach Traktatów UE;

Or. en

Poprawka 15
Paulo Rangel

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. jest zdania, że aktualna analiza prac 
trojki nad programem dotyczącym państw 
członkowskich powinna stanowić ważne 
źródło informacji umożliwiające 
wyciągnięcie wniosków z przeszłości 
i zastosowanie nowych sposobów podejścia 
do nowych mechanizmów, które należy 
stworzyć po to, by w przyszłości nie dopuścić 
do konieczności kosztownej naprawy 
gospodarek europejskich;

Or. en
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Poprawka 16
Dimitrios Droutsas

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. zauważa, że trojka została 
ustanowiona, mimo iż w prawie 
pierwotnym Unii Europejskiej nie 
przewidziano odpowiedniej podstawy 
prawnej;

Or. en

Poprawka 17
Dimitrios Droutsas

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. ubolewa z powodu nieprzygotowania 
UE i jej instytucji do szybkiego 
i skutecznego radzenia sobie z kryzysem 
zadłużeniowym na dużą skalę w unii 
walutowej;

Or. en

Poprawka 18
Paulo Rangel

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. zauważa, że choć negocjacje w sprawie 
protokołu ustaleń i mandat trojki były 
postrzegane jako nieprzejrzyste, wyborcy 
krajowi w krajach objętych programem 



AM\1016466PL.doc 11/20 PE527.973v01-00

PL

mieli możliwość wyrażenia zgody 
w odniesieniu do ogólnych elementów 
programów dostosowań;

Or. en

Poprawka 19
Dimitrios Droutsas

Projekt opinii
Ustęp 1 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1c. głęboko ubolewa, że ustanowiony 
system pomocy finansowej nie został 
jeszcze poddany odpowiedniej kontroli 
parlamentarnej oraz kontroli 
rozliczalności w ramach Traktatów UE;

Or. en

Poprawka 20
Andrew Duff

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. nalega, by instytucje europejskie 
zaangażowane w decyzje dotyczące 
pomocy finansowej dla państw 
członkowskich UE były odpowiedzialne 
przed Parlamentem Europejskim oraz by
odnośne decyzje były poddawane pod 
głosowanie w Parlamencie Europejskim;
jest zdania, że w stosownych przypadkach 
w dialog gospodarczy powinno się 
angażować parlamenty państw 
członkowskich;

2. nalega, by Komisja Europejska przejęła 
odpowiedzialność w imieniu trojki za 
stosunki z Parlamentem Europejskim; 
apeluje, by w ramach następnej konwencji 
podjęto odnośne decyzje podlegające 
głosowaniu w Parlamencie Europejskim
oraz by parlament narodowy 
zainteresowanego państwa mógł 
współpracować z Parlamentem 
Europejskim w zakresie odpowiadania na 
wnioski Komisji dotyczące reformy 
budżetowej i gospodarczej;

Or. en
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Poprawka 21
Paulo Rangel

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. nalega, by instytucje europejskie 
zaangażowane w decyzje dotyczące 
pomocy finansowej dla państw 
członkowskich UE były odpowiedzialne 
przed Parlamentem Europejskim oraz by 
odnośne decyzje były poddawane pod 
głosowanie w Parlamencie Europejskim; 
jest zdania, że w stosownych przypadkach
w dialog gospodarczy powinno się 
angażować parlamenty państw 
członkowskich;

2. nalega, by instytucje europejskie 
zaangażowane w decyzje dotyczące 
pomocy finansowej dla państw 
członkowskich UE były odpowiedzialne 
przed Parlamentem Europejskim oraz by 
taka odpowiedzialność wiązała się 
z koniecznością wysłuchania 
w Parlamencie Europejskim przed 
podjęciem przez niego obowiązków oraz 
składania regularnych sprawozdań 
i podlegania regularnej kontroli 
Parlamentu Europejskiego; podkreśla 
potrzebę zapewnienia demokratycznej 
rozliczalności trojki na szczeblu krajowym
oraz jest zdania, że w proces powinno się 
angażować parlamenty narodowe;

Or. en

Poprawka 22
Helmut Scholz

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. nalega, by instytucje europejskie 
zaangażowane w decyzje dotyczące 
pomocy finansowej dla państw 
członkowskich UE były odpowiedzialne 
przed Parlamentem Europejskim oraz by 
odnośne decyzje były poddawane pod 
głosowanie w Parlamencie Europejskim; 
jest zdania, że w stosownych przypadkach 
w dialog gospodarczy powinno się 
angażować parlamenty państw 

2. nalega, by instytucje europejskie 
zaangażowane w decyzje dotyczące 
pomocy finansowej dla państw 
członkowskich UE były odpowiedzialne 
przed Parlamentem Europejskim oraz by 
odnośne decyzje były poddawane pod 
głosowanie w Parlamencie Europejskim; 
jest zdania, że w stosownych przypadkach 
w dialog gospodarczy powinno się 
angażować parlamenty narodowe; uważa 
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członkowskich; zatem, że Komisja Europejska, która 
w trojce zgodziła się przejąć rolę 
polegającą na prowadzeniu 
i koordynowaniu działań w zakresie 
określenia konkretnych warunków 
żądanej pomocy finansowej oraz 
monitorować zgodność programów 
dostosowań gospodarczych rządów 
krajowych z protokołami ustaleń, powinna 
odpowiadać przed Parlamentem 
Europejskim, stawiając się regularnie 
przed właściwą komisją PE, na żądanie 
Parlamentu Europejskiego lub z własnej 
inicjatywy;

Or. en

Poprawka 23
Helmut Scholz

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. z niepokojem zauważa, że 
w programach dostosowań Komisja 
opowiada się między innymi za 
elastycznością rynku pracy, zmianami 
w polityce dotyczącej wynagrodzeń 
i strukturze systemów układów 
zbiorowych, bezpośrednim zamrożeniem 
i obniżeniem wynagrodzeń i emerytur oraz 
podwyższeniem wieku emerytalnego, 
wyeliminowaniem lub zmniejszeniem 
dotacji na cele socjalne oraz złagodzeniem 
ograniczeń dotyczących odpraw i limitów 
świadczeń dla bezrobotnych; jest zdania, 
że wszystko to wywarło głęboki i poważny 
wpływ na prawa podstawowe oraz osłabia 
europejski model społeczny, tj. dialog 
społeczny i układy zbiorowe, na których 
model ten jest oparty;

Or. en
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Poprawka 24
Helmut Scholz

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. podkreśla, że zaangażowanie 
partnerów społecznych w dialog 
gospodarczy na szczeblu europejskim 
musi znaleźć się w programie politycznym 
oraz że byłoby ono w pełni zgodne 
z Traktatem;

Or. en

Poprawka 25
Helmut Scholz

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. uważa, że jeśli Komisja ma nadal 
pełnić rolę członka trojki, powinna to 
robić, przestrzegając w pełni swojego 
obowiązku wynikającego z Traktatów, 
unikając postępowania sprzecznego z jej 
rolą „strażniczki Traktatu”;

Or. en

Poprawka 26
Helmut Scholz

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)



AM\1016466PL.doc 15/20 PE527.973v01-00

PL

Projekt opinii Poprawka

3b. wyraża zaniepokojenie, że 
uczestnictwo EBC w trojce, zgodnie 
z Porozumieniem ustanawiającym EMS, 
budzi wątpliwości konstytucyjne, jeśli 
chodzi o niezależność EBC, o której mowa 
w art. 130 TFUE;

Or. en

Poprawka 27
Helmut Scholz

Projekt opinii
Ustęp 3 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3c. uważa, że relację strefy euro z MFW 
należy ponownie zdefiniować z myślą 
o stopniowym wycofaniu bezpośredniego 
zaangażowania MFW w rozwiązywanie 
problemów dotyczących długu 
państwowego w strefie euro;

Or. en

Poprawka 28
Helmut Scholz

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. jest zdania, że europejska konwencja 
praw człowieka, konwencje MOP, 
Europejska karta społeczna, jak również 
Międzynarodowy pakt praw obywatelskich 
i politycznych prawnie zobowiązują 
wszystkie państwa członkowskie UE do 
tego, by nie koncentrowały się one 
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wyłącznie na stosowaniu rozwiązań 
finansowych na czas kryzysu, ale 
w równym stopniu stosowały środki 
mające na celu wspieranie stabilności 
społecznej; wzywa instytucje UE do 
podjęcia w tym celu odpowiednich 
działań;

Or. en

Poprawka 29
Andrew Duff

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. jest zdania, że pewne warunki ustalone 
przez trojkę naruszają niektóre prawa 
podstawowe.

skreślony

Or. en

Poprawka 30
Dimitrios Droutsas

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. jest zdania, że niektóre warunki 
ustalone przez trojkę naruszają niektóre 
prawa podstawowe.

5. ubolewa, że pewne warunki ustalone 
przez trojkę w różnych programach 
dostosowań naruszają niektóre prawa 
podstawowe.

Or. en
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Poprawka 31
Paulo Rangel

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. jest zdania, że niektóre warunki ustalone 
przez trojkę naruszają niektóre prawa 
podstawowe.

5. jest zdania, że należy zwrócić uwagę na 
łagodzenie negatywnego wpływu strategii 
dostosowawczych w krajach objętych 
programem oraz że warunki ustalone przez 
trojkę muszą być zgodne z prawami 
podstawowymi, a ich celem powinno być 
przyczynienie się do poprawy jakości życia 
obywateli.

Or. en

Poprawka 32
Helmut Scholz

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla w tym kontekście, że 
Trybunał Sprawiedliwości określił 
w swoim obecnym orzecznictwie wysokie 
wymagania dotyczące środków stabilizacji 
finansowej i gospodarczej, zwłaszcza 
w odniesieniu do przydatności tych 
środków w interesie publicznym, ich 
proporcjonalności oraz ostrożnego brania 
pod uwagę;

Or. en

Poprawka 33
Paulo Rangel

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

5a. apeluje, by wszystkie decyzje dotyczące 
unii gospodarczej i walutowej 
podejmowano w ramach Traktatów, na 
których opiera się Unia Europejska, 
bowiem wszelkie odstępstwa od metody 
wspólnotowej oraz zwiększone 
wykorzystanie umów międzyrządowych 
podzieliłoby i osłabiło Unię;

Or. en

Poprawka 34
Dimitrios Droutsas

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. zauważa, że zalecenia zawarte 
w protokołach ustaleń stanowią wyraźne 
odstępstwo od celów strategii lizbońskiej 
i strategii „Europa 2020”, zwłaszcza 
w celu zapewnienia wysokiego poziomu 
wzrostu, konkurencyjności i zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 35
Dimitrios Droutsas

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. podkreśla, że w ramach dążenia do 
stabilności gospodarczej i finansowej 
w państwach członkowskich i całej Unii 
nie należy naruszać stabilności społecznej, 
europejskiego modelu społecznego i praw 
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socjalnych obywateli UE; wzywa do 
pełnego zaangażowania partnerów 
społecznych w opracowanie i wdrożenie 
programów dostosowań, obecnie i 
w przyszłości;

Or. en

Poprawka 36
Dimitrios Droutsas

Projekt opinii
Ustęp 5 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5c. apeluje o zaprzestanie funkcjonowania 
przez trojkę w obecnej strukturze oraz 
wskazuje, że wszelka przyszła struktura 
trojki wymaga nadania jej odpowiedniej 
legitymacji demokratycznej oraz 
włączenia w ramy wspólnotowe; domaga 
się ścisłej współpracy z Parlamentem 
Europejskim oraz jego pełnego 
zaangażowania, a także większego 
zaangażowania parlamentów 
narodowych, szczególnie tych państw 
członkowskich, które są objęte 
programami pomocy finansowej;

Or. en

Poprawka 37
Dimitrios Droutsas

Projekt opinii
Ustęp 5 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5d. wzywa do zmiany Traktatu, co 
zapewni dostęp do wszystkich niezbędnych 
instrumentów i środków umożliwiających 
Unii i jej instytucjom szybkie i skuteczne 
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oraz oparte na legitymacji demokratycznej 
radzenie sobie z problemami, które 
w przyszłości mogłyby zagrozić 
gospodarczej, finansowej i społecznej 
stabilności strefy euro i jej państw 
członkowskich;

Or. en


