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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 
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.

(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 
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 
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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. 
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.

(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.
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 



AD\857471PL.doc 5/9 PE456.896v02-00

PL

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

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.
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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

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 
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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 
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 
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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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