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Poprawka 1
Pervenche Berès, Elisa Ferreira

Projekt rezolucji
Odniesienie 3 

Projekt rezolucji Poprawka

 uwzględniając art. 121, 126, 136, 138 i 
352 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej oraz Protokół (nr 12) w 
sprawie procedury dotyczącej nadmiernego 
deficytu i Protokół (nr 14) w sprawie 
Eurogrupy, załączone do Traktatu o Unii 
Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej,

 uwzględniając art. 121, 126, 136, 138, 148
i 352 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej oraz Protokół (nr 12) w 
sprawie procedury dotyczącej nadmiernego 
deficytu i Protokół (nr 14) w sprawie 
Eurogrupy, załączone do Traktatu o Unii 
Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej,

Or.en

Poprawka 2
Elisa Ferreira

Projekt rezolucji
Odniesienie 4 

Projekt rezolucji Poprawka

uwzględniając komunikat Komisji z dnia 
12 maja 2010 r. w sprawie zacieśnienia
koordynacji polityki gospodarczej 
(COM(2010)0250),

uwzględniając komunikaty Komisji z dnia 
12 maja 2010 r. w sprawie zacieśnienia 
koordynacji polityki gospodarczej 
(COM(2010)0250) i z dnia 30 czerwca br. 
w sprawie wzmocnienia koordynacji 
polityki gospodarczej w interesie 
stabilności, wzrostu gospodarczego i 
zatrudnienia – narzędzia na rzecz 
silniejszego zarządzania gospodarczego w 
UE COM(2010) 367/2,

Or.en
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Poprawka 3
Diogo Feio

Projekt rezolucji
Odniesienie 33 a (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

uwzględniając komunikat Komisji z 
dnia 30 czerwca pt. „Wzmocnienie 
koordynacji polityki gospodarczej w 
interesie stabilności, wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia – Narzędzia 
na rzecz silniejszego zarządzania 
gospodarczego w UE” COM(2010) 367/2,

Or.en

Poprawka 4
Sharon Bowles, Ramon Tremosa i Balcells

Projekt rezolucji
Odniesienie 33 a (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

uwzględniając komunikat Komisji z 
dnia 30 czerwca pt. „Wzmocnienie 
koordynacji polityki gospodarczej w 
interesie stabilności, wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia – Narzędzia 
na rzecz silniejszego zarządzania 
gospodarczego w UE”,

Or.en

Poprawka 5
Sławomir Witold Nitras

Projekt rezolucji
Odniesienie 14 

Projekt rezolucji Poprawka

 uwzględniając oświadczenie szefów 
państw i rządów strefy euro z dnia 7 maja 

(nie dotyczy polskiej wersji językowej)
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2010 r.,

Or.en

Poprawka 6
Diogo Feio

Projekt rezolucji
Odniesienie 33 b (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

uwzględniając konkluzje Rady do Spraw 
Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN) 
z dnia 7 września 2010 r. zatwierdzające 
ściślejsze monitorowanie polityki 
gospodarczej i budżetowej (europejski 
okres oceny),

Or.en

Poprawka 7
Vicky Ford

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że niedawny rozwój 
sytuacji gospodarczej jasno pokazał, że 
koordynacja polityki gospodarczej w Unii 
nie funkcjonuje wystarczająco dobrze i nie 
w pełni odpowiada obowiązkom państw 
członkowskich wynikającym z Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(TFUE), w myśl których państwa 
członkowskie powinny traktować swoją 
politykę gospodarczą jako przedmiot 
wspólnej troski i koordynować ją w Radzie 
zgodnie z odpowiednimi postanowieniami 
Traktatu i z poszanowaniem kluczowej roli 
Komisji w procedurze nadzoru,

A. mając na uwadze, że niedawny rozwój 
sytuacji gospodarczej jasno pokazał, że 
koordynacja polityki gospodarczej w Unii, 
w szczególności w strefie euro, nie 
funkcjonuje wystarczająco dobrze i nie 
w pełni odpowiada obowiązkom państw 
członkowskich wynikającym z Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(TFUE), w myśl których państwa 
członkowskie powinny traktować swoją 
politykę gospodarczą jako przedmiot 
wspólnej troski i koordynować ją w Radzie 
zgodnie z odpowiednimi postanowieniami 
Traktatu i z poszanowaniem kluczowej roli 
Komisji w procedurze nadzoru,

Or.en
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Poprawka 8
Sharon Bowles, Ramon Tremosa i Balcells

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

mając na uwadze, że niedawny rozwój 
sytuacji gospodarczej jasno pokazał, że 
koordynacja polityki gospodarczej w Unii 
nie funkcjonuje wystarczająco dobrze i nie 
w pełni odpowiada obowiązkom państw 
członkowskich wynikającym z Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(TFUE), w myśl których państwa 
członkowskie powinny traktować swoją 
politykę gospodarczą jako przedmiot
wspólnej troski i koordynować ją w Radzie 
zgodnie z odpowiednimi postanowieniami 
Traktatu i z poszanowaniem kluczowej roli 
Komisji w procedurze nadzoru,

A. mając na uwadze, że niedawny rozwój 
sytuacji gospodarczej jasno pokazał, że 
koordynacja polityki gospodarczej w Unii 
nie funkcjonuje wystarczająco dobrze i 
pomimo obowiązków państw 
członkowskich wynikających z Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(TFUE), nie potraktowały one swojej
polityki gospodarczej jako przedmiotu
wspólnej troski i nie koordynowały jej w 
Radzie zgodnie z odpowiednimi 
postanowieniami Traktatu 
i z poszanowaniem kluczowej roli Komisji 
w procedurze nadzoru,

Or.en

Poprawka 9
Diogo Feio

Projekt rezolucji
Punkt A a preambuły (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że ani obecne ramy 
dotyczące zarządzania gospodarczego i 
kontroli gospodarczej, ani ramy 
regulacyjne dotyczące usług finansowych 
nie zapewniły w wystarczającym stopniu 
stabilności i wzrostu,

Or.en

Poprawka 10
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Philippe Lamberts, Sven Giegold w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Punkt A a preambuły (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że należy sięgnąć 
poza środki tymczasowe mające na celu 
stabilizację strefy euro,

Or.en

Poprawka 11
Sławomir Witold Nitras

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że należy wzmocnić 
koordynację i nadzór gospodarczy na 
szczeblu UE, uznając jednocześnie zasadę 
pomocniczości i uwzględniając szczególne 
wymogi strefy euro oraz wnioski, które 
trzeba wyciągnąć z niedawnego kryzysu 
gospodarczego,

B. mając na uwadze, że należy wzmocnić 
koordynację i nadzór gospodarczy na 
szczeblu UE, uznając jednocześnie zasadę 
pomocniczości i uwzględniając szczególne 
wymogi strefy euro oraz wnioski, które 
trzeba wyciągnąć z niedawnego kryzysu 
gospodarczego, nie szkodząc przy tym 
integralności Unii Europejskiej i 
pamiętając o konieczności równego 
traktowania państw członkowskich,

Or.en

Poprawka 12
Jürgen Klute

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że należy wzmocnić 
koordynację i nadzór gospodarczy na 
szczeblu UE, uznając jednocześnie zasadę 

B. mając na uwadze, że należy wzmocnić 
koordynację gospodarczą na szczeblu UE, 
uznając jednocześnie zasadę 
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pomocniczości i uwzględniając szczególne 
wymogi strefy euro oraz wnioski, które 
trzeba wyciągnąć z niedawnego kryzysu 
gospodarczego,

pomocniczości i uwzględniając szczególne 
wymogi strefy euro oraz wnioski, które 
trzeba wyciągnąć z niedawnego kryzysu 
gospodarczego,

Or.de

Poprawka 13
Vicky Ford

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

mając na uwadze, że należy wzmocnić 
koordynację i nadzór gospodarczy na 
szczeblu UE, uznając jednocześnie zasadę
pomocniczości i uwzględniając szczególne 
wymogi strefy euro oraz wnioski, które 
trzeba wyciągnąć z niedawnego kryzysu 
gospodarczego,

B. mając na uwadze, że należy wzmocnić 
koordynację i nadzór gospodarczy na 
szczeblu UE, przestrzegając jednocześnie 
zasady pomocniczości i uwzględniając 
szczególne wymogi strefy euro oraz 
wnioski, które trzeba wyciągnąć z 
niedawnego kryzysu gospodarczego,

Or.en

Poprawka 14
Danuta Jazłowiecka

Projekt rezolucji
Punkt B a preambuły (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. Mając na uwadze konieczność 
wzmocnienia koordynacji gospodarczej w 
całej Unii z uwagi na fakt, iż stabilność 
gospodarcza UE może zależeć od sytuacji 
gospodarczej jednego z jej członków oraz z 
uwagi na zaawansowane połączenia 
gospodarcze między wszystkimi państwami 
członkowskimi w ramach wspólnego 
rynku a także perspektywę rozszerzenia 
strefy euro,

Or.en
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Poprawka 15
Diogo Feio

Projekt rezolucji
Punkt B a preambuły (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że traktat lizboński 
przekształca byłą „metodę wspólnotową” 
– przez jej dostosowanie i wzmocnienie –
w „metodę unijną”, według której:
– Rada Europejska określa ogólne 
kierunki i priorytety polityczne,
– Komisja wspiera ogólny interes Unii i 
podejmuje w tym celu odpowiednie 
inicjatywy,
– Parlament Europejski i Rada pełnią 
wspólnie funkcję prawodawczą i 
budżetową w oparciu o wnioski Komisji,

Or.en

Poprawka 16
Anni Podimata

Projekt rezolucji
Punkt B a preambuły (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że nowy 
wzmocniony sposób zarządzania 
gospodarczego powinien w pełni 
uwzględniać oraz umacniać unijną zasadę 
solidarności jako warunek zdolności 
strefy euro do reagowania na wstrząsy 
asymetryczne i ataki spekulantów,

Or.en

Poprawka 17

Sven Giegold, Philippe Lamberts w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Punkt B a preambuły (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że obecny kryzys 
gospodarczy w UE jest kryzysem 
wypłacalności, który początkowo przybrał 
postać braku płynności finansowej, a więc 
problemu, jakiego w dłuższej perspektywie 
nie można rozwiązać poprzez zwiększanie 
długu i tak już bardzo zadłużonych 
krajów, realizując jednocześnie 
przyspieszone plany konsolidacji fiskalnej,

Or.en

Poprawka 18
Diogo Feio

Projekt rezolucji
Punkt C a preambuły (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że w pełni 
niezależny bank centralny to niezbędny
wymóg stabilności euro, niskiej inflacji i 
korzystnych warunków finansowania 
wzrostu i zatrudnienia,

Or.en

Poprawka 19
Diogo Feio

Projekt rezolucji
Punkt C b preambuły (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

Cb. mając na uwadze, że baczniej należy 
się przyjrzeć ukrytym zobowiązaniom i 
operacjom pozabilansowym, które w 
perspektywie średnio- i długoterminowej 
mogą doprowadzić do wzrostu długu 
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publicznego i ograniczenia przejrzystości,

Or.en

Poprawka 20
Diogo Feio

Projekt rezolucji
Punkt C c preambuły (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

Cc. mając na uwadze, że decydenci 
polityczni muszą w sposób skoordynowany 
zidentyfikować wspólne wyzwania 
gospodarcze i społeczne stojące przed UE 
oraz stawić im czoła,

Or.en

Poprawka 21
Pervenche Berès, Elisa Ferreira

Projekt rezolucji
Punkt C a preambuły (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że większe 
zaangażowanie partnerów społecznych na 
szczeblu krajowym i europejskim zwiększy 
poczucie odpowiedzialności 
zainteresowanych stron w dziedzinie 
zarządzania gospodarczego i realizacji 
ogólnej strategii Europa 2020,

Or.en

Poprawka 22
Diogo Feio

Projekt rezolucji
Punkt C d preambuły (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka

Cd. mając na uwadze, że należy ustanowić 
stały mechanizm rozwiązywania kryzysów 
obejmujący procedury restrukturyzacji 
długu lub kontrolowanej upadłości w celu 
zabezpieczenia stabilności finansowej na 
wypadek kryzysu zadłużenia państwa lub 
sektora prywatnego, chroniący 
jednocześnie niezależność EBC,

Or.en

Poprawka 23
Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard

Projekt rezolucji
Punkt C a preambuły (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że obowiązujące 
obecnie zasady paktu na rzecz stabilności 
i wzrostu nie wystarczyły do 
zagwarantowania solidnej polityki 
fiskalnej; mając na uwadze potrzebę 
wzmocnienia ram polityki fiskalnej UE 
poprzez bardziej rygorystyczne stosowanie 
sankcji w oparciu o obowiązujące 
przepisy,

Or.en

Poprawka 24

Philippe Lamberts, Sven Giegold w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Punkt C a preambuły (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że cel polegający na 
przywróceniu równowagi finansów 
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publicznych musi zostać osiągnięty przez 
państwa nadmiernie zadłużone, ale sama 
jego realizacja nie rozwiąże problemu 
różnic gospodarczych między krajami 
strefy euro ani w całej UE,

Or.en

Poprawka 25
Vicky Ford

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że istnieje tendencja 
do migracji pracy, wiedzy i innowacji do 
niektórych regionów oraz że należy nadal 
rozwijać mechanizmy solidarności 
finansowej UE, skupiając się w 
szczególności na badaniach naukowych i 
rozwoju oraz edukacji,

D. mając na uwadze, że istnieje tendencja 
do migracji pracy, wiedzy i innowacji do 
niektórych regionów oraz że należy nadal 
rozwijać mechanizmy solidarności 
finansowej UE, skupiając się w 
szczególności na badaniach naukowych i 
rozwoju oraz dotychczasowych
inicjatywach współpracy w dziedzinie 
edukacji i szkoleń,

Or.en

Poprawka 26
Danuta Jazłowiecka

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że istnieje tendencja 
do migracji pracy, wiedzy i innowacji do 
niektórych regionów oraz że należy nadal 
rozwijać mechanizmy solidarności 
finansowej UE, skupiając się w 
szczególności na badaniach naukowych i 
rozwoju oraz edukacji,

D. mając na uwadze, że istnieje tendencja 
do migracji pracy, wiedzy i innowacji do 
niektórych regionów oraz że należy nadal 
rozwijać mechanizmy solidarności 
finansowej UE, skupiając się w 
szczególności na badaniach naukowych i 
rozwoju oraz edukacji, a także dążąc do 
spójności terytorialnej, gospodarczej i 
społecznej,
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Or.en

Poprawka 27
Corien Wortmann-Kool

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że istnieje tendencja 
do migracji pracy, wiedzy i innowacji do 
niektórych regionów oraz że należy nadal 
rozwijać mechanizmy solidarności 
finansowej UE, skupiając się w 
szczególności na badaniach naukowych i 
rozwoju oraz edukacji,

D. mając na uwadze, że istnieje tendencja 
do migracji pracy, wiedzy i innowacji do 
niektórych regionów oraz że należy nadal 
rozwijać mechanizmy solidarności 
finansowej UE, skupiając się na celach 
strategii Europa 2020, w szczególności na 
badaniach naukowych i rozwoju oraz 
edukacji,

Or.en

Poprawka 28
Sharon Bowles, Ramon Tremosa i Balcells

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że istnieje tendencja 
do migracji pracy, wiedzy i innowacji do 
niektórych regionów oraz że należy nadal 
rozwijać mechanizmy solidarności 
finansowej UE, skupiając się w 
szczególności na badaniach naukowych i 
rozwoju oraz edukacji,

D. mając na uwadze, że istnieje tendencja 
do migracji pracy, wiedzy i innowacji do 
niektórych regionów oraz że należy nadal 
rozwijać mechanizmy solidarności 
finansowej UE, skupiając się w 
szczególności na badaniach naukowych i 
rozwoju oraz edukacji w celu sprzyjania 
innowacji i wzrostowi gospodarczemu,

Or.en

Poprawka 29

Philippe Lamberts, Sven Giegold w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Punkt D preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

mając na uwadze, że istnieje tendencja do 
migracji pracy, wiedzy i innowacji do 
niektórych regionów oraz że należy nadal 
rozwijać mechanizmy solidarności 
finansowej UE, skupiając się w 
szczególności na badaniach naukowych i 
rozwoju oraz edukacji,

D. mając na uwadze, że istnieje tendencja 
do migracji pracy, wiedzy i innowacji do 
niektórych regionów oraz że należy nadal 
rozwijać mechanizmy solidarności 
finansowej UE, skupiając się w 
szczególności na badaniach naukowych i 
rozwoju, edukacji oraz gospodarce 
ekologicznej i niskoemisyjnej,

Or.en

Poprawka 30
Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

mając na uwadze, że istnieje tendencja do 
migracji pracy, wiedzy i innowacji do 
niektórych regionów oraz że należy nadal 
rozwijać mechanizmy solidarności 
finansowej UE, skupiając się w 
szczególności na badaniach naukowych i 
rozwoju oraz edukacji,

D. mając na uwadze, że istnieje tendencja 
do migracji pracy, wiedzy i innowacji do 
niektórych regionów oraz że należy nadal 
rozwijać mechanizmy solidarności 
finansowej UE, skupiając się w 
szczególności na badaniach naukowych i 
rozwoju oraz edukacji i szkoleniach,

Or.en

Poprawka 31
Pervenche Berès, Elisa Ferreira

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

mając na uwadze, że istnieje tendencja do 
migracji pracy, wiedzy i innowacji do 
niektórych regionów oraz że należy nadal 
rozwijać mechanizmy solidarności 

D. mając na uwadze, że istnieje tendencja 
do migracji pracy, wiedzy, kapitału i 
innowacji do niektórych regionów oraz że 
należy nadal rozwijać mechanizmy 
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finansowej UE, skupiając się w 
szczególności na badaniach naukowych i 
rozwoju oraz edukacji,

solidarności finansowej UE, skupiając się 
w szczególności na badaniach naukowych i 
rozwoju oraz edukacji,

Or.en

Poprawka 32
Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Punkt D a preambuły (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że Europa musi 
stawić czoła ostrej konkurencji ze strony 
krajów o gospodarkach wschodzących, 
stabilne finanse publiczne mają istotne 
znaczenie z punktu widzenia wspierania 
nowych możliwości, innowacji i wzrostu 
gospodarczego, a tym samym tworzenia 
europejskiego społeczeństwa opartego na 
wiedzy,

Or.en

Poprawka 33
Jürgen Klute

Projekt rezolucji
Punkt D a preambuły (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

D a. mając na uwadze, że obecny cel 
inflacyjny na poziomie nieco poniżej 2% 
stanowi słabą zachętę do inwestycji w 
sektorze prywatnym,

Or.de
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Poprawka 34
Jürgen Klute

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że wzrost 
gospodarczy jest warunkiem wstępnym 
stabilności gospodarczej i społecznej,

E. mając na uwadze, że zrównoważony i 
stały wzrost gospodarczy jest warunkiem 
wstępnym stabilności gospodarczej i 
społecznej oraz skutecznej konsolidacji 
budżetowej w dłuższej perspektywie,

Or.de

Poprawka 35
Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że wzrost 
gospodarczy jest warunkiem wstępnym 
stabilności gospodarczej i społecznej,

E. mając na uwadze, że stabilność 
finansów publicznych jest warunkiem 
wstępnym wzrostu gospodarczego, 
nowych innowacji i stabilności społecznej,

Or.en

Poprawka 36

Philippe Lamberts, Sven Giegold w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że wzrost 
gospodarczy jest warunkiem wstępnym
stabilności gospodarczej i społecznej,

E. mając na uwadze, że dobrostan idzie w 
parze ze stabilnością społeczną i 
zrównoważoną gospodarką,

Or.en
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Poprawka 37
Diogo Feio

Projekt rezolucji
Punkt E a preambuły (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że polityka fiskalna 
wielu państw członkowskich była 
procykliczna, a średnioterminowe cele 
budżetowe paktu na rzecz stabilności i 
wzrostu w poszczególnych krajach rzadko 
ściśle egzekwowane i realizowane,

Or.en

Poprawka 38
Pervenche Berès

Projekt rezolucji
Punkt E a preambuły (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że polityka 
zatrudnienia odgrywa kluczową rolę w 
zapewnieniu wzrostu wynikającego z 
dużego nakładu siły roboczej i 
konkurencyjności gospodarki 
europejskiej, zwłaszcza w kontekście 
starzejących się społeczeństw,

Or.en

Poprawka 39
Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Punkt E a preambuły (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że należy obecnie 
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podjąć działania mające na celu obniżenie 
deficytów i przywrócenie zaufania do 
europejskich finansów publicznych,

Or.en

Poprawka 40
Anni Podimata

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że należy dążyć do
prawidłowej równowagi między 
inwestycjami w ramach zrównoważonego 
rozwoju oraz do zapobiegania nadmiernym 
deficytom w ciągu cyklu koniunkturalnego 
zgodnie ze zobowiązaniami i wytycznymi 
na szczeblu Unii,

F. mając na uwadze, że nowe zarządzanie 
gospodarką w UE powinno z jednej strony 
zmierzać od funkcji ścisłego nadzoru 
budżetowego w kierunku ustanowienia 
prawidłowej równowagi między 
inwestycjami w zrównoważony rozwój oraz 
zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin, 
a z drugiej strony należy dążyć do 
zapobiegania nadmiernym deficytom w 
ciągu cyklu koniunkturalnego zgodnie ze 
zobowiązaniami i wytycznymi na szczeblu 
Unii,

Or.en

Poprawka 41
Markus Pieper, Burkhard Balz

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że należy dążyć do 
prawidłowej równowagi między 
inwestycjami w ramach zrównoważonego 
rozwoju oraz do zapobiegania nadmiernym 
deficytom w ciągu cyklu koniunkturalnego 
zgodnie ze zobowiązaniami i wytycznymi 
na szczeblu Unii,

F. mając na uwadze, że należy dążyć do 
prawidłowej równowagi między 
inwestycjami w zrównoważony rozwój oraz 
do zapobiegania nadmiernym deficytom 
w ciągu cyklu koniunkturalnego zgodnie ze 
zobowiązaniami i wytycznymi na szczeblu 
Unii, ponieważ nadużycia fiskalne 
poszczególnych państw członkowskich 
mogą zdestabilizować całą UE,
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Or.en

Poprawka 42
Danuta Jazłowiecka

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że należy dążyć do 
prawidłowej równowagi między 
inwestycjami w ramach zrównoważonego
rozwoju oraz do zapobiegania nadmiernym 
deficytom w ciągu cyklu koniunkturalnego 
zgodnie ze zobowiązaniami i wytycznymi 
na szczeblu Unii,

F. mając na uwadze, że należy dążyć do 
prawidłowej równowagi między 
inwestycjami w zrównoważony rozwój oraz 
do zapobiegania nadmiernym deficytom 
w ciągu cyklu koniunkturalnego zgodnie ze 
zobowiązaniami i wytycznymi na szczeblu 
Unii, a podejmowane decyzje nie powinny 
źle wpływać na sytuację przyszłych 
pokoleń,

Or.en

Poprawka 43
Pervenche Berès, Elisa Ferreira

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że należy dążyć do 
prawidłowej równowagi między 
inwestycjami w ramach zrównoważonego 
rozwoju oraz do zapobiegania nadmiernym 
deficytom w ciągu cyklu koniunkturalnego 
zgodnie ze zobowiązaniami i wytycznymi 
na szczeblu Unii,

F. mając na uwadze, że należy dążyć do 
prawidłowej równowagi między 
inwestycjami w zrównoważony rozwój
przyczyniający się do tworzenia nowych 
miejsc pracy oraz do zapobiegania 
nadmiernym deficytom w ciągu cyklu 
koniunkturalnego zgodnie ze 
zobowiązaniami i wytycznymi na szczeblu 
Unii,

Or.en
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Poprawka 44
Sharon Bowles, Ramon Tremosa i Balcells

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że należy dążyć do 
prawidłowej równowagi między 
inwestycjami w ramach zrównoważonego 
rozwoju oraz do zapobiegania nadmiernym 
deficytom w ciągu cyklu koniunkturalnego 
zgodnie ze zobowiązaniami i wytycznymi 
na szczeblu Unii,

F. mając na uwadze, że należy dążyć do 
właściwej równowagi między inwestycjami 
w zrównoważony rozwój oraz do 
zapobiegania nadmiernym deficytom 
w ciągu cyklu koniunkturalnego zgodnie ze 
zobowiązaniami i wytycznymi na szczeblu 
Unii,

Or.en

Poprawka 45
Sławomir Witold Nitras

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że należy dążyć do 
prawidłowej równowagi między 
inwestycjami w ramach zrównoważonego 
rozwoju oraz do zapobiegania nadmiernym 
deficytom w ciągu cyklu koniunkturalnego 
zgodnie ze zobowiązaniami i wytycznymi 
na szczeblu Unii,

(nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Or.en

Poprawka 46
Corien Wortmann-Kool

Projekt rezolucji
Punkt F a preambuły (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że konsolidacja 
fiskalna jest ważna nie tylko ze względu 
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na zagwarantowanie stabilności w strefie 
euro, ale również powstrzymuje nas przed 
obciążaniem długami przyszłych pokoleń,

Or.en

Poprawka 47
Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Punkt F a preambuły (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że proces obniżania 
długoterminowego deficytu musi iść w 
parze z innymi wysiłkami na rzecz 
pobudzenia gospodarki, takimi jak lepsze 
warunki inwestowania, sprawniejszy i 
rozwinięty rynek wewnętrzny stwarzający 
nowe możliwości oraz wyższy stopień 
konkurencyjności,

Or.en

Poprawka 48
Sławomir Witold Nitras

Projekt rezolucji
Punkt F a preambuły (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że należy uznać 
znaczenie, jakie dla wzrostu 
gospodarczego i większej 
konkurencyjności UE mają strategie 
polityczne finansowane z budżetu UE, w 
tym polityka spójności,

Or.en
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Poprawka 49
Anni Podimata

Projekt rezolucji
Punkt G preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że rozbieżności w 
zakresie konkurencyjności oraz 
nierównowagi na rachunku obrotów 
bieżących w strefie euro stale wzrastały w 
latach poprzedzających kryzys i w 
znacznym stopniu utrzymują się w czasie 
kryzysu,

G. mając na uwadze, że ostatni kryzys 
gospodarczy pokazał wyraźnie, że 
nadmierne rozbieżności w zakresie 
makroekonomii i konkurencyjności oraz 
nierównowagi na rachunku obrotów 
bieżących w strefie euro, które stale 
wzrastały w latach poprzedzających kryzys 
z powodu braku lepszej koordynacji 
ekonomicznej nie są trwałym 
rozwiązaniem dla gospodarki europejskiej
i powinny zostać w pełni uwzględnione,

Or.en

Poprawka 50

Philippe Lamberts, Sven Giegold w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Punkt G preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że rozbieżności w 
zakresie konkurencyjności oraz 
nierównowagi na rachunku obrotów 
bieżących w strefie euro stale wzrastały w 
latach poprzedzających kryzys i w 
znacznym stopniu utrzymują się w czasie 
kryzysu,

G. mając na uwadze, że rozbieżności w 
zakresie konkurencyjności oraz 
nierównowagi na rachunku obrotów 
bieżących w strefie euro i w całej UE stale 
wzrastały w latach poprzedzających kryzys 
i w znacznym stopniu utrzymują się w 
czasie kryzysu,

Or.en
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Poprawka 51
Edward Scicluna

Projekt rezolucji
Punkt G preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że rozbieżności w 
zakresie konkurencyjności oraz 
nierównowagi na rachunku obrotów 
bieżących w strefie euro stale wzrastały w 
latach poprzedzających kryzys i w 
znacznym stopniu utrzymują się w czasie 
kryzysu,

G. mając na uwadze, że rozbieżności w 
zakresie konkurencyjności oraz 
nierównowagi podatkowe i na rachunku 
obrotów bieżących w strefie euro stale 
wzrastały w latach poprzedzających kryzys 
i w znacznym stopniu utrzymują się w 
czasie kryzysu,

Or.en

Poprawka 52
Pervenche Berès, Elisa Ferreira

Projekt rezolucji
Punkt G preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że rozbieżności w 
zakresie konkurencyjności oraz 
nierównowagi na rachunku obrotów 
bieżących w strefie euro stale wzrastały w 
latach poprzedzających kryzys i w 
znacznym stopniu utrzymują się w czasie 
kryzysu,

G. mając na uwadze, że rozbieżności w 
zakresie konkurencyjności oraz 
nierównowagi na rachunku obrotów 
bieżących w strefie euro stale wzrastały w 
latach poprzedzających kryzys i w 
znacznym stopniu zwiększyły się w czasie 
kryzysu,

Or.en

Poprawka 53
Diogo Feio

Projekt rezolucji
Punkt G a preambuły (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze, że Parlament 
Europejski od lat wzywa do poprawy 



AM\830333PL.doc 25/125 PE448.796v02-00

PL

zarówno zarządzania gospodarczego w 
samej UE, jak i w odniesieniu do 
zewnętrznej reprezentacji UE w 
międzynarodowych forach gospodarczych 
i monetarnych,

Or.en

Poprawka 54
Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard

Projekt rezolucji
Punkt H preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że potrzebna jest 
dalsza, wzajemna koordynacja między 
parlamentami państw członkowskich i 
Parlamentem Europejskim,

H. mając na uwadze, że lepsze zarządzanie 
gospodarką musi iść w parze z nasilaniem 
legitymacji demokratycznej zarządzania 
europejskiego, które należy osiągnąć 
dzięki większemu i bardziej terminowemu 
zaangażowaniu w ten proces Parlamentu 
Europejskiego oraz parlamentów państw 
członkowskich, potrzebna jest dalsza, 
wzajemna koordynacja między 
parlamentami państw członkowskich i 
Parlamentem Europejskim,

Or.en

Poprawka 55
Diogo Feio

Projekt rezolucji
Punkt H a preambuły (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

Ha. mając na uwadze, że decyzje podjęte 
wiosną 2010 r. w celu zagwarantowania 
stabilności euro to jedynie tymczasowe 
rozwiązania, które będą wymagały 
wsparcia w postaci środków politycznych 
na szczeblu krajowym, a także silniejszych 
ram dotyczących zarządzania 
gospodarczego na szczeblu UE, zwłaszcza 
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w państwach członkowskich należących 
do strefy euro,

Or.en

Poprawka 56
Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Punkt I a preambuły (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

Ia. mając na uwadze, że aby Europa stała 
się podmiotem wiodącym w skali 
globalnej, a także najbardziej 
konkurencyjnym społeczeństwem opartym 
na wiedzy, należy jak najszybciej 
wprowadzić długoterminowe środki 
wspierania wzrostu,

Or.en

Poprawka 57
Corien Wortmann-Kool

Projekt rezolucji
Punkt J preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że TFUE przyznaje 
Unii poszerzone uprawnienia w zakresie 
wzmacniania zarządzania gospodarką w 
Unii, chociaż nie można wykluczyć 
przyszłych zmian w postanowieniach 
TFUE,

J. mając na uwadze, że TFUE przyznaje 
Unii poszerzone uprawnienia w zakresie 
wzmacniania zarządzania gospodarką w 
Unii. Wzywa Komisję Europejską i Radę 
Europejską do pełnego stosowania 
postanowień TFUE. W perspektywie 
długoterminowej nie można wykluczyć 
zmian w postanowieniach TFUE,

Or.en
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Poprawka 58
Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard

Projekt rezolucji
Punkt J preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że TFUE przyznaje 
Unii poszerzone uprawnienia w zakresie 
wzmacniania zarządzania gospodarką w 
Unii, chociaż nie można wykluczyć
przyszłych zmian w postanowieniach 
TFUE,

J. mając na uwadze, że TFUE przyznaje 
Unii poszerzone uprawnienia w zakresie 
wzmacniania zarządzania gospodarką w 
Unii, chociaż zmiany w postanowieniach 
TFUE będą w przyszłości konieczne,

Or.en

Poprawka 59
Vicky Ford

Projekt rezolucji
Punkt J preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że TFUE przyznaje 
Unii poszerzone uprawnienia w zakresie 
wzmacniania zarządzania gospodarką w 
Unii, chociaż nie można wykluczyć
przyszłych zmian w postanowieniach 
TFUE,

J. mając na uwadze, że TFUE przyznaje 
Unii poszerzone uprawnienia w zakresie 
wzmacniania zarządzania gospodarką w 
Unii, a zmiany w postanowieniach TFUE 
mogą się w przyszłości okazać drażliwe,

Or.en

Poprawka 60
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Punkt J preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że TFUE przyznaje 
Unii poszerzone uprawnienia w zakresie 
wzmacniania zarządzania gospodarką w 
Unii, chociaż nie można wykluczyć 

J. mając na uwadze, że TFUE przyznaje 
Unii poszerzone uprawnienia w zakresie 
wzmacniania zarządzania gospodarką w 
Unii, ale postanowienia TFUE nie 
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przyszłych zmian w postanowieniach
TFUE,

powinny być nadmiernie naginane,

Or.en

Poprawka 61
Vicky Ford

Projekt rezolucji
Punkt J preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że TFUE przyznaje 
Unii poszerzone uprawnienia w zakresie 
wzmacniania zarządzania gospodarką w 
Unii, chociaż nie można wykluczyć 
przyszłych zmian w postanowieniach 
TFUE,

J. mając na uwadze, że TFUE przyznaje 
Unii poszerzone uprawnienia w zakresie 
wzmacniania zarządzania gospodarką w 
Unii,

Or.en

Poprawka 62
Pervenche Berès, Elisa Ferreira

Projekt rezolucji
Punkt J a preambuły (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

Ja. mając na uwadze, że prewencyjny 
nadzór makroekonomiczny powinien 
opierać się zarówno na art. 121, jak i art. 
148 TFUE,

Or.en

Poprawka 63
Elisa Ferreira

Projekt rezolucji
Punkt J a preambuły (nowy) 



AM\830333PL.doc 29/125 PE448.796v02-00

PL

Projekt rezolucji Poprawka

Ja. mając na uwadze, że wszelkie 
ostateczne kary za nieprzestrzeganie celów 
zawartych w pakcie na rzecz stabilności i 
wzrostu muszą być konsekwencją 
niedostatecznej woli wypełnienia tych 
celów lub skutkiem dopuszczenia się 
oszustwa, nigdy natomiast nie mogą 
wynikać z braku możliwości realizacji tych 
celów z powodów, których dane państwo 
członkowskie nie jest w stanie 
kontrolować,

Or.en

Poprawka 64
Sylvie Goulard, Ramon Tremosa i Balcells, Sophia in 't Veld

Projekt rezolucji
Punkt K preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że aby zrealizować 
cele Unii w tej dziedzinie, należy 
ustanowić kompleksowe akty prawa 
wtórnego; mając na uwadze, że 
wzmocnienie zarządzania gospodarczego 
dla Unii oparte na postanowieniach TFUE 
ma istotne znaczenie, że metoda unijna
powinna być w pełni wykorzystywana oraz 
że konieczne jest respektowanie kluczowej 
roli Komisji w celu promowania 
wzajemnego wzmacniania strategii 
politycznych,

K. mając na uwadze, że aby zrealizować 
cele Unii w tej dziedzinie, należy 
ustanowić kompleksowe akty prawa 
wtórnego; mając na uwadze, że 
wzmocnienie zarządzania gospodarczego 
dla Unii oparte na postanowieniach TFUE 
ma istotne znaczenie, że metoda 
wspólnotowa powinna być w pełni 
wykorzystywana oraz że konieczne jest 
respektowanie kluczowej roli Komisji 
w celu promowania wzajemnego 
wzmacniania strategii politycznych,

Or.fr

Poprawka 65
Anni Podimata

Projekt rezolucji
Punkt K preambuły 



PE448.796v02-00 30/125 AM\830333PL.doc

PL

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że aby zrealizować
cele Unii w tej dziedzinie, należy 
ustanowić kompleksowe akty prawa 
wtórnego; mając na uwadze, że 
wzmocnienie zarządzania gospodarczego 
dla Unii oparte na postanowieniach TFUE 
ma istotne znaczenie, że metoda unijna 
powinna być w pełni wykorzystywana oraz 
że konieczne jest respektowanie kluczowej 
roli Komisji w celu promowania 
wzajemnego wzmacniania strategii 
politycznych,

K. mając na uwadze, że aby zrealizować 
cele Unii w tej dziedzinie, należy 
ustanowić kompleksowe akty prawa 
wtórnego; mając na uwadze, że
wzmocnienie zarządzania gospodarczego 
dla Unii oparte na postanowieniach TFUE 
ma istotne znaczenie, że metoda unijna 
powinna być w pełni wykorzystywana oraz 
że konieczne jest respektowanie kluczowej 
roli Komisji i Parlamentu Europejskiego 
w celu promowania wzajemnego 
wzmacniania strategii politycznych,

Or.en

Poprawka 66
Danuta Jazłowiecka

Projekt rezolucji
Punkt K preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że aby zrealizować 
cele Unii w tej dziedzinie, należy 
ustanowić kompleksowe akty prawa 
wtórnego; mając na uwadze, że 
wzmocnienie zarządzania gospodarczego 
dla Unii oparte na postanowieniach TFUE 
ma istotne znaczenie, że metoda unijna 
powinna być w pełni wykorzystywana oraz 
że konieczne jest respektowanie kluczowej 
roli Komisji w celu promowania 
wzajemnego wzmacniania strategii 
politycznych,

K. mając na uwadze, że aby zrealizować 
cele Unii w tej dziedzinie, należy 
ustanowić i wdrażać kompleksowe akty 
prawa wtórnego; mając na uwadze, że 
wzmocnienie zarządzania gospodarczego 
dla Unii oparte na postanowieniach TFUE 
ma istotne znaczenie, że metoda unijna 
powinna być w pełni wykorzystywana oraz 
że konieczne jest respektowanie kluczowej 
roli Komisji w celu promowania 
wzajemnego wzmacniania strategii 
politycznych,

Or.en

Poprawka 67
Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Punkt K a preambuły (nowy) 
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Projekt rezolucji Poprawka

K a. mając na uwadze, że Europa nie 
będzie w stanie stawić czoła dzisiejszym 
wyzwaniom gospodarczym bez wzrostu; 
natomiast wzrostu nie będzie, jeżeli nie 
podejmie się działań w celu obniżenia 
deficytu i przywrócenia zaufania do 
gospodarek europejskich i euro,

Or.en

Poprawka 68
Sharon Bowles, Ramon Tremosa i Balcells

Projekt rezolucji
Punkt L preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że wszelkie wnioski 
ustawodawcze powinny sprzyjać 
odpowiednim środkom zachęcającym do 
prowadzenia zrównoważonej, 
wzmacniającej wzrost polityki 
gospodarczej, zapobiegać pokusie nadużyć, 
być zgodne z innymi instrumentami 
i przepisami UE oraz umożliwiać czerpanie 
pełnych korzyści z euro jako wspólnej 
waluty strefy euro,

L. mając na uwadze, że wszelkie wnioski 
ustawodawcze powinny sprzyjać 
zdecydowanym środkom zachęcającym do 
prowadzenia zrównoważonej, 
wzmacniającej wzrost polityki 
gospodarczej, zapobiegać pokusie nadużyć, 
być zgodne z innymi instrumentami 
i przepisami UE oraz umożliwiać czerpanie 
pełnych korzyści z euro jako wspólnej 
waluty strefy euro,

Or.en

Poprawka 69
Vicky Ford

Projekt rezolucji
Punkt L preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że wszelkie wnioski 
ustawodawcze powinny sprzyjać 
odpowiednim środkom zachęcającym do 
prowadzenia zrównoważonej, 

L. mając na uwadze, że wszelkie wnioski 
ustawodawcze powinny sprzyjać 
zdecydowanym środkom zachęcającym do 
prowadzenia zrównoważonej, 
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wzmacniającej wzrost polityki 
gospodarczej, zapobiegać pokusie nadużyć, 
być zgodne z innymi instrumentami 
i przepisami UE oraz umożliwiać 
czerpanie pełnych korzyści z euro jako 
wspólnej waluty strefy euro,

wzmacniającej wzrost polityki 
gospodarczej, zapobiegać pokusie nadużyć, 
być zgodne z innymi instrumentami 
i przepisami UE oraz maksymalizować
korzyści czerpane z euro jako wspólnej 
waluty w strefie euro,

Or.en

Poprawka 70
Edward Scicluna

Projekt rezolucji
Punkt L preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że wszelkie wnioski 
ustawodawcze powinny sprzyjać 
odpowiednim środkom zachęcającym do 
prowadzenia zrównoważonej, 
wzmacniającej wzrost polityki
gospodarczej, zapobiegać pokusie nadużyć, 
być zgodne z innymi instrumentami 
i przepisami UE oraz umożliwiać czerpanie 
pełnych korzyści z euro jako wspólnej 
waluty strefy euro,

L. mając na uwadze, że wszelkie wnioski 
ustawodawcze powinny sprzyjać 
wzmacniającej wzrost polityce
gospodarczej, zapobiegać pokusie nadużyć, 
być zgodne z innymi instrumentami 
i przepisami UE oraz umożliwiać czerpanie 
pełnych korzyści z euro jako wspólnej 
waluty strefy euro,

Or.en

Poprawka 71
Udo Bullmann

Projekt rezolucji
Punkt M preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

M. mając na uwadze, że należy poprawić 
spójność publicznych inwestycji krótko-, 
średnio- i długoterminowych oraz że 
inwestycje te, w szczególności w zakresie 
infrastruktury, powinny być skutecznie 
wykorzystywane i przeznaczane na cele
strategii Europa 2020, w szczególności w 
zakresie badań naukowych i rozwoju, 

M. mając na uwadze, że należy poprawić 
spójność publicznych inwestycji krótko-, 
średnio- i długoterminowych oraz że 
inwestycje te muszą być powiązane z 
konkretnymi celami dotyczącymi 
gospodarki i zatrudnienia w ramach
strategii Europa 2020, przy zwróceniu 
szczególnej uwagi na zrównoważony 
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innowacyjności i edukacji, aby zwiększyć 
konkurencyjność i poprawić 
produktywność,

wzrost, zatrudnienie i zwalczane ubóstwa, 
aby zwiększyć konkurencyjność i 
wzmocnić spójność społeczną,

Or.de

Poprawka 72

Philippe Lamberts, Sven Giegold w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Punkt M preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

M. mając na uwadze, że należy poprawić 
spójność publicznych inwestycji krótko-, 
średnio- i długoterminowych oraz że 
inwestycje te, w szczególności w zakresie 
infrastruktury, powinny być skutecznie 
wykorzystywane i przeznaczane na cele 
strategii Europa 2020, w szczególności w 
zakresie badań naukowych i rozwoju, 
innowacyjności i edukacji, aby zwiększyć 
konkurencyjność i poprawić 
produktywność,

M. mając na uwadze, że należy poprawić 
spójność publicznych inwestycji krótko-, 
średnio- i długoterminowych oraz że 
inwestycje te, w szczególności w zakresie 
infrastruktury, powinny być skutecznie 
wykorzystywane i przeznaczane na cele 
strategii Europa 2020, w szczególności w 
zakresie badań naukowych i rozwoju, 
innowacyjności i edukacji, aby zwiększyć 
zrównoważony charakter, efektywność 
wykorzystywania zasobów oraz 
konkurencyjność i poprawić 
produktywność,

Or.en

Poprawka 73
Sharon Bowles, Ramon Tremosa i Balcells

Projekt rezolucji
Punkt M preambuły 

Projekt rezolucji Poprawka

M. mając na uwadze, że należy poprawić 
spójność publicznych inwestycji krótko-, 
średnio- i długoterminowych oraz że 
inwestycje te, w szczególności w zakresie 
infrastruktury, powinny być skutecznie 
wykorzystywane i przeznaczane na cele

M. mając na uwadze, że należy poprawić 
spójność publicznych inwestycji krótko-, 
średnio- i długoterminowych oraz że 
inwestycje te, w szczególności w zakresie 
infrastruktury, powinny być skutecznie 
wykorzystywane i przeznaczane z 
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strategii Europa 2020, w szczególności w 
zakresie badań naukowych i rozwoju, 
innowacyjności i edukacji, aby zwiększyć 
konkurencyjność i poprawić 
produktywność,

uwzględnieniem celów strategii Europa 
2020, w szczególności w zakresie badań 
naukowych i rozwoju, innowacyjności i 
edukacji, aby zwiększyć konkurencyjność i 
poprawić produktywność,

Or.en

Poprawka 74
Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Punkt M a preambuły (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

Ma. mając na uwadze, że w celu 
promowania wzrostu gospodarczego firmy 
i przedsiębiorcy muszą uzyskać 
rzeczywistą możliwość rozwoju i 
docierania do 500 mln konsumentów w 
Europie; w związku z tym należy w pełni 
rozwinąć wewnętrzny rynek usług,

Or.en

Poprawka 75
Sylvie Goulard, Ramon Tremosa i Balcells, Sophia in 't Veld

Projekt rezolucji
Punkt N a preambuły (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

Na. mając na uwadze, że Unię musi 
charakteryzować wspólne stanowisko w 
międzynarodowym systemie walutowym, 
międzynarodowych instytucjach 
finansowych i forach; mając na uwadze, 
że w duchu traktatu Rada musi zasięgać 
opinii Parlamentu Europejskiego przed 
przyjmowaniem decyzji na mocy art. 138 
TFUE i potrzebuje zgody Parlamentu 
przed ustalaniem wspólnych stanowisk w 
dziedzinach, do których w ramach działań 
wewnętrznych ma zastosowanie zwykła 
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procedura legislacyjna,

Or.en

Poprawka 76
Elisa Ferreira

Projekt rezolucji
Punkt N a preambuły (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

Na. mając na uwadze, że cele paktu 
stabilności i wzrostu muszą być zgodne 
nie tylko ze strategią Europa 2020, ale 
również z innymi kompromisami 
dotyczącymi wydatków na pomoc na rzecz 
rozwoju, badania i rozwój, środowisko 
naturalne, edukację i likwidację ubóstwa,

Or.en

Poprawka 77
Anni Podimata

Projekt rezolucji
Punkt N a preambuły (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

Na. mając na uwadze, że w celu 
uniknięcia dalszego pogłębiania 
istniejących rozbieżności w 
konkurencyjności w UE i podważania 
sukcesu nowego silniejszego zarządzania 
gospodarką, a także celów strategii 
Europa 2020 w zakresie tworzenia miejsc 
pracy i trwałego rozwoju, europejska 
strategia konsolidacji podatkowej 
powinna w pełni uwzględniać szczególne 
cechy poszczególnych państw 
członkowskich i unikać nazbyt 
uproszczonego podejścia „jedno 
rozwiązanie jest dobre dla wszystkich”,

Or.en
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Poprawka 78
Sławomir Witold Nitras

Projekt rezolucji
Punkt N a preambuły (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

Na. mając na uwadze, że żadne 
proponowane nowe środki nie powinny 
mieć niewspółmiernego wpływu na 
najbardziej narażone państwa 
członkowskie, szkodząc ich wzrostowi 
gospodarczemu i staraniom na rzecz 
spójności,

Or.en

Poprawka 79
Sharon Bowles, Ramon Tremosa i Balcells

Projekt rezolucji
Ustęp 3 

Projekt rezolucji Poprawka

3. uważa, że skutki finansowe składanego 
wniosku muszą być pokryte z 
odpowiednich środków budżetowych;

3. uważa, że skutki finansowe składanego 
wniosku muszą być pokryte z 
odpowiednich środków budżetowych z 
uwzględnieniem obecnych pozycji 
deficytowych i środków 
oszczędnościowych w państwach 
członkowskich;

Or.en

Poprawka 80

Sven Giegold, Philippe Lamberts w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 1 – wprowadzenie 
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Projekt rezolucji Poprawka

 Zalecenie 1: Ustanowienie spójnych i 
przejrzystych ram wielostronnego nadzoru 
nad rozwojem sytuacji makroekonomicznej 
w Unii i państwach członkowskich

 Zalecenie 1: Ustanowienie spójnych i 
przejrzystych ram wielostronnego nadzoru 
nad rozwojem sytuacji makroekonomicznej 
w Unii i państwach członkowskich oraz 
nasilenie nadzoru fiskalnego

Or.en

Poprawka 81

Philippe Lamberts, Sven Giegold w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 1 – ustęp 1 – wprowadzenie 

Projekt rezolucji Poprawka

 Akt ustawodawczy powinien mieć formę 
rozporządzenia (rozporządzeń) w sprawie 
wielostronnego nadzoru nad kierunkami 
polityki gospodarczej i rozwojem sytuacji 
w oparciu o art. 121 ust. 6, zmieniającego 
rozporządzenie (WE) nr 1466/97 w 
sprawie części prewencyjnej paktu 
stabilności i wzrostu i uzupełniającego go 
o nowe rozporządzenie mające na celu 
stworzenie ram opartych na zasadach i 
przejrzystym nadzorze w przypadku 
nadmiernych zaburzeń równowagi, 
negatywnych skutków ubocznych i sytuacji 
w zakresie konkurencyjności:

 Akt ustawodawczy powinien mieć formę 
rozporządzenia (rozporządzeń) w sprawie 
wielostronnego nadzoru nad kierunkami 
polityki gospodarczej i rozwojem sytuacji 
w oparciu o art. 121 ust. 6, zmieniającego 
rozporządzenie (WE) nr 1466/97 w 
sprawie części prewencyjnej paktu 
stabilności i wzrostu i uzupełniającego go 
o nowe rozporządzenie mające na celu 
stworzenie ram opartych na zasadach i 
przejrzystym nadzorze w przypadku 
nadmiernych zaburzeń równowagi 
makroekonomicznej, negatywnych 
skutków ubocznych i sytuacji w zakresie 
konkurencyjności:

Or.en

Poprawka 82
Elisa Ferreira

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 1 – ustęp 1 – wprowadzenie 
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Projekt rezolucji Poprawka

 Akt ustawodawczy powinien mieć formę 
rozporządzenia (rozporządzeń) w sprawie 
wielostronnego nadzoru nad kierunkami 
polityki gospodarczej i rozwojem sytuacji 
w oparciu o art. 121 ust. 6, zmieniającego 
rozporządzenie (WE) nr 1466/97 w 
sprawie części prewencyjnej paktu 
stabilności i wzrostu i uzupełniającego go 
o nowe rozporządzenie mające na celu 
stworzenie ram opartych na zasadach i 
przejrzystym nadzorze w przypadku 
nadmiernych zaburzeń równowagi, 
negatywnych skutków ubocznych i 
sytuacji w zakresie konkurencyjności:

 Akt ustawodawczy powinien mieć formę 
rozporządzenia (rozporządzeń) w sprawie 
wielostronnego nadzoru nad kierunkami 
polityki gospodarczej i rozwojem sytuacji 
w oparciu o art. 121 ust. 6, zmieniającego 
rozporządzenie (WE) nr 1466/97 w 
sprawie części prewencyjnej paktu 
stabilności i wzrostu:

Or.en

Poprawka 83
Jürgen Klute

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 1 – ustęp 1 – punkt i (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

i. umożliwienie partnerskiego dialogu 
między Komisją a parlamentami 
krajowymi poprzez udział Komisji w 
debatach parlamentarnych poświęconych 
programowi stabilności i konwergencji 
oraz krajowym programom reform;

Or.de

Poprawka 84
Pervenche Berès, Elisa Ferreira

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 1 – ustęp 1 – tiret pierwsze 

Projekt rezolucji Poprawka

– określenie zakresu wielostronnego – określenie zakresu wielostronnego 
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nadzoru w oparciu o określone w TFUE 
instrumenty i oceny dokonane przez 
Komisję w celu zapobiegania nadmiernym 
zaburzeniom równowagi 
makroekonomicznej oraz 
niezrównoważonej polityce podatkowej i 
innym, a także w celu zajęcia się 
kwestiami stabilności finansowej i wzrostu 
zgodnie z celami strategii Europa 2020,

nadzoru w oparciu o określone w TFUE 
instrumenty i oceny dokonane przez 
Komisję w celu zapobiegania nadmiernym 
zaburzeniom równowagi 
makroekonomicznej oraz 
niezrównoważonej polityce podatkowej i 
innym, a także w celu zajęcia się 
kwestiami stabilności finansowej, 
inwestycji długoterminowych i trwałego 
wzrostu zgodnie z celami strategii Europa 
2020; wzmocnienie roli Parlamentu 
Europejskiego, a także zaangażowanie 
wszystkich innych zainteresowanych stron 
w zarządzanie tym nadzorem,

Or.en

Poprawka 85
Elisa Ferreira

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 1 – ustęp 1 – tiret pierwsze 

Projekt rezolucji Poprawka

– określenie zakresu wielostronnego 
nadzoru w oparciu o określone w TFUE 
instrumenty i oceny dokonane przez 
Komisję w celu zapobiegania nadmiernym 
zaburzeniom równowagi 
makroekonomicznej oraz 
niezrównoważonej polityce podatkowej i 
innym, a także w celu zajęcia się 
kwestiami stabilności finansowej i wzrostu
zgodnie z celami strategii Europa 2020,

– określenie zakresu wielostronnego 
nadzoru w oparciu o określone w TFUE 
instrumenty i oceny dokonane przez 
Komisję (art. 121 i 121.5 oraz 121.6) w 
celu ujęcia „paktu wzrostu i zatrudnienia” 
w te same ramy prawne, co istniejące 
instrumenty dążące do zapobiegania 
nadmiernym zaburzeniom równowagi 
makroekonomicznej oraz 
niezrównoważonej polityce podatkowej i 
innym zgodnie z celami strategii Europa 
2020,

Or.en

Poprawka 86
Sharon Bowles, Ramon Tremosa i Balcells

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 1 – ustęp 1 – tiret pierwsze 
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Projekt rezolucji Poprawka

– określenie zakresu wielostronnego 
nadzoru w oparciu o określone w TFUE 
instrumenty i oceny dokonane przez 
Komisję w celu zapobiegania nadmiernym 
zaburzeniom równowagi 
makroekonomicznej oraz 
niezrównoważonej polityce podatkowej i 
innym, a także w celu zajęcia się 
kwestiami stabilności finansowej i wzrostu 
zgodnie z celami strategii Europa 2020,

– określenie zakresu wielostronnego 
nadzoru w oparciu o określone w TFUE 
instrumenty i oceny dokonane przez 
Komisję w celu zapobiegania nadmiernym 
zaburzeniom równowagi 
makroekonomicznej oraz 
niezrównoważonej polityce podatkowej i 
innym, a także w celu zajęcia się 
kwestiami stabilności finansowej i wzrostu,
uwzględniając cele strategii Europa 2020 i 
inne istotne elementy,

Or.en

Poprawka 87

Sven Giegold, Philippe Lamberts w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 1 – ustęp 1 – tiret drugie 

Projekt rezolucji Poprawka

– ustanowienie wzmocnionych ram 
nadzoru analitycznego (łącznie z tabelą 
wyników zawierającą określone wartości 
progowe wczesnego ostrzegania) 
wyposażonych we właściwe narzędzia 
metodyczne i o odpowiedniej 
przejrzystości w celu skutecznego 
prowadzenia wielostronnego nadzoru w 
oparciu o kluczowe wskaźniki gospodarcze 
(realne i nominalne), które mogą mieć 
wpływ na pozycje konkurencyjne, w tym –
ale nie tylko – na tempo wzrostu, skład 
krajowego PKB, poziom zatrudnienia, 
sytuację w zakresie rzeczywistego kursu 
wymiany walut, sytuację dotyczącą 
kosztów pracy, bieżący rachunek/ bilans 
płatniczy, wzrost akcji kredytowej, 
tworzenie i napływ kapitału, sytuację 
dotyczącą wydajności i sytuację na 
rynkach aktywów (w tym na rynkach 

– ustanowienie wzmocnionych ram 
nadzoru analitycznego (łącznie z tabelą 
wyników zawierającą określone wartości 
progowe wczesnego ostrzegania)
wyposażonych we właściwe narzędzia 
metodyczne i o odpowiedniej 
przejrzystości w celu skutecznego 
prowadzenia wielostronnego nadzoru w 
oparciu o kluczowe wskaźniki gospodarcze 
(realne i nominalne), w tym – ale nie tylko 
– rozwój sytuacji na bieżącym rachunku 
bilansu płatniczego, wartość aktywów 
zagranicznych netto, ewolucję podstawy 
opodatkowania, rzeczywistych 
efektywnych kursów wymiany, wpływy, 
produktywność (w tym produktywność 
zasobów i ogólną wydajność 
produkcyjną), jednostkowe koszty pracy, 
ilościowe i jakościowe wskaźniki związane 
z poziomem zatrudnienia i spójności 
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związanych z zadłużeniem prywatnym i na 
rynkach nieruchomości),

społecznej, wskaźniki zewnętrznych 
efektów środowiskowych, a także wzrost 
akcji kredytowej i sytuację cen aktywów 
(w tym aktywów finansowych i na rynkach 
nieruchomości). Należy określić progi 
alarmowe dla wskaźników zawartych w 
tabeli wyników;

Or.en

Poprawka 88
Jürgen Klute

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 1 – ustęp 1 – tiret drugie 

Projekt rezolucji Poprawka

– ustanowienie wzmocnionych ram 
nadzoru analitycznego (łącznie z tabelą 
wyników zawierającą określone wartości 
progowe wczesnego ostrzegania) 
wyposażonych we właściwe narzędzia 
metodyczne i o odpowiedniej 
przejrzystości w celu skutecznego 
prowadzenia wielostronnego nadzoru w 
oparciu o kluczowe wskaźniki gospodarcze 
(realne i nominalne), które mogą mieć 
wpływ na pozycje konkurencyjne, w tym –
ale nie tylko – na tempo wzrostu, skład 
krajowego PKB, poziom zatrudnienia, 
sytuację w zakresie rzeczywistego kursu 
wymiany walut, sytuację dotyczącą 
kosztów pracy, bieżący rachunek/ bilans 
płatniczy, wzrost akcji kredytowej, 
tworzenie i napływ kapitału, sytuację 
dotyczącą wydajności i sytuację na 
rynkach aktywów (w tym na rynkach 
związanych z zadłużeniem prywatnym i na 
rynkach nieruchomości),

– ustanowienie wzmocnionych ram 
nadzoru analitycznego (łącznie z tabelą 
wyników zawierającą określone wartości 
progowe wczesnego ostrzegania) 
wyposażonych we właściwe narzędzia 
metodyczne i o odpowiedniej 
przejrzystości w celu skutecznego 
prowadzenia wielostronnego nadzoru w 
oparciu o kluczowe wskaźniki gospodarcze 
(realne i nominalne), które mogą mieć 
wpływ na pozycje konkurencyjne, w tym –
ale nie tylko – na tempo wzrostu, skład 
krajowego PKB, poziom zatrudnienia, 
udział płac w PKB, wskaźnik ubóstwa, 
sytuację w zakresie rzeczywistego kursu 
wymiany walut, sytuację dotyczącą 
kosztów pracy, bieżący rachunek/ bilans 
płatniczy, wzrost akcji kredytowej, 
tworzenie i napływ kapitału, sytuację 
dotyczącą wydajności i sytuację na 
rynkach aktywów (w tym na rynkach 
związanych z zadłużeniem prywatnym i na 
rynkach nieruchomości),

Or.de
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Poprawka 89
Pervenche Berès, Elisa Ferreira

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 1 – ustęp 1 – tiret drugie 

Projekt rezolucji Poprawka

– ustanowienie wzmocnionych ram 
nadzoru analitycznego (łącznie z tabelą 
wyników zawierającą określone wartości 
progowe wczesnego ostrzegania) 
wyposażonych we właściwe narzędzia 
metodyczne i o odpowiedniej 
przejrzystości w celu skutecznego 
prowadzenia wielostronnego nadzoru w 
oparciu o kluczowe wskaźniki gospodarcze 
(realne i nominalne), które mogą mieć 
wpływ na pozycje konkurencyjne, w tym –
ale nie tylko – na tempo wzrostu, skład 
krajowego PKB, poziom zatrudnienia, 
sytuację w zakresie rzeczywistego kursu 
wymiany walut, sytuację dotyczącą 
kosztów pracy, bieżący rachunek/ bilans 
płatniczy, wzrost akcji kredytowej, 
tworzenie i napływ kapitału, sytuację 
dotyczącą wydajności i sytuację na 
rynkach aktywów (w tym na rynkach 
związanych z zadłużeniem prywatnym i na 
rynkach nieruchomości),

– ustanowienie wzmocnionych ram 
nadzoru analitycznego (łącznie z tabelą 
wyników zawierającą określone wartości 
progowe wczesnego ostrzegania) 
wyposażonych we właściwe narzędzia 
metodyczne i o odpowiedniej 
przejrzystości w celu skutecznego 
prowadzenia wielostronnego nadzoru w 
oparciu o kluczowe wskaźniki gospodarcze 
(realne i nominalne), które mogą mieć 
wpływ na pozycje konkurencyjne, w tym –
ale nie tylko – na tempo wzrostu, skład 
krajowego PKB, poziom zatrudnienia i 
ubóstwa, sytuację w zakresie 
rzeczywistego kursu wymiany walut, 
sytuację dotyczącą kosztów pracy, bieżący 
rachunek/ bilans płatniczy, wzrost akcji 
kredytowej, tworzenie i napływ kapitału, 
sytuację dotyczącą wydajności i sytuację 
na rynkach aktywów (w tym na rynkach 
związanych z zadłużeniem prywatnym i na 
rynkach nieruchomości),

Or.en

Poprawka 90
Elisa Ferreira

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 1 – ustęp 1 – tiret drugie 

Projekt rezolucji Poprawka

– ustanowienie wzmocnionych ram 
nadzoru analitycznego (łącznie z tabelą 
wyników zawierającą określone wartości 
progowe wczesnego ostrzegania) 
wyposażonych we właściwe narzędzia 
metodyczne i o odpowiedniej 

– ustanowienie wzmocnionych ram 
nadzoru analitycznego (łącznie z tabelą 
wyników zawierającą określone wartości 
progowe wczesnego ostrzegania) 
wyposażonych we właściwe narzędzia 
metodyczne i o odpowiedniej 
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przejrzystości w celu skutecznego 
prowadzenia wielostronnego nadzoru w 
oparciu o kluczowe wskaźniki gospodarcze
(realne i nominalne), które mogą mieć 
wpływ na pozycje konkurencyjne, w tym –
ale nie tylko – na tempo wzrostu, skład 
krajowego PKB, poziom zatrudnienia, 
sytuację w zakresie rzeczywistego kursu 
wymiany walut, sytuację dotyczącą 
kosztów pracy, bieżący rachunek/ bilans 
płatniczy, wzrost akcji kredytowej, 
tworzenie i napływ kapitału, sytuację 
dotyczącą wydajności i sytuację na 
rynkach aktywów (w tym na rynkach 
związanych z zadłużeniem prywatnym i na 
rynkach nieruchomości),

przejrzystości w celu skutecznego 
prowadzenia wielostronnego nadzoru w 
oparciu o kluczowe wskaźniki gospodarcze 
(realne i nominalne), które mogą mieć 
wpływ na pozycje konkurencyjne, w tym –
ale nie tylko – na tempo wzrostu i 
inwestycji, poziom zatrudnienia i 
bezrobocia, sytuację w zakresie 
rzeczywistego kursu wymiany walut i 
rachunku bieżącego. Należy również zająć 
się oznakami ryzyka powstawania baniek 
spekulacyjnych,

Or.en

Poprawka 91

Sven Giegold, Philippe Lamberts w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 1 – ustęp 1 – tiret trzecie 

Projekt rezolucji Poprawka

– po gruntownej wspólnej i dwustronnej 
kontroli opartej na tabeli wyników, o której 
mowa powyżej, zgodnie ze 
zintegrowanymi wytycznymi państwa 
członkowskie powinny w sposób 
skoordynowany podjąć decyzję w sprawie 
krajowych polityk z uwzględnieniem 
unijnego wymiaru swojej polityki 
krajowej,

– po gruntownej wielostronnej kontroli 
opartej na tabeli wyników, o której mowa 
powyżej i rocznych publicznych 
zaleceniach wydawanych przez Komisję, 
państwa członkowskie powinny w sposób 
skoordynowany i zgodnie ze 
zintegrowanymi wytycznymi politycznymi 
podjąć decyzję w sprawie krajowej polityki
mającej na celu radzenie sobie z 
zachwianiami równowagi ekonomicznej 
(tj. zapobieganie im i korygowanie ich) z 
należytym uwzględnieniem unijnego 
wymiaru swojej polityki krajowej, a co za 
tym idzie efektów ubocznych i odporności 
na wstrząsy zewnętrzne. Wszystkie 
państwa członkowskie powinny dążyć do 
osiągnięcia postępu, jednak państwa o 
większych niedoborach powinny ogólnie 
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przyczyniać się bardziej do ograniczania 
zachwiań równowagi,

Or.en

Poprawka 92
Vicky Ford

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 1 – ustęp 1 – tiret trzecie 

Projekt rezolucji Poprawka

– po gruntownej wspólnej i dwustronnej 
kontroli opartej na tabeli wyników, o której 
mowa powyżej, zgodnie ze 
zintegrowanymi wytycznymi państwa 
członkowskie powinny w sposób 
skoordynowany podjąć decyzję w sprawie 
krajowych polityk z uwzględnieniem
unijnego wymiaru swojej polityki 
krajowej,

– po gruntownej wspólnej i dwustronnej 
kontroli opartej na tabeli wyników, o której 
mowa powyżej, zgodnie ze 
zintegrowanymi wytycznymi należy 
uszanować uprawnienia państw 
członkowskich do podejmowania decyzji 
w sprawie krajowej polityki, a także 
potrzebę uwzględnienia wszelkich 
unijnych wymiarów tej polityki krajowej, 
zwłaszcza w przypadku państw należących 
do strefy euro,

Or.en

Poprawka 93
Diogo Feio

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 1 – ustęp 1 – tiret trzecie 

Projekt rezolucji Poprawka

– po gruntownej wspólnej i dwustronnej 
kontroli opartej na tabeli wyników, o 
której mowa powyżej, zgodnie ze 
zintegrowanymi wytycznymi państwa 
członkowskie powinny w sposób 
skoordynowany podjąć decyzję w sprawie 
krajowych polityk z uwzględnieniem 
unijnego wymiaru swojej polityki 
krajowej,

– należy przeprowadzić gruntowną 
kontrolę poszczególnych krajów, jeżeli 
okaże się ona konieczna zgodnie z tabelą 
wyników, o której mowa powyżej, a 
zainteresowane państwa członkowskie 
powinny w sposób skoordynowany podjąć 
decyzję w sprawie krajowej polityki z 
uwzględnieniem zaleceń Komisji oraz 
unijnego wymiaru takiej polityki,

Or.en
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Poprawka 94

Sven Giegold, Philippe Lamberts w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 1 – ustęp 1 – tiret trzecie a (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

– zgodnie z zasadą wspólnych, ale 
zróżnicowanych sposobów przywracania 
równowagi, umożliwienie niektórym z 
państw członkowskich odłożenia pełnej 
konsolidacji budżetowej powinno być 
korzystne dla wszystkich państw 
członkowskich, jeżeli osiągnięty względny 
wzrost jest pozytywny dla ogółu. Jak 
uznały Komisja w rocznym sprawozdaniu 
za 2010 r. w sprawie finansów 
publicznych UGW oraz Eurogrupa we 
wnioskach przed wiosennym szczytem 
Rady Europejskiej w 2010 r., taka
wspólna decyzja i proces koordynacji 
wymagałyby od krajów z nadwyżkami na 
rachunkach obrotów bieżących 
pobudzania zatrudnienia i popytu 
wewnętrznego m.in. przez zwiększanie 
inwestycji w trwałą i innowacyjną 
gospodarkę, podczas gdy kraje z deficytem 
na rachunkach obrotów bieżących 
przyjęłyby szczególne środki zmierzające 
do przywrócenia równowagi między 
budżetem publicznym i deficytem na 
rachunkach obrotów bieżących z 
należytym uwzględnieniem konieczności 
zachowania ochrony socjalnej i spójności.

Or.en

Poprawka 95
Elisa Ferreira

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 1 – ustęp 1 – tiret trzecie a (nowe) 
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Projekt rezolucji Poprawka

– Komisja rozwija odpowiednie narzędzia 
analityczne i wiedzę fachową w celu 
badania ukrytych powodów 
utrzymujących się rozbieżnych tendencji 
w strefie euro, w tym wpływu wspólnej 
polityki na tworzące ją zróżnicowane 
systemy gospodarcze.

Or.en

Poprawka 96

Philippe Lamberts, Sven Giegold w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 1 – ustęp 1 – tiret czwarte 

Projekt rezolucji Poprawka

– ustanowienie wspólnych zasad bardziej 
aktywnego korzystania z ogólnych 
wytycznych dotyczących polityki 
gospodarczej jako podstawowego 
narzędzia do wyznaczania wytycznych 
gospodarczych, nadzoru i zaleceń 
dotyczących poszczególnych państw 
członkowskich, określonych zgodnie ze 
strategią UE2020 i koncentrujących się 
na wzroście, reformach strukturalnych, 
wydajności i konkurencyjności, przy 
jednoczesnym uwzględnieniu zbieżności i 
rozbieżności między państwami 
członkowskimi, wzmocnienia względnej 
przewagi konkurencyjnej państw 
członkowskich, odporności gospodarki na 
wstrząsy zewnętrzne oraz ewentualnego 
wpływu decyzji państw członkowskich na 
inne państwa członkowskie,

– ustanowienie wspólnych zasad bardziej 
aktywnego korzystania z ogólnych 
wytycznych dotyczących polityki 
gospodarczej jako podstawowego 
narzędzia do wyznaczania wytycznych 
gospodarczych, przy jednoczesnym 
uwzględnieniu zbieżności i rozbieżności 
między państwami członkowskimi w celu 
zwiększenia odporności gospodarki na 
wstrząsy zewnętrzne oraz ewentualnego 
pozytywnego wpływu decyzji państw 
członkowskich na inne państwa 
członkowskie,

Or.en
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Poprawka 97
Udo Bullmann

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 1 – ustęp 1 – tiret czwarte 

Projekt rezolucji Poprawka

– ustanowienie wspólnych zasad bardziej 
aktywnego korzystania z ogólnych 
wytycznych dotyczących polityki 
gospodarczej jako podstawowego 
narzędzia do wyznaczania wytycznych 
gospodarczych, nadzoru i zaleceń 
dotyczących poszczególnych państw 
członkowskich, określonych zgodnie ze 
strategią UE2020 i koncentrujących się na 
wzroście, reformach strukturalnych, 
wydajności i konkurencyjności, przy 
jednoczesnym uwzględnieniu zbieżności i 
rozbieżności między państwami 
członkowskimi, wzmocnienia względnej 
przewagi konkurencyjnej państw 
członkowskich, odporności gospodarki na 
wstrząsy zewnętrzne oraz ewentualnego 
wpływu decyzji państw członkowskich na 
inne państwa członkowskie,

– ustanowienie wspólnych zasad bardziej 
aktywnego korzystania z ogólnych 
wytycznych dotyczących polityki 
gospodarczej jako podstawowego 
narzędzia do wyznaczania wytycznych 
gospodarczych, nadzoru i zaleceń 
dotyczących poszczególnych państw 
członkowskich, określonych zgodnie ze 
strategią UE2020 i koncentrujących się na 
zrównoważonym wzroście, zatrudnieniu, 
konkurencyjności i zwalczaniu ubóstwa, 
przy jednoczesnym uwzględnieniu 
zbieżności i rozbieżności między 
państwami członkowskimi, wzmocnienia 
względnej przewagi konkurencyjnej 
państw członkowskich, odporności 
gospodarki na wstrząsy zewnętrzne oraz 
ewentualnego wpływu decyzji państw 
członkowskich na inne państwa 
członkowskie,

Or.de

Poprawka 98
Jürgen Klute

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 1 – ustęp 1 – tiret czwarte 

Projekt rezolucji Poprawka

– ustanowienie wspólnych zasad bardziej 
aktywnego korzystania z ogólnych 
wytycznych dotyczących polityki 
gospodarczej jako podstawowego 
narzędzia do wyznaczania wytycznych 
gospodarczych, nadzoru i zaleceń 
dotyczących poszczególnych państw 
członkowskich, określonych zgodnie ze 

– ustanowienie wspólnych zasad bardziej 
aktywnego korzystania z ogólnych 
wytycznych dotyczących polityki 
gospodarczej jako podstawowego 
narzędzia do wyznaczania wytycznych 
gospodarczych, nadzoru i zaleceń 
dotyczących poszczególnych państw 
członkowskich, określonych 
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strategią UE2020 i koncentrujących się na 
wzroście, reformach strukturalnych,
wydajności i konkurencyjności, przy 
jednoczesnym uwzględnieniu zbieżności i 
rozbieżności między państwami 
członkowskimi, wzmocnienia względnej 
przewagi konkurencyjnej państw 
członkowskich, odporności gospodarki na 
wstrząsy zewnętrzne oraz ewentualnego 
wpływu decyzji państw członkowskich na 
inne państwa członkowskie,

z uwzględnieniem strategii UE2020 i 
koncentrujących się na zrównoważonym i 
stałym wzroście, wydajności i 
konkurencyjności, przy jednoczesnym 
uwzględnieniu zbieżności i rozbieżności 
między państwami członkowskimi, 
wzmocnienia względnej przewagi 
konkurencyjnej państw członkowskich, 
odporności gospodarki na wstrząsy 
zewnętrzne oraz ewentualnego wpływu 
decyzji państw członkowskich na inne 
państwa członkowskie,

Or.de

Poprawka 99
Pervenche Berès, Elisa Ferreira

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 1 – ustęp 1 – tiret czwarte 

Projekt rezolucji Poprawka

– ustanowienie wspólnych zasad bardziej 
aktywnego korzystania z ogólnych 
wytycznych dotyczących polityki 
gospodarczej jako podstawowego 
narzędzia do wyznaczania wytycznych 
gospodarczych, nadzoru i zaleceń 
dotyczących poszczególnych państw 
członkowskich, określonych zgodnie ze 
strategią UE2020 i koncentrujących się na 
wzroście, reformach strukturalnych, 
wydajności i konkurencyjności, przy 
jednoczesnym uwzględnieniu zbieżności i 
rozbieżności między państwami 
członkowskimi, wzmocnienia względnej 
przewagi konkurencyjnej państw 
członkowskich, odporności gospodarki na 
wstrząsy zewnętrzne oraz ewentualnego 
wpływu decyzji państw członkowskich na 
inne państwa członkowskie,

– ustanowienie wspólnych zasad bardziej 
aktywnego korzystania z ogólnych 
wytycznych dotyczących polityki 
gospodarczej skoordynowanych z 
wytycznymi w sprawie zatrudnienia, jako 
podstawowego narzędzia do wyznaczania 
wytycznych gospodarczych, nadzoru i 
zaleceń dotyczących poszczególnych 
państw członkowskich, określonych 
zgodnie ze strategią UE2020 i 
koncentrujących się na wzroście, 
zatrudnieniu, reformach strukturalnych, 
wydajności i konkurencyjności, przy 
jednoczesnym uwzględnieniu zbieżności i 
rozbieżności między państwami 
członkowskimi – w tym ich sytuacji 
demograficznej – wzmocnienia względnej 
przewagi konkurencyjnej państw 
członkowskich, odporności gospodarki na 
wstrząsy zewnętrzne oraz ewentualnego 
wpływu decyzji państw członkowskich na 
inne państwa członkowskie,

Or.en
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Poprawka 100
Anni Podimata

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 1 – ustęp 1 – tiret czwarte 

Projekt rezolucji Poprawka

– ustanowienie wspólnych zasad bardziej 
aktywnego korzystania z ogólnych 
wytycznych dotyczących polityki 
gospodarczej jako podstawowego 
narzędzia do wyznaczania wytycznych 
gospodarczych, nadzoru i zaleceń 
dotyczących poszczególnych państw 
członkowskich, określonych zgodnie ze 
strategią UE2020 i koncentrujących się na 
wzroście, reformach strukturalnych, 
wydajności i konkurencyjności, przy 
jednoczesnym uwzględnieniu zbieżności i 
rozbieżności między państwami 
członkowskimi, wzmocnienia względnej 
przewagi konkurencyjnej państw 
członkowskich, odporności gospodarki na 
wstrząsy zewnętrzne oraz ewentualnego 
wpływu decyzji państw członkowskich na 
inne państwa członkowskie,

– ustanowienie wspólnych zasad bardziej 
aktywnego korzystania z ogólnych 
wytycznych dotyczących polityki 
gospodarczej i wytycznych dotyczących 
polityki zatrudnienia w państwach 
członkowskich jako podstawowych 
narzędzi do wyznaczania wytycznych 
gospodarczych, nadzoru i zaleceń 
dotyczących poszczególnych państw 
członkowskich, określonych zgodnie ze 
strategią Europa 2020 i koncentrujących 
się na wzroście, reformach strukturalnych, 
wydajności i konkurencyjności, przy 
jednoczesnym uwzględnieniu zbieżności i 
rozbieżności między państwami 
członkowskimi, wzmocnienia względnej 
przewagi konkurencyjnej państw 
członkowskich, odporności gospodarki na 
wstrząsy zewnętrzne oraz ewentualnego 
wpływu decyzji państw członkowskich na 
inne państwa członkowskie,

Or.en

Poprawka 101
Vicky Ford

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 1 – ustęp 1 – tiret czwarte 

Projekt rezolucji Poprawka

– ustanowienie wspólnych zasad bardziej 
aktywnego korzystania z ogólnych 
wytycznych dotyczących polityki 
gospodarczej jako podstawowego 
narzędzia do wyznaczania wytycznych 

– ustanowienie wspólnych zasad bardziej 
aktywnego korzystania z ogólnych 
wytycznych dotyczących polityki 
gospodarczej jako podstawowego 
narzędzia do wyznaczania wytycznych 
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gospodarczych, nadzoru i zaleceń 
dotyczących poszczególnych państw 
członkowskich, określonych zgodnie ze 
strategią UE2020 i koncentrujących się na 
wzroście, reformach strukturalnych, 
wydajności i konkurencyjności, przy 
jednoczesnym uwzględnieniu zbieżności i 
rozbieżności między państwami 
członkowskimi, wzmocnienia względnej 
przewagi konkurencyjnej państw 
członkowskich, odporności gospodarki na 
wstrząsy zewnętrzne oraz ewentualnego 
wpływu decyzji państw członkowskich na 
inne państwa członkowskie,

gospodarczych, nadzoru i zaleceń 
dotyczących poszczególnych państw 
członkowskich, określonych zgodnie ze 
strategią UE2020 i koncentrujących się na 
wzroście, reformach strukturalnych, 
wydajności i konkurencyjności, przy 
jednoczesnym uwzględnieniu zbieżności i 
rozbieżności między państwami 
członkowskimi, wzmocnienia względnej 
przewagi konkurencyjnej państw 
członkowskich, odporności gospodarki na 
wstrząsy zewnętrzne oraz ewentualnego 
wpływu decyzji państw członkowskich na 
inne państwa członkowskie, zwłaszcza w 
strefie euro,

Or.en

Poprawka 102
Sharon Bowles, Ramon Tremosa i Balcells

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 1 – ustęp 1 – tiret czwarte 

Projekt rezolucji Poprawka

– ustanowienie wspólnych zasad bardziej 
aktywnego korzystania z ogólnych 
wytycznych dotyczących polityki 
gospodarczej jako podstawowego 
narzędzia do wyznaczania wytycznych 
gospodarczych, nadzoru i zaleceń 
dotyczących poszczególnych państw 
członkowskich, określonych zgodnie ze
strategią UE2020 i koncentrujących się na 
wzroście, reformach strukturalnych, 
wydajności i konkurencyjności, przy 
jednoczesnym uwzględnieniu zbieżności i 
rozbieżności między państwami 
członkowskimi, wzmocnienia względnej 
przewagi konkurencyjnej państw 
członkowskich, odporności gospodarki na 
wstrząsy zewnętrzne oraz ewentualnego 
wpływu decyzji państw członkowskich na 
inne państwa członkowskie,

– ustanowienie wspólnych zasad bardziej 
aktywnego korzystania z ogólnych 
wytycznych dotyczących polityki 
gospodarczej jako podstawowego 
narzędzia do wyznaczania wytycznych 
gospodarczych, nadzoru i zaleceń 
dotyczących poszczególnych państw 
członkowskich, uwzględniających 
strategię UE2020 i koncentrujących się na 
wzroście, reformach strukturalnych, 
wydajności i konkurencyjności, przy 
jednoczesnym uwzględnieniu zbieżności i 
rozbieżności między państwami 
członkowskimi, wzmocnienia względnej 
przewagi konkurencyjnej państw 
członkowskich, odporności gospodarki na 
wstrząsy zewnętrzne oraz ewentualnego 
wpływu decyzji państw członkowskich na 
inne państwa członkowskie,

Or.en
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Poprawka 103
Elisa Ferreira

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 1 – ustęp 1 – tiret czwarte 

Projekt rezolucji Poprawka

– ustanowienie wspólnych zasad bardziej 
aktywnego korzystania z ogólnych 
wytycznych dotyczących polityki 
gospodarczej jako podstawowego 
narzędzia do wyznaczania wytycznych 
gospodarczych, nadzoru i zaleceń 
dotyczących poszczególnych państw 
członkowskich, określonych zgodnie ze 
strategią UE2020 i koncentrujących się na 
wzroście, reformach strukturalnych, 
wydajności i konkurencyjności, przy 
jednoczesnym uwzględnieniu zbieżności i 
rozbieżności między państwami 
członkowskimi, wzmocnienia względnej 
przewagi konkurencyjnej państw 
członkowskich, odporności gospodarki na 
wstrząsy zewnętrzne oraz ewentualnego 
wpływu decyzji państw członkowskich na 
inne państwa członkowskie,

ustanowienie wspólnych zasad bardziej 
efektywnego korzystania z ogólnych 
wytycznych dotyczących polityki 
gospodarczej jako podstawowego 
narzędzia do wyznaczania wytycznych 
gospodarczych, nadzoru i zaleceń 
dotyczących poszczególnych państw 
członkowskich, określonych zgodnie ze 
strategią UE2020 i koncentrujących się na 
wzroście, reformach strukturalnych, 
wydajności i konkurencyjności, przy 
jednoczesnym uwzględnieniu zbieżności i 
rozbieżności między państwami 
członkowskimi, wzmocnienia względnej 
przewagi konkurencyjnej państw 
członkowskich, odporności gospodarki na 
wstrząsy zewnętrzne oraz ewentualnego 
wpływu decyzji państw członkowskich na 
inne państwa członkowskie,

Or.en

Poprawka 104
Diogo Feio

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 1 – ustęp 1 – tiret czwarte a (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

– wprowadzenie mechanizmu na poziomie 
krajowym służącego do oceny realizacji 
priorytetów strategii „Europa 2020” w 
ramach krajowego programu reform oraz 
sposobów osiągnięcia odpowiednich celów 
krajowych w tym zakresie, aby wspierać 
roczną ocenę dokonywaną przez instytucje 
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UE,

Or.en

Poprawka 105

Philippe Lamberts, Sven Giegold w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 1 – ustęp 1 – tiret piąte 

Projekt rezolucji Poprawka

– ustanowienie procedur umożliwiających 
udzielanie porad politycznych na 
wczesnym etapie i wspieranie korzystania 
z ostrzeżeń politycznych zgodnie z art. 121 
ust. 4 TFUE,

– ustanowienie procedur umożliwiających 
Komisji wydawanie wczesnych ostrzeżeń i
udzielanie bezpośrednio państwom 
członkowskim porad politycznych na 
wczesnym etapie,

Or.en

Poprawka 106

Sven Giegold, Philippe Lamberts w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 1 – ustęp 1 – tiret piąte a (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

– w przypadkach występowania trwałych i 
powiększających się zaburzeń równowagi 
makroekonomicznej przejrzysta i 
obiektywna procedura powinna umożliwić 
zaklasyfikowanie państwa członkowskiego 
jako znajdującego się w „sytuacji 
nadmiernego zaburzenia równowagi”, co 
pociągnie za sobą ściślejszy nadzór i 
środki naprawcze,

Or.en
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Poprawka 107
Elisa Ferreira

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 1 – ustęp 1 – tiret szóste 

Projekt rezolucji Poprawka

– wprowadzenie „unijnego semestru” 
służącego wstępnemu porównaniu i 
ocenie projektów budżetów państw 
członkowskich (główne elementy i 
założenia), aby lepiej oszacować 
wdrażanie i przyszłą realizację programów
stabilności i programów konwergencji 
(SCP) oraz krajowych programów reform 
(KPR) przy odpowiednim uwzględnieniu 
krajowych rocznych procedur 
budżetowych i wieloletnich ram 
budżetowych,

– wprowadzenie „europejskiego semestru” 
służącego poprawie zgodności między
programami stabilności i programami
konwergencji (SCP) a krajowymi
programami reform (KPR), a także ich 
zgodności z krajowymi rocznymi i 
krajowymi wieloletnimi ramami 
budżetowymi przy odpowiednim 
uwzględnieniu krajowych rocznych 
procedur budżetowych i wieloletnich ram 
budżetowych,

Or.en

Poprawka 108
Diogo Feio

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 1 – ustęp 1 – tiret szóste 

Projekt rezolucji Poprawka

– wprowadzenie „unijnego semestru” 
służącego wstępnemu porównaniu i ocenie 
projektów budżetów państw 
członkowskich (główne elementy i 
założenia), aby lepiej oszacować wdrażanie 
i przyszłą realizację programów stabilności 
i programów konwergencji (SCP) oraz 
krajowych programów reform (KPR) przy 
odpowiednim uwzględnieniu krajowych 
rocznych procedur budżetowych i 
wieloletnich ram budżetowych,

wprowadzenie „unijnego semestru” 
służącego wstępnemu porównaniu i ocenie 
projektów budżetów państw 
członkowskich (główne elementy i 
założenia), aby lepiej oszacować wdrażanie 
i przyszłą realizację programów stabilności 
i programów konwergencji (SCP) oraz 
krajowych programów reform (KPR) przy 
odpowiednim uwzględnieniu krajowych 
rocznych procedur budżetowych i 
wieloletnich ram budżetowych: państwa 
członkowskie przedkładają Komisji swoje 
SCP i KPR w kwietniu, po odpowiednich 
konsultacjach z parlamentami państw 
członkowskich oraz z uwzględnieniem 
przepisów i wniosków na szczeblu UE; 
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Parlament Europejski może ze swej strony 
ustanowić systematyczny sposób 
wspierania debaty publicznej i 
zwiększania świadomości, widoczności i 
odpowiedzialności w odniesieniu do 
omawianych procedur, określając też 
sposób wdrażania uzgodnionych zasad 
przez instytucje UE,

Or.en

Poprawka 109
Pervenche Berès, Elisa Ferreira

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 1 – ustęp 1 – tiret szóste 

Projekt rezolucji Poprawka

– wprowadzenie „unijnego semestru” 
służącego wstępnemu porównaniu i ocenie 
projektów budżetów państw 
członkowskich (główne elementy i 
założenia), aby lepiej oszacować wdrażanie 
i przyszłą realizację programów stabilności 
i programów konwergencji (SCP) oraz 
krajowych programów reform (KPR) przy 
odpowiednim uwzględnieniu krajowych 
rocznych procedur budżetowych i 
wieloletnich ram budżetowych,

wprowadzenie „unijnego semestru” 
służącego wstępnemu porównaniu i ocenie 
projektów budżetów państw 
członkowskich (główne elementy i 
założenia), aby lepiej oszacować wdrażanie 
i przyszłą realizację programów stabilności 
i programów konwergencji (SCP) oraz 
krajowych programów reform (KPR) przy 
odpowiednim uwzględnieniu krajowych 
rocznych procedur budżetowych i 
wieloletnich ram budżetowych; ogólne 
wytyczne polityki gospodarczej (OWPG) 
oraz wytyczne dotyczące polityki 
zatrudnienia ustalane wspólnie z 
Parlamentem Europejskim powinny 
służyć za ramy do debaty nad budżetami 
państw członkowskich ze strefy euro i ich 
oceny, zanim zostaną przedstawione w 
odpowiednich parlamentach państw 
członkowskich,

Or.en
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Poprawka 110
Vicky Ford

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 1 – ustęp 1 – tiret szóste 

Projekt rezolucji Poprawka

– wprowadzenie „unijnego semestru” 
służącego wstępnemu porównaniu i ocenie 
projektów budżetów państw 
członkowskich (główne elementy i 
założenia), aby lepiej oszacować wdrażanie 
i przyszłą realizację programów stabilności 
i programów konwergencji (SCP) oraz 
krajowych programów reform (KPR) przy 
odpowiednim uwzględnieniu krajowych 
rocznych procedur budżetowych i 
wieloletnich ram budżetowych,

wprowadzenie „unijnego semestru” 
służącego porównaniu i ocenie projektów 
budżetów państw członkowskich (główne 
elementy i założenia), aby lepiej 
oszacować wdrażanie i przyszłą realizację 
programów stabilności i programów 
konwergencji (SCP) oraz krajowych 
programów reform (KPR) przy 
odpowiednim uwzględnieniu krajowych 
rocznych procedur budżetowych i 
wieloletnich ram budżetowych, jak 
również z poszanowaniem krajowych 
przepisów i procedur,

Or.en

Poprawka 111
Elisa Ferreira

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 1 – ustęp 1 – tiret siódme 

Projekt rezolucji Poprawka

– wprowadzenie „unijnego semestru” 
przeznaczonego do zajęcia się
zintegrowanymi wytycznymi na szczeblu 
krajowym i na szczeblu unijnym, co 
umożliwiłoby rzeczywisty i terminowy 
wkład wszystkich zainteresowanych stron,

– wykorzystanie „europejskiego semestru” 
do zagwarantowania zgodności między
zintegrowanymi wytycznymi na szczeblu 
krajowym i na szczeblu unijnym, jak 
również do zrealizowania celów 
ilościowych i jakościowych wyznaczonych 
w nowym pakcie na rzecz wzrostu i 
zatrudnienia,

Or.en

Poprawka 112
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Sven Giegold, Philippe Lamberts w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 1 – ustęp 1 – tiret siódme 

Projekt rezolucji Poprawka

– wprowadzenie „unijnego semestru” 
przeznaczonego do zajęcia się 
zintegrowanymi wytycznymi na szczeblu 
krajowym i na szczeblu unijnym, co 
umożliwiłoby rzeczywisty i terminowy 
wkład wszystkich zainteresowanych stron,

– wprowadzenie „unijnego semestru” 
przeznaczonego do zajęcia się 
zintegrowanymi wytycznymi na szczeblu 
krajowym i na szczeblu unijnym, co 
umożliwiłoby rzeczywisty i terminowy 
wkład wszystkich zainteresowanych stron, 
obejmując konsultacje z partnerami 
społecznymi na szczeblu Unii poprzez 
nasilenie makroekonomicznego dialogu 
społecznego,

Or.en

Poprawka 113
Elisa Ferreira

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 1 – ustęp 1 – tiret siódme a (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględnienie w kontekście 
europejskiego semestru rozszerzonej 
debaty o sprawach finansowych oraz 
sytuacji gospodarczej UE, w tym 
konsultacji z partnerami społecznymi na 
szczeblu Unii, przy nasileniu dialogu 
społecznego w kwestiach 
makroekonomicznych,

Or.en

Poprawka 114
Vicky Ford

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 1 – ustęp 1 – tiret ósme 
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Projekt rezolucji Poprawka

– harmonizacja podstawowych założeń i 
wskaźników stosowanych w bazowych 
prognozach wykorzystywanych do 
przygotowywania SCP i KPR,

– dopilnowanie, aby podstawowe 
założenia i wskaźniki stosowane w 
bazowych prognozach wykorzystywanych 
do przygotowywania krajowych SCP i 
KPR były pozyskiwane w sposób solidny i 
konsekwentny, szczególnie w strefie euro,

Or.en

Poprawka 115
Elisa Ferreira

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 1 – ustęp 1 – tiret ósme 

Projekt rezolucji Poprawka

– harmonizacja podstawowych założeń i 
wskaźników stosowanych w bazowych 
prognozach wykorzystywanych do 
przygotowywania SCP i KPR,

– dalsza harmonizacja metodologii 
stosowanych do obliczania głównych 
zbiorczych danych budżetowych w celu 
umożliwienia dokonywania porównań 
między poszczególnymi państwami 
członkowskimi,

Or.en

Poprawka 116

Sven Giegold, Philippe Lamberts w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 1 – ustęp 1 – tiret ósme 

Projekt rezolucji Poprawka

– harmonizacja podstawowych założeń i 
wskaźników stosowanych w bazowych 
prognozach wykorzystywanych do 
przygotowywania SCP i KPR,

– harmonizacja podstawowych założeń i 
wskaźników stosowanych w bazowych 
prognozach wykorzystywanych do 
przygotowywania SCP i KPR. W wysoce 
niepewnej i wewnętrznie powiązanej 
międzynarodowej sytuacji gospodarczej 
ostrożnym podejściem byłoby również 
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oparcie się na metodzie trójkrotnej (jak w 
przypadku testu warunków skrajnych, 
jakiemu poddawane są instytucje 
finansowe), obejmującej scenariusz 
negatywny, scenariusz odniesienia i 
scenariusz korzystnych uwarunkowań 
makroekonomicznych,

Or.en

Poprawka 117
Elisa Ferreira

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 1 – ustęp 1 – tiret dziesiąte 

Projekt rezolucji Poprawka

– wprowadzenie silniejszego związku 
między SCP i KPR a rocznymi i 
wieloletnimi krajowymi ramami 
budżetowymi przy jednoczesnym 
przestrzeganiu krajowych przepisów i 
procedur,

skreślone

Or.en

Poprawka 118
Elisa Ferreira

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 1 – ustęp 1 – tiret jedenaste 

Projekt rezolucji Poprawka

– wprowadzenie skuteczniejszej oceny 
głównych elementów SCP na poziomie 
Unii przed przyjęciem strategii 
przewidzianych w SCP na poziomie 
krajowym,

– wprowadzenie skuteczniejszej oceny 
SCP z punktu widzenia ich wzajemnych 
powiązań z celami innych państw 
członkowskich, a także celami na 
poziomie Unii przed przyjęciem strategii 
przewidzianych w SCP na poziomie 
krajowym,

Or.en



AM\830333PL.doc 59/125 PE448.796v02-00

PL

Poprawka 119
Pervenche Berès, Elisa Ferreira

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 1 – ustęp 1 – tiret dwunaste 

Projekt rezolucji Poprawka

– wprowadzenie silnego zaangażowania 
parlamentów państw członkowskich przed 
formalnym zaprezentowaniem SCP i KPR 
na poziomie Unii w uzgodnionym 
terminie,

– wprowadzenie silnego zaangażowania 
parlamentów państw członkowskich przed 
formalnym zaprezentowaniem SCP i KPR 
na poziomie Unii w uzgodnionym 
terminie, na przykład poprzez coroczną 
debatę toczoną między parlamentami 
państw członkowskich z udziałem 
Parlamentu Europejskiego, w sprawie
zintegrowanych wytycznych i założeń 
budżetowych;

Or.en

Poprawka 120
Elisa Ferreira

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 1 – ustęp 1 – tiret dwunaste 

Projekt rezolucji Poprawka

– wprowadzenie silnego zaangażowania 
parlamentów państw członkowskich przed 
formalnym zaprezentowaniem SCP i KPR 
na poziomie Unii w uzgodnionym 
terminie,

– wprowadzenie silnego zaangażowania 
parlamentów państw członkowskich oraz 
partnerów społecznych przed formalnym 
zaprezentowaniem SCP i KPR na poziomie 
Unii w uzgodnionym terminie,

Or.en

Poprawka 121

Sven Giegold, Philippe Lamberts w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 1 – ustęp 1 – tiret dwunaste 
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Projekt rezolucji Poprawka

wprowadzenie silnego zaangażowania 
parlamentów państw członkowskich przed 
formalnym zaprezentowaniem SCP i KPR 
na poziomie Unii w uzgodnionym 
terminie,

– wprowadzenie silnego zaangażowania 
parlamentów państw członkowskich oraz 
partnerów społecznych przed formalnym 
zaprezentowaniem SCP i KPR na poziomie 
Unii w uzgodnionym terminie,

Or.en

Poprawka 122
Elisa Ferreira

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 1 – ustęp 1 – tiret trzynaste 

Projekt rezolucji Poprawka

– wprowadzenie bardziej systematycznego 
porównywania planowanego kursu polityki 
budżetowej, tak jak określiły to państwa 
członkowskie w swoich SCP i zgodnie 
z faktycznymi wynikami, przy 
jednoczesnej próbie wyjaśnienia znacznych 
rozbieżności pomiędzy liczbami 
planowanymi a realizowanymi i 
reagowaniu na nie,

– wprowadzenie bardziej systematycznego 
porównywania planowanego kursu polityki 
budżetowej, a także polityki wzrostu oraz 
tworzenia miejsc pracy, tak jak określiły to 
państwa członkowskie w swoich SCP i 
zgodnie z faktycznymi wynikami, przy 
jednoczesnej próbie wyjaśnienia znacznych 
rozbieżności pomiędzy liczbami 
planowanymi a realizowanymi i 
reagowaniu na nie,

Or.en

Poprawka 123
Sławomir Witold Nitras

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 1 – ustęp 1 – tiret trzynaste 

Projekt rezolucji Poprawka

– wprowadzenie bardziej systematycznego 
porównywania planowanego kursu polityki 
budżetowej, tak jak określiły to państwa 
członkowskie w swoich SCP i zgodnie 
z faktycznymi wynikami, przy 
jednoczesnej próbie wyjaśnienia znacznych 

– wprowadzenie bardziej systematycznego 
porównywania ex post planowanego kursu 
polityki budżetowej, tak jak określiły to 
państwa członkowskie w swoich SCP i 
zgodnie z faktycznymi wynikami, przy 
jednoczesnej próbie wyjaśnienia znacznych 
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rozbieżności pomiędzy liczbami 
planowanymi a realizowanymi i 
reagowaniu na nie,

rozbieżności pomiędzy liczbami 
planowanymi a realizowanymi i 
reagowaniu na nie,

Or.en

Poprawka 124
Corien Wortmann-Kool

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 1 – ustęp 1 – tiret trzynaste a (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

– podkreśla, że należy wykonać 
pochodzące od Komisji zalecenia 
odnoszące się do polityki rocznej oraz 
ostrzeżenia dotyczące wypełniania przez 
państwa członkowskie celów strategii 
Europa 2020; należy opracować metodę 
„kija i marchewki” w celu dopilnowania, 
aby państwa członkowskie przestrzegały 
tych celów,

Or.en

Poprawka 125
Elisa Ferreira

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 1 – ustęp 1 – tiret piętnaste 

Projekt rezolucji Poprawka

– ustanowienie pod egidą Komisji 
niezależnego, systematycznego i 
sprawdzonego procesu oceniania SCP i 
KPR w celu uzyskania bardziej 
przejrzystego podejścia i bardziej 
niezależnej oceny,

(poprawka nie dotyczy polskiej wersji 
językowej)

Or.en
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Poprawka 126
Jürgen Klute

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 1 – ustęp 1 – tiret szesnaste 

Projekt rezolucji Poprawka

– wprowadzenie wymogu, aby przed 
podjęciem decyzji w zakresie polityki 
gospodarczej państwa członkowskie 
informowały siebie nawzajem oraz 
Komisję o oczekiwanych wymiernych 
efektach ubocznych, które mogą zakłócać
sprawne funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego oraz Unii Gospodarczej i 
Walutowej (UGW),

– wprowadzenie wymogu, aby przed 
podjęciem decyzji w zakresie polityki 
gospodarczo-społecznej państwa 
członkowskie informowały siebie 
nawzajem oraz Komisję o oczekiwanych 
wymiernych efektach ubocznych, które 
mogą mieć negatywny wpływ na 
ogólnoeuropejską dynamikę wzrostu lub 
zakłócają sprawne funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego oraz Unii Gospodarczej i 
Walutowej (UGW),

Or.de

Poprawka 127
Danuta Maria Hübner

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 1 – ustęp 1 – tiret szesnaste 

Projekt rezolucji Poprawka

– wprowadzenie wymogu, aby przed 
podjęciem decyzji w zakresie polityki 
gospodarczej państwa członkowskie 
informowały siebie nawzajem oraz 
Komisję o oczekiwanych wymiernych
efektach ubocznych, które mogą zakłócać 
sprawne funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego oraz Unii Gospodarczej i 
Walutowej (UGW),

– wprowadzenie wymogu, aby przed 
podjęciem decyzji w zakresie polityki 
gospodarczej państwa członkowskie 
informowały siebie nawzajem oraz 
Komisję o oczekiwanych znacznych
efektach ubocznych zgodnie z progami 
ustanowionymi przez Komisję, które to 
efekty mogą zakłócać sprawne 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego oraz 
Unii Gospodarczej i Walutowej (UGW),

Or.en
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Poprawka 128
Elisa Ferreira

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 1 – ustęp 1 – tiret szesnaste 

Projekt rezolucji Poprawka

– wprowadzenie wymogu, aby przed 
podjęciem decyzji w zakresie polityki 
gospodarczej państwa członkowskie 
informowały siebie nawzajem oraz 
Komisję o oczekiwanych wymiernych 
efektach ubocznych, które mogą zakłócać 
sprawne funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego oraz Unii Gospodarczej i 
Walutowej (UGW),

– wprowadzenie wymogu, aby przed 
podjęciem decyzji w zakresie polityki 
gospodarczej państwa członkowskie 
informowały siebie nawzajem oraz 
Komisję o oczekiwanych wymiernych 
efektach ubocznych, które mogą zakłócać 
sprawne funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego, Unii Gospodarczej i 
Walutowej (UGW) lub stanowić 
zagrożenie dla celów określonych przez 
UE w ramach strategii Europa 2020,

Or.en

Poprawka 129

Sven Giegold, Philippe Lamberts w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 1 – ustęp 1 – tiret szesnaste 

Projekt rezolucji Poprawka

– wprowadzenie wymogu, aby przed 
podjęciem decyzji w zakresie polityki 
gospodarczej państwa członkowskie 
informowały siebie nawzajem oraz 
Komisję o oczekiwanych wymiernych 
efektach ubocznych, które mogą zakłócać
sprawne funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego oraz Unii Gospodarczej i 
Walutowej (UGW),

– wprowadzenie szczególnych procedur i 
wymogu, aby przed podjęciem decyzji w 
zakresie polityki gospodarczej państwa 
członkowskie informowały siebie 
nawzajem oraz Komisję o oczekiwanych 
wymiernych efektach ubocznych, które 
mogą zagrażać sprawnemu 
funkcjonowaniu rynku wewnętrznego oraz 
Unii Gospodarczej i Walutowej (UGW),

Or.en
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Poprawka 130
Vicky Ford

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 1 – ustęp 1 – tiret szesnaste 

Projekt rezolucji Poprawka

– wprowadzenie wymogu, aby przed 
podjęciem decyzji w zakresie polityki 
gospodarczej państwa członkowskie 
informowały siebie nawzajem oraz 
Komisję o oczekiwanych wymiernych 
efektach ubocznych, które mogą zakłócać 
sprawne funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego oraz Unii Gospodarczej i 
Walutowej (UGW),

– wprowadzenie wymogu, aby państwa 
członkowskie, szczególnie te należące do 
strefy euro, informowały siebie nawzajem 
oraz Komisję o podejmowaniu decyzji w 
zakresie polityki gospodarczej mogących 
skutkować wymiernymi efektami 
ubocznymi, które mogą zakłócać sprawne 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego oraz 
Unii Gospodarczej i Walutowej (UGW),

Or.en

Poprawka 131
Jürgen Klute

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 1 – ustęp 1 – tiret siedemnaste 

Projekt rezolucji Poprawka

– ustanowienie wymogu, aby państwa 
członkowskie dostarczały dodatkowych 
informacji, jeśli pojawi się jakaś istotna 
obawa, że prowadzona polityka może 
zakłócić właściwe funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego lub UGW,

– ustanowienie wymogu, aby państwa 
członkowskie dostarczały dodatkowych 
informacji, jeśli pojawi się jakaś istotna 
obawa, że prowadzona polityka może 
zakłócić ogólnoeuropejską dynamikę 
wzrostu lub właściwe funkcjonowanie 
rynku wewnętrznego lub UGW,

Or.de

Poprawka 132
Elisa Ferreira

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 1 – ustęp 1 – tiret siedemnaste 
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Projekt rezolucji Poprawka

– ustanowienie wymogu, aby państwa 
członkowskie dostarczały dodatkowych 
informacji, jeśli pojawi się jakaś istotna 
obawa, że prowadzona polityka może 
zakłócić właściwe funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego lub UGW,

– ustanowienie wymogu, aby państwa 
członkowskie dostarczały dodatkowych 
informacji, jeśli pojawi się jakaś istotna 
obawa, że prowadzona polityka może 
zakłócić właściwe funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego, UGW lub stanowić 
zagrożenie dla celów określonych przez 
UE, a mianowicie w ramach strategii 
Europa 2020,

Or.en

Poprawka 133
Elisa Ferreira

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 1 – ustęp 1 – tiret osiemnaste 

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględnienie oceny Europejskiej Rady 
ds. Ryzyka Systemowego w ramach 
wielostronnego nadzoru, w szczególności 
w zakresie stabilności finansowej, testów 
warunków skrajnych, potencjalnych 
zewnętrznych i wewnętrznych skutków 
ubocznych oraz nagromadzenia 
nadmiernego zadłużenia prywatnego.

– uwzględnienie oceny Europejskiej Rady 
ds. Ryzyka Systemowego w ramach 
wielostronnego nadzoru, w szczególności 
w zakresie stabilności finansowej.

Or.en

Poprawka 134
Pervenche Berès

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 2 – wprowadzenie 

Projekt rezolucji Poprawka

 Zalecenie 2: Wzmocnienie zasad paktu 
stabilności i wzrostu

 Zalecenie 3: Wzmocnienie zasad paktu 
stabilności i wzrostu

Or.en
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Poprawka 135

Philippe Lamberts, Sven Giegold w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 2 – ustęp 1 – wprowadzenie 

Projekt rezolucji Poprawka

 Akt ustawodawczy, który ma zostać 
przyjęty (na podstawie między innymi art. 
126 TFUE) powinien zmierzać w
szczególności do wzmocnienia środków 
zapobiegawczych paktu stabilności i 
wzrostu oraz obejmować kary bardziej 
sensowne z punktu widzenia 
gospodarczego i politycznego, biorąc 
jednocześnie pod uwagę strukturę budżetu 
i charakter krajowych wydatków 
publicznych niezbędnych do 
przeprowadzenia reform strukturalnych 
służących zwiększeniu wzrostu 
gospodarczego:

 Akt ustawodawczy, który ma zostać 
przyjęty (na podstawie między innymi art. 
126 TFUE) powinien zmierzać w 
szczególności do wzmocnienia środków 
zapobiegawczych paktu stabilności i 
wzrostu oraz obejmować kary bardziej 
sensowne z punktu widzenia 
gospodarczego i politycznego, biorąc 
jednocześnie pod uwagę strukturę budżetu,
cykl biznesowy, a zatem wymóg 
wystarczającej przestrzeni politycznej dla 
realizacji antycyklicznych środków 
budżetowych, jak również charakter 
krajowych wydatków publicznych 
niezbędnych do przeprowadzenia reform 
strukturalnych służących zwiększeniu 
wzrostu gospodarczego. Wszystkie 
państwa członkowskie powinny dążyć do 
osiągnięcia postępu, jednak państwa o 
większych niedoborach powinny ogólnie 
przyczyniać się bardziej do osiągania 
celów dotyczących salda zadłużenia i 
deficytu:

Or.en

Poprawka 136
Udo Bullmann

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 2 – ustęp 1 – wprowadzenie 

Projekt rezolucji Poprawka

– Akt ustawodawczy, który ma zostać – Akt ustawodawczy, który ma zostać 
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przyjęty (na podstawie między innymi art. 
126 TFUE) powinien zmierzać w 
szczególności do wzmocnienia środków 
zapobiegawczych paktu stabilności i 
wzrostu oraz obejmować kary bardziej 
sensowne z punktu widzenia 
gospodarczego i politycznego, biorąc 
jednocześnie pod uwagę strukturę budżetu 
i charakter krajowych wydatków 
publicznych niezbędnych do
przeprowadzenia reform strukturalnych 
służących zwiększeniu wzrostu 
gospodarczego:

przyjęty (na podstawie między innymi art. 
126 TFUE) powinien zmierzać w 
szczególności do wzmocnienia środków 
zapobiegawczych paktu stabilności i 
wzrostu oraz obejmować kary bardziej 
sensowne z punktu widzenia 
gospodarczego i politycznego, biorąc 
jednocześnie pod uwagę strukturę budżetu 
i charakter krajowych wydatków 
publicznych niezbędnych z punktu 
widzenia jasnych wytycznych 
gospodarczych i inteligentnych strategii 
wzrostu:

Or.de

Poprawka 137
Pervenche Berès

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 2 – ustęp 1 – wprowadzenie 

Projekt rezolucji Poprawka

 Akt ustawodawczy, który ma zostać 
przyjęty (na podstawie między innymi art. 
126 TFUE) powinien zmierzać w 
szczególności do wzmocnienia środków 
zapobiegawczych paktu stabilności i 
wzrostu oraz obejmować kary bardziej 
sensowne z punktu widzenia 
gospodarczego i politycznego, biorąc 
jednocześnie pod uwagę strukturę budżetu 
i charakter krajowych wydatków 
publicznych niezbędnych do 
przeprowadzenia reform strukturalnych 
służących zwiększeniu wzrostu 
gospodarczego:

 Akt ustawodawczy, który ma zostać 
przyjęty (na podstawie między innymi art. 
126 TFUE) powinien zmierzać w 
szczególności do wzmocnienia środków 
zapobiegawczych paktu stabilności i 
wzrostu, określać zachęty oraz obejmować 
kary bardziej sensowne z punktu widzenia 
gospodarczego i politycznego, biorąc 
jednocześnie pod uwagę strukturę budżetu 
i charakter krajowych wydatków 
publicznych niezbędnych do 
przeprowadzenia reform strukturalnych 
służących zwiększeniu wzrostu 
gospodarczego:

Or.en

Poprawka 138
Diogo Feio

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 2 – ustęp 1 – tiret pierwsze 
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Projekt rezolucji Poprawka

– rozpoczęcie procedury dotyczącej 
nadmiernego deficytu/ procedury 
nadzorowania nadmiernego zadłużenia w 
oparciu o poziom zadłużenia brutto; 
procedury te, obejmujące szczegółowe 
sprawozdania okresowe dotyczące 
dynamiki zadłużenia i rozwoju, zostaną 
uruchomione dla wszystkich państw 
członkowskich, w których poziom 
zadłużenia państwa przekracza próg w 
wysokości 60% i nie zmniejsza się w 
zadowalającym tempie; procedura 
dotycząca nadmiernego deficytu 
pozostanie nieaktywna, dopóki kraj spełnia 
założony dlań średniookresowy cel 
budżetowy, i zostanie uchylona, gdy 
poziom zadłużenia spadnie poniżej 60%,

– rozpoczęcie procedury dotyczącej 
nadmiernego deficytu/ procedury 
nadzorowania nadmiernego zadłużenia w 
oparciu o poziom zadłużenia brutto; 
procedura nadzorowania nadmiernego 
zadłużenia w oparciu o poziom zadłużenia 
brutto, obejmująca szczegółowe 
sprawozdania okresowe dotyczące 
dynamiki zadłużenia i rozwoju (w tym 
„testy warunków skrajnych dotyczące 
stabilności”), zostanie uruchomiona dla 
wszystkich państw członkowskich, w 
których poziom zadłużenia państwa 
przekracza próg w wysokości 60% i nie 
zmniejsza się w zadowalającym tempie; 
procedura dotycząca nadmiernego 
deficytu/ procedura nadzorowania 
nadmiernego zadłużenia pozostanie 
nieaktywna, dopóki kraj spełnia założony 
dlań średniookresowy cel budżetowy, 
i zostanie uchylona, gdy poziom 
zadłużenia spadnie poniżej 60%,
skonsolidowane wysiłki powinny być 
proporcjonalne do bazowej sytuacji 
budżetowej i sprzyjać ograniczeniom 
wydatków.

Or.en

Poprawka 139
Jürgen Klute

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 2 – ustęp 1 – tiret pierwsze 

Projekt rezolucji Poprawka

– rozpoczęcie procedury dotyczącej 
nadmiernego deficytu/ procedury 
nadzorowania nadmiernego zadłużenia w 
oparciu o poziom zadłużenia brutto; 
procedury te, obejmujące szczegółowe 
sprawozdania okresowe dotyczące 
dynamiki zadłużenia i rozwoju, zostaną 

– rozpoczęcie procedury dotyczącej 
nadmiernego deficytu/ procedury 
nadzorowania nadmiernego zadłużenia w 
oparciu o poziom zadłużenia brutto; 
procedury te, obejmujące szczegółowe 
sprawozdania okresowe dotyczące 
dynamiki zadłużenia i rozwoju, zostaną 
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uruchomione dla wszystkich państw 
członkowskich, w których poziom 
zadłużenia państwa przekracza próg w 
wysokości 60% i nie zmniejsza się w 
zadowalającym tempie; procedura 
dotycząca nadmiernego deficytu 
pozostanie nieaktywna, dopóki kraj spełnia 
założony dlań średniookresowy cel 
budżetowy, i zostanie uchylona, gdy 
poziom zadłużenia spadnie poniżej 60%,

uruchomione dla wszystkich państw 
członkowskich, w których poziom 
zadłużenia państwa przekracza próg w 
wysokości 60% PKB i nie zmniejsza się w 
odpowiednim i zrównoważonym tempie; 
procedura dotycząca nadmiernego deficytu 
pozostanie nieaktywna, dopóki kraj spełnia 
założony dlań średniookresowy cel 
budżetowy, i zostanie uchylona, gdy 
poziom zadłużenia spadnie poniżej 60% 
PKB,

Or.de

Poprawka 140
Sławomir Witold Nitras

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 2 – ustęp 1 – tiret pierwsze 

Projekt rezolucji Poprawka

– rozpoczęcie procedury dotyczącej 
nadmiernego deficytu/ procedury 
nadzorowania nadmiernego zadłużenia w 
oparciu o poziom zadłużenia brutto; 
procedury te, obejmujące szczegółowe 
sprawozdania okresowe dotyczące 
dynamiki zadłużenia i rozwoju, zostaną 
uruchomione dla wszystkich państw 
członkowskich, w których poziom 
zadłużenia państwa przekracza próg w 
wysokości 60% i nie zmniejsza się w 
zadowalającym tempie; procedura 
dotycząca nadmiernego deficytu 
pozostanie nieaktywna, dopóki kraj spełnia 
założony dlań średniookresowy cel 
budżetowy, i zostanie uchylona, gdy 
poziom zadłużenia spadnie poniżej 60%,

– rozpoczęcie procedury dotyczącej 
nadmiernego deficytu/ procedury 
nadzorowania nadmiernego zadłużenia w 
oparciu o poziom zadłużenia brutto; 
procedury te, obejmujące szczegółowe 
sprawozdania okresowe dotyczące 
dynamiki zadłużenia i rozwoju, zostaną 
uruchomione dla wszystkich państw 
członkowskich, w których poziom 
zadłużenia państwa przekracza próg w 
wysokości 60% PKB i nie zmniejsza się w 
zadowalającym tempie; procedura 
dotycząca nadmiernego deficytu 
pozostanie nieaktywna, dopóki kraj spełnia 
założony dlań średniookresowy cel 
budżetowy, i zostanie uchylona, gdy 
poziom zadłużenia spadnie poniżej 60% 
wartości progowej,

Or.en
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Poprawka 141
Elisa Ferreira

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 2 – ustęp 1 – tiret pierwsze 

Projekt rezolucji Poprawka

– rozpoczęcie procedury dotyczącej 
nadmiernego deficytu/ procedury 
nadzorowania nadmiernego zadłużenia w 
oparciu o poziom zadłużenia brutto;
procedury te, obejmujące szczegółowe 
sprawozdania okresowe dotyczące 
dynamiki zadłużenia i rozwoju, zostaną 
uruchomione dla wszystkich państw 
członkowskich, w których poziom 
zadłużenia państwa przekracza próg w 
wysokości 60% i nie zmniejsza się w 
zadowalającym tempie; procedura 
dotycząca nadmiernego deficytu 
pozostanie nieaktywna, dopóki kraj 
spełnia założony dlań średniookresowy cel 
budżetowy, i zostanie uchylona, gdy 
poziom zadłużenia spadnie poniżej 60%,

– doprecyzowanie i poprawa przejrzystości
procedury dotyczącej nadmiernego 
deficytu/ procedury nadzorowania 
nadmiernego zadłużenia wraz ze 
zwiększeniem wagi przywiązywanej do
zadłużenia oraz do wzajemnych powiązań 
między zadłużeniem i deficytem, a także 
do zmiany ich dynamiki w czasie.

Or.en

Poprawka 142

Sven Giegold, Philippe Lamberts w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 2 – ustęp 1 – tiret pierwsze a (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

– Komisja Europejska powinna zasięgnąć 
opinii europejskich partnerów 
społecznych i odpowiednich partnerów 
krajowych przed przedstawieniem 
końcowych wniosków w sprawie 
procedury dotyczącej nadmiernego 
deficytu/ procedury nadzorowania 
nadmiernego zadłużenia, uwzględniając 
zawarte tam punkty widzenia.
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Or.en

Poprawka 143
Vicky Ford

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 2 – ustęp 1 – tiret drugie 

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględnienie w większym stopniu 
poziomu zadłużenia i dynamiki zadłużenia 
(na podstawie oceny stabilności finansów 
publicznych) w tempie zbliżania się do 
określonego dla danego państwa 
członkowskiego średniookresowego celu 
budżetowego, który zostanie ujęty w SCP,

– uwzględnienie w większym stopniu 
poziomu zadłużenia, profilu zadłużenia (w 
tym terminu zapadalności) i dynamiki 
zadłużenia (na podstawie oceny stabilności 
finansów publicznych) w tempie zbliżania 
się do określonego dla danego państwa 
członkowskiego średniookresowego celu 
budżetowego, który zostanie ujęty w SCP,

Or.en

Poprawka 144
Vicky Ford

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 2 – ustęp 1 – tiret trzecie 

Projekt rezolucji Poprawka

– ustanowienie wyraźnych 
zharmonizowanych ram pomiaru i 
monitorowania dynamiki zadłużenia, w 
tym ukrytych i warunkowych zobowiązań, 
takich jak gwarancje publiczne w 
inwestycjach partnerstw publiczno-
prywatnych,

– ustanowienie wyraźnych 
zharmonizowanych ram pomiaru i 
monitorowania dynamiki zadłużenia, w 
tym ukrytych i warunkowych zobowiązań, 
takich jak publiczne zobowiązania 
emerytalne i gwarancje publiczne 
(dotyczące między innymi kapitału, 
odsetek czy przepływu dochodów) w 
inwestycjach partnerstw publiczno-
prywatnych,

Or.en
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Poprawka 145
Diogo Feio

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 2 – ustęp 1 – tiret trzecie 

Projekt rezolucji Poprawka

– ustanowienie wyraźnych 
zharmonizowanych ram pomiaru i 
monitorowania dynamiki zadłużenia, w 
tym ukrytych i warunkowych zobowiązań, 
takich jak gwarancje publiczne w 
inwestycjach partnerstw publiczno-
prywatnych,

– ustanowienie wyraźnych 
zharmonizowanych ram pomiaru i 
monitorowania dynamiki zadłużenia, w 
tym ukrytych i warunkowych zobowiązań, 
takich jak gwarancje publiczne w 
inwestycjach partnerstw publiczno-
prywatnych, a także kosztów, jakie tego 
rodzaju inwestycje generują dla budżetu 
państwa z upływem lat,

Or.en

Poprawka 146
Danuta Jazłowiecka

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 2 – ustęp 1 – tiret trzecie 

Projekt rezolucji Poprawka

– ustanowienie wyraźnych 
zharmonizowanych ram pomiaru i 
monitorowania dynamiki zadłużenia, w 
tym ukrytych i warunkowych zobowiązań, 
takich jak gwarancje publiczne w 
inwestycjach partnerstw publiczno-
prywatnych,

– ustanowienie wyraźnych 
zharmonizowanych ram pomiaru i 
monitorowania dynamiki zadłużenia, w 
tym ukrytych i warunkowych zobowiązań, 
takich jak gwarancje publiczne w 
inwestycjach partnerstw publiczno-
prywatnych oraz w celu lepszego 
monitorowania oddziaływania pomiędzy 
zadłużeniem, deficytem i wzrostem,

Or.en

Poprawka 147
Pervenche Berès, Elisa Ferreira

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 2 – ustęp 1 – tiret trzecie 
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Projekt rezolucji Poprawka

– ustanowienie wyraźnych 
zharmonizowanych ram pomiaru i 
monitorowania dynamiki zadłużenia, w 
tym ukrytych i warunkowych zobowiązań, 
takich jak gwarancje publiczne w 
inwestycjach partnerstw publiczno-
prywatnych,

– ustanowienie wyraźnych 
zharmonizowanych ram pomiaru i 
monitorowania dynamiki zadłużenia oraz 
dynamiki nadwyżki, w tym ukrytych i 
warunkowych zobowiązań, takich jak 
gwarancje publiczne w inwestycjach 
partnerstw publiczno-prywatnych,

Or.en

Poprawka 148
Elisa Ferreira

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 2 – ustęp 1 – tiret trzecie a (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

– stworzenie zróżnicowanych w zależności 
od poszczególnych krajów ram czasowych 
procesu konsolidacji podatkowej, co 
nastąpi nie później niż w 2015 r., w 
związku z dostosowywaniem wszystkich 
poziomów deficytu publicznego do 
wymogów określonych w pakcie 
stabilności i wzrostu,

Or.en

Poprawka 149
Elisa Ferreira

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 2 – ustęp 1 – tiret czwarte 

Projekt rezolucji Poprawka

– ustanowienie mechanizmu 
monitorowania obejmującego możliwe
ostrzeżenia i dodatkowe kary dla państw 
członkowskich, które nie osiągnęły 
swojego średniookresowego celu 
budżetowego lub nie zbliżają się doń w 

– ustanowienie mechanizmu 
monitorowania i innych mechanizmów 
odstraszających obejmujących publiczne
ostrzeżenia dla państw członkowskich, 
które nie osiągnęły swojego 
średniookresowego celu budżetowego lub 
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uzgodnionym tempie, nie zbliżają się doń w uzgodnionym 
tempie,

Or.en

Poprawka 150
Anni Podimata

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 2 – ustęp 1 – tiret czwarte 

Projekt rezolucji Poprawka

– ustanowienie mechanizmu 
monitorowania obejmującego możliwe 
ostrzeżenia i dodatkowe kary dla państw 
członkowskich, które nie osiągnęły 
swojego średniookresowego celu 
budżetowego lub nie zbliżają się doń w 
uzgodnionym tempie,

– ustanowienie mechanizmu 
monitorowania obejmującego możliwe 
ostrzeżenia i dodatkowe kary dla państw 
członkowskich, które nie osiągnęły 
swojego średniookresowego celu 
budżetowego lub nie zbliżają się doń w 
uzgodnionym tempie, unikając jednak 
nazbyt uproszczonego podejścia „jedno 
rozwiązanie jest dobre dla wszystkich” i w 
pełni uwzględniając szczególną sytuację 
każdego z państw członkowskich,

Or.en

Poprawka 151

Sven Giegold, Philippe Lamberts w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 2 – ustęp 1 – tiret czwarte 

Projekt rezolucji Poprawka

– ustanowienie mechanizmu 
monitorowania obejmującego możliwe 
ostrzeżenia i dodatkowe kary dla państw 
członkowskich, które nie osiągnęły 
swojego średniookresowego celu 
budżetowego lub nie zbliżają się doń w 
uzgodnionym tempie,

– ustanowienie mechanizmu 
monitorowania obejmującego możliwe 
ostrzeżenia i dodatkowe kary dla państw 
członkowskich, które nie osiągnęły 
swojego średniookresowego celu 
budżetowego lub nie zbliżają się doń w 
uzgodnionym tempie, jak również zachęty 
dla krajów, które osiągnęły swój 
średniookresowy cel budżetowy szybciej 
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niż oczekiwano,

Or.en

Poprawka 152
Corien Wortmann-Kool

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 2 – ustęp 1 – tiret czwarte a (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

– wezwanie Rady Europejskiej i Komisji 
Europejskiej do wprowadzenia taktyki 
„kija i marchewki” i wykorzystywania 
mechanizmów zgodności, o których mowa
w art. 136 traktatu, takich jak zachęty 
ekonomiczne, ale także sankcje mające na 
celu wspieranie lepszego zarządzania UE, 
a konkretniej lepszego zarządzania w 
ramach strategii Europa 2020,

Or.en

Poprawka 153
Markus Pieper, Burkhard Balz

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 2 – ustęp 1 – tiret czwarte a (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

– wystąpienie o rozporządzenie w sprawie 
automatycznego zawieszenia funduszy 
strukturalnych UE i Funduszu Spójności 
(w tym rozwoju obszarów wiejskich) dla 
państw członkowskich, które wielokrotnie 
naruszają europejskie kryteria stabilności,

Or.en
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Poprawka 154
Markus Pieper, Burkhard Balz

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 2 – ustęp 1 – tiret czwarte b (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

– wystąpienie o zawieszenie prawa głosu 
w organach doradczych UE w stosunku 
do państw członkowskich, które 
wielokrotnie naruszają europejskie 
kryteria stabilności,

Or.en

Poprawka 155
Pervenche Berès, Elisa Ferreira

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 2 – ustęp 1 – tiret piąte 

Projekt rezolucji Poprawka

– ustanowienie minimalnych zasad i 
wytycznych dotyczących krajowych 
procedur budżetowych (tj. rocznych i 
wieloletnich ram finansowych) w celu 
wywiązania się z obowiązku określonego 
w art. 3 protokołu (nr 12) w sprawie 
procedury dotyczącej nadmiernego 
deficytu; wspomniane krajowe ramy 
powinny zawierać wystarczające 
informacje zarówno na temat wydatków, 
jak i dochodów planowanych działań 
budżetowych, aby umożliwić rozsądną 
dyskusję i kontrolę planów budżetowych 
na poziomie krajowym oraz unijnym,

– ustanowienie minimalnych zasad i 
wytycznych dotyczących krajowych 
procedur budżetowych (tj. rocznych i 
wieloletnich ram finansowych) w celu 
wywiązania się z obowiązku określonego 
w art. 3 protokołu (nr 12) w sprawie 
procedury dotyczącej nadmiernego 
deficytu; wspomniane krajowe ramy 
powinny zawierać wystarczające 
informacje zarówno na temat wydatków, 
jak i dochodów planowanych działań 
budżetowych, aby umożliwić rozsądną 
dyskusję i kontrolę planów budżetowych 
na poziomie krajowym oraz unijnym; 
konieczne jest prowadzenie dalszych prac 
nad porównywalnością budżetów 
krajowych w odniesieniu do ich kategorii 
wydatków i odzwierciedlanych tam 
priorytetów politycznych,

Or.en
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Poprawka 156
Diogo Feio

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 2 – ustęp 1 – tiret piąte 

Projekt rezolucji Poprawka

– ustanowienie minimalnych zasad i 
wytycznych dotyczących krajowych 
procedur budżetowych (tj. rocznych i 
wieloletnich ram finansowych) w celu 
wywiązania się z obowiązku określonego 
w art. 3 protokołu (nr 12) w sprawie 
procedury dotyczącej nadmiernego 
deficytu; wspomniane krajowe ramy 
powinny zawierać wystarczające 
informacje zarówno na temat wydatków, 
jak i dochodów planowanych działań 
budżetowych, aby umożliwić rozsądną 
dyskusję i kontrolę planów budżetowych 
na poziomie krajowym oraz unijnym,

– ustanowienie minimalnych zasad i 
wytycznych dotyczących krajowych 
procedur budżetowych (tj. rocznych i 
wieloletnich ram finansowych) oraz 
instytucji w celu wywiązania się 
z obowiązku określonego w art. 3 
protokołu (nr 12) w sprawie procedury 
dotyczącej nadmiernego deficytu; 
wspomniane krajowe ramy powinny 
zawierać wystarczające informacje 
zarówno na temat wydatków, jak i 
dochodów planowanych działań 
budżetowych, aby umożliwić rozsądną 
dyskusję i kontrolę planów budżetowych 
na poziomie krajowym oraz unijnym,

Or.en

Poprawka 157
Danuta Jazłowiecka

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 2 – ustęp 1 – tiret piąte a (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

– wystąpienie do państw członkowskich o 
wprowadzenie do prawa krajowego 
prawnie wiążących przepisów w 
odniesieniu do poziomu długu lub 
deficytu publicznego w celu zapewnienia 
średnio-i długoterminowej stabilności 
finansów publicznych,

Or.en
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Poprawka 158
Markus Pieper, Burkhard Balz

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 2 – ustęp 1 – tiret piąte a (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

– wystąpienie do Komisji o 
zagwarantowanie, że państwa 
członkowskie, które stale naruszają pakt 
stabilności i wzrostu nie wykorzystują 
funduszy strukturalnych UE do łatania 
dziur w swoim budżecie,

Or.en

Poprawka 159
Edward Scicluna

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 2 – ustęp 1 – tiret siódme 

Projekt rezolucji Poprawka

– ustalenie z góry podanych i działających 
zapobiegawczo zachęt, które zostaną 
określone przez Komisję niezależnie od 
Rady, albo półautomatycznych sankcji, 
mających ułatwić podejmowanie kroków 
w zakresie wczesnego ostrzegania i 
stopniowego ich stosowania,

skreślone

Or.en

Poprawka 160
Elisa Ferreira

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 2 – ustęp 1 – tiret siódme 

Projekt rezolucji Poprawka

– ustalenie z góry podanych i działających 
zapobiegawczo zachęt, które zostaną 
określone przez Komisję niezależnie od 

– ustalenie z góry podanych i działających 
zapobiegawczo mechanizmów, mających 
ułatwić podejmowanie kroków w zakresie 
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Rady, albo półautomatycznych sankcji, 
mających ułatwić podejmowanie kroków w 
zakresie wczesnego ostrzegania i 
stopniowego ich stosowania,

wczesnego ostrzegania i stopniowego ich 
stosowania,

Or.en

Poprawka 161
Corien Wortmann-Kool

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 2 – ustęp 1 – tiret siódme 

Projekt rezolucji Poprawka

– ustalenie z góry podanych i działających 
zapobiegawczo zachęt, które zostaną 
określone przez Komisję niezależnie od 
Rady, albo półautomatycznych sankcji, 
mających ułatwić podejmowanie kroków w 
zakresie wczesnego ostrzegania i 
stopniowego ich stosowania,

– ustalenie z góry podanych i działających 
zapobiegawczo zachęt, które zostaną 
określone przez Komisję niezależnie od 
Rady i bardziej automatycznych sankcji 
(np. wskazywanie i piętnowanie, cofanie 
prawa głosu, zmniejszenie dotacji z 
funduszy strukturalnych i kary 
finansowe), mających ułatwić 
podejmowanie kroków w zakresie 
wczesnego ostrzegania i stopniowego ich 
stosowania,

Or.en

Poprawka 162
Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 2 – ustęp 1 – tiret siódme 

Projekt rezolucji Poprawka

– ustalenie z góry podanych i działających 
zapobiegawczo zachęt, które zostaną 
określone przez Komisję niezależnie od 
Rady, albo półautomatycznych sankcji, 
mających ułatwić podejmowanie kroków w 
zakresie wczesnego ostrzegania i 
stopniowego ich stosowania,

– ustalenie z góry podanych i działających 
zapobiegawczo zachęt, które zostaną 
określone przez Komisję niezależnie od 
Rady, albo półautomatycznych sankcji dla 
państw członkowskich o nadmiernym 
zadłużeniu lub za nieprzestrzeganie 
średniookresowych celów budżetowych na 
rzecz równowagi budżetowej, mających 
ułatwić podejmowanie kroków w zakresie 
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wczesnego ostrzegania i stopniowego ich 
stosowania,

Or.en

Poprawka 163
Danuta Jazłowiecka

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 2 – ustęp 1 – tiret siódme 

Projekt rezolucji Poprawka

– ustalenie z góry podanych i działających 
zapobiegawczo zachęt, które zostaną 
określone przez Komisję niezależnie od 
Rady, albo półautomatycznych sankcji, 
mających ułatwić podejmowanie kroków w 
zakresie wczesnego ostrzegania i 
stopniowego ich stosowania,

– ustalenie z góry podanych i działających 
zapobiegawczo zachęt, które zostaną 
określone przez Komisję niezależnie od 
Rady, albo półautomatycznych sankcji, 
sprawiedliwych i równych dla wszystkich 
państw członkowskich, mających ułatwić 
podejmowanie kroków w zakresie 
wczesnego ostrzegania i stopniowego ich 
stosowania,

Or.en

Poprawka 164
Vicky Ford

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 2 – ustęp 1 – tiret siódme 

Projekt rezolucji Poprawka

– ustalenie z góry podanych i działających 
zapobiegawczo zachęt, które zostaną 
określone przez Komisję niezależnie od 
Rady, albo półautomatycznych sankcji, 
mających ułatwić podejmowanie kroków w 
zakresie wczesnego ostrzegania i 
stopniowego ich stosowania,

– zbadanie argumentów za oraz 
możliwości zastosowania z góry podanych 
i działających zapobiegawczo zachęt, które 
zostaną określone przez Komisję 
niezależnie od Rady, albo 
półautomatycznych sankcji, mających 
ułatwić podejmowanie kroków w zakresie 
wczesnego ostrzegania i stopniowego ich 
stosowania,

Or.en
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Poprawka 165
Anni Podimata

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 2 – ustęp 1 – tiret siódme 

Projekt rezolucji Poprawka

– ustalenie z góry podanych i działających 
zapobiegawczo zachęt, które zostaną 
określone przez Komisję niezależnie od 
Rady, albo półautomatycznych sankcji, 
mających ułatwić podejmowanie kroków w 
zakresie wczesnego ostrzegania i 
stopniowego ich stosowania,

– ustalenie z góry podanych i działających 
zapobiegawczo zachęt, które zostaną 
określone przez Komisję niezależnie od 
Rady, albo półautomatycznych sankcji 
zapobiegawczych, mających ułatwić 
podejmowanie kroków w zakresie 
wczesnego ostrzegania i stopniowego ich 
stosowania,

Or.en

Poprawka 166
Jürgen Klute

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 2 – ustęp 1 – tiret siódme 

Projekt rezolucji Poprawka

– ustalenie z góry podanych i działających 
zapobiegawczo zachęt, które zostaną 
określone przez Komisję niezależnie od 
Rady, albo półautomatycznych sankcji, 
mających ułatwić podejmowanie kroków w 
zakresie wczesnego ostrzegania i 
stopniowego ich stosowania,

– ustalenie z góry podanych i działających 
zapobiegawczo zachęt, które zostaną 
określone przez Komisję niezależnie od 
Rady, albo sankcji, mających ułatwić 
podejmowanie kroków w zakresie 
wczesnego ostrzegania i stopniowego ich 
stosowania,

Or.de

Poprawka 167
Sharon Bowles, Ramon Tremosa i Balcells

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 2 – ustęp 1 – tiret siódme 

Projekt rezolucji Poprawka

– ustalenie z góry podanych i działających – ustalenie z góry podanych i działających 
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zapobiegawczo zachęt, które zostaną 
określone przez Komisję niezależnie od 
Rady, albo półautomatycznych sankcji, 
mających ułatwić podejmowanie kroków w 
zakresie wczesnego ostrzegania i 
stopniowego ich stosowania,

zapobiegawczo zachęt, które zostaną 
określone przez Komisję niezależnie od 
Rady, albo półautomatycznych sankcji, 
mających ułatwić podejmowanie kroków w 
zakresie wczesnego ostrzegania i 
stopniowego ich stosowania, a także 
sankcji obejmujących mechanizmy takie 
jak uruchamianie dostosowywania 
ważenia ryzyka do zadłużenia publicznego 
lub innych klas aktywów na podstawie 
wytycznych EBC oraz Europejskiej Rady 
ds. Ryzyka Systemowego (ESRB) lub też 
wykluczenie z jakiejkolwiek wspólnej
emisji obligacji,

Or.en

Poprawka 168
Edward Scicluna

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 2 – ustęp 1 – tiret ósme 

Projekt rezolucji Poprawka

– wdrażanie i egzekwowanie takiego 
mechanizmu sankcji dla państw 
członkowskich strefy euro w ramach 
nowych ram wielostronnego nadzoru i 
nowych instrumentów paktu stabilności i 
wzrostu, zwłaszcza większej roli 
średniookresowego celu budżetowego,

skreślone

Or.en

Poprawka 169
Elisa Ferreira

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 2 – ustęp 1 – tiret ósme 

Projekt rezolucji Poprawka

– wdrażanie i egzekwowanie takiego 
mechanizmu sankcji dla państw 
członkowskich strefy euro w ramach 

– wdrażanie i egzekwowanie takich 
mechanizmów dla państw członkowskich 
strefy euro w ramach nowych ram 



AM\830333PL.doc 83/125 PE448.796v02-00

PL

nowych ram wielostronnego nadzoru i 
nowych instrumentów paktu stabilności i 
wzrostu, zwłaszcza większej roli 
średniookresowego celu budżetowego,

wielostronnego nadzoru i nowych 
instrumentów paktu stabilności i wzrostu, 
zwłaszcza większej roli średniookresowego 
celu budżetowego, z uwagi na bardzo 
bliskie wzajemne powiązania między 
gospodarkami ze strefy euro i spoza tej 
strefy,

Or.en

Poprawka 170

Sven Giegold, Philippe Lamberts w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 2 – ustęp 1 – tiret ósme 

Projekt rezolucji Poprawka

– wdrażanie i egzekwowanie takiego 
mechanizmu sankcji dla państw 
członkowskich strefy euro w ramach 
nowych ram wielostronnego nadzoru i 
nowych instrumentów paktu stabilności i 
wzrostu, zwłaszcza większej roli 
średniookresowego celu budżetowego,

– wdrażanie i egzekwowanie takiego 
mechanizmu sankcji i zachęt („kija i 
marchewki”) dla państw członkowskich 
strefy euro w ramach nowych ram 
wielostronnego nadzoru i nowych 
instrumentów paktu stabilności i wzrostu, 
zwłaszcza większej roli średniookresowego 
celu budżetowego,

Or.en

Poprawka 171
Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 2 – ustęp 1 – tiret ósme a (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

– wprowadzenie z góry określonego 
mechanizmu sankcji o czterech kolejnych 
etapach:
1. wskazywanie i piętnowanie
2. czasowe cofnięcie prawa głosu
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3. tymczasowe zamrożenie funduszy UE 
(funduszy strukturalnych i spójności oraz 
funduszy WPR)
4. trwałe odebranie funduszy UE i/ lub 
kary finansowe,

Or.en

Poprawka 172
Edward Scicluna

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 2 – ustęp 1 – tiret dziewiąte 

Projekt rezolucji Poprawka

– dokonanie niezbędnych zmian w 
wewnętrznej procedurze podejmowania 
decyzji przez Komisję, aby zagwarantować 
skuteczne i szybkie wdrożenie tych 
półautomatycznych kar zapobiegawczych.

skreślone

Or.en

Poprawka 173

Philippe Lamberts, Sven Giegold w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 2 – ustęp 1 – tiret dziewiąte 

Projekt rezolucji Poprawka

– dokonanie niezbędnych zmian w 
wewnętrznej procedurze podejmowania 
decyzji przez Komisję, aby zagwarantować 
skuteczne i szybkie wdrożenie tych 
półautomatycznych kar zapobiegawczych.

– dokonanie niezbędnych zmian w 
wewnętrznej procedurze podejmowania 
decyzji przez Komisję, aby zagwarantować 
skuteczne i szybkie wdrożenie tych 
półautomatycznych kar zapobiegawczych 
oraz zachęt.

Or.en
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Poprawka 174
Elisa Ferreira

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 2 – ustęp 1 – tiret dziewiąte 

Projekt rezolucji Poprawka

– dokonanie niezbędnych zmian w 
wewnętrznej procedurze podejmowania 
decyzji przez Komisję, aby zagwarantować 
skuteczne i szybkie wdrożenie tych 
półautomatycznych kar zapobiegawczych.

– dokonanie niezbędnych zmian w 
wewnętrznej procedurze podejmowania 
decyzji przez Komisję, aby zagwarantować 
skuteczne i szybkie wdrożenie tych 
półautomatycznych ostrzeżeń
zapobiegawczych.

Or.en

Poprawka 175
Elisa Ferreira

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 2 – ustęp 1 – tiret dziewiąte a (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

– Komisja Europejska zasięgnie opinii 
europejskich partnerów społecznych i 
odpowiednich partnerów krajowych przed 
przedstawieniem końcowych wniosków w 
sprawie procedury dotyczącej 
nadmiernego deficytu/ procedury 
nadzorowania nadmiernego zadłużenia, 
uwzględniając zawarte tam punkty 
widzenia.

Or.en

Poprawka 176
Corien Wortmann-Kool

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 2 – ustęp 1 – tiret dziewiąte a (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

– aby zasady paktu stabilności i wzrostu 
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były w pełni przestrzegane, decyzja 
dotycząca przestrzegania przez państwa 
członkowskie postanowień paktu 
stabilności i wzrostu powinna być 
podejmowana przez Komisję bardziej 
niezależnie od Rady; uważa, że 
zarządzanie gospodarką można usprawnić 
dzięki pełnemu stosowaniu przepisów 
przewidzianych traktatem lizbońskim.

Or.en

Poprawka 177
Corien Wortmann-Kool

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 2 – ustęp 1 – tiret dziewiąte b (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

– zalecenia odnoszące się do polityki 
rocznej powinny zostać omówione na 
forum Parlamentu Europejskiego przed 
dyskusjami w Radzie Europejskiej;

Or.en

Poprawka 178
Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 3 – wprowadzenie 

Projekt rezolucji Poprawka

 Zalecenie 3: Poprawa zarządzania 
gospodarczego w strefie euro przez 
Eurogrupę

 Zalecenie 3: Poprawa zarządzania 
gospodarczego w strefie euro przez 
Eurogrupę oraz całą Unię Europejską

Or.en
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Poprawka 179
Pervenche Berès

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 3 – wprowadzenie 

Projekt rezolucji Poprawka

 Zalecenie 3: Poprawa zarządzania 
gospodarczego w strefie euro przez 
Eurogrupę

 Zalecenie 2: Poprawa zarządzania 
gospodarczego w strefie euro przez 
Eurogrupę

Or.en

Poprawka 180
Elisa Ferreira

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 3 – ustęp 1 – wprowadzenie 

Projekt rezolucji Poprawka

 Uznając, że kraje strefy euro są w innej 
sytuacji niż pozostałe państwa 
członkowskie, gdyż nie dysponują 
mechanizmem kursów walutowych, jeżeli 
muszą dostosować względne ceny, i że 
wspólnie ponoszą odpowiedzialność za 
funkcjonowanie europejskiej unii 
walutowej jako całości, nowe zasady 
oparte na pozostałych zaleceniach 
określonych w niniejszej rezolucji oraz w 
art. 136 TFUE i w dotyczącym go 
protokole (nr 14) w sprawie Eurogrupy 
powinny mieć na celu:

 Uznając szczególną sytuację krajów strefy 
euro, zalecenia określone w niniejszej 
rezolucji oraz w art. 136 TFUE i w 
dotyczącym go protokole (nr 14) w 
sprawie Eurogrupy powinny mieć na celu:

Or.en

Poprawka 181
Edward Scicluna

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 3 – ustęp 1 – tiret pierwsze 
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Projekt rezolucji Poprawka

– ustanowienie specjalnych ram dla strefy 
euro służących dokładniejszemu 
monitorowaniu przede wszystkim 
nadmiernych makroekonomicznych 
rozbieżności, konkurencyjności cenowej, 
realnych kursów walutowych, wzrostu 
akcji kredytowej oraz bieżących zmian 
rachunku zainteresowanych państw 
członkowskich,

– ustanowienie specjalnych ram dla strefy 
euro służących dokładniejszemu 
monitorowaniu przede wszystkim 
nadmiernych makroekonomicznych
rozbieżności, wzrostu gospodarczego, 
poziomu bezrobocia, konkurencyjności 
cenowej, realnych kursów walutowych, 
wzrostu akcji kredytowej oraz bieżących 
zmian rachunku zainteresowanych państw 
członkowskich,

Or.en

Poprawka 182
Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 3 – ustęp 1 – wprowadzenie 

Projekt rezolucji Poprawka

 Uznając, że kraje strefy euro są w innej 
sytuacji niż pozostałe państwa 
członkowskie, gdyż nie dysponują 
mechanizmem kursów walutowych, jeżeli 
muszą dostosować względne ceny, i że 
wspólnie ponoszą odpowiedzialność za 
funkcjonowanie europejskiej unii 
walutowej jako całości, nowe zasady 
oparte na pozostałych zaleceniach 
określonych w niniejszej rezolucji oraz w 
art. 136 TFUE i w dotyczącym go 
protokole (nr 14) w sprawie Eurogrupy 
powinny mieć na celu:

 Uznając znaczenie faktu, że wszystkie 
państwa członkowskie Unii Europejskiej 
uczestniczą w osiąganiu spójności 
gospodarczej, uznając jednak również, że 
kraje strefy euro są w innej sytuacji niż 
pozostałe państwa członkowskie, gdyż nie 
dysponują mechanizmem kursów 
walutowych, jeżeli muszą dostosować 
względne ceny, i że wspólnie ponoszą 
odpowiedzialność za funkcjonowanie 
europejskiej unii walutowej jako całości, 
nowe zasady oparte na pozostałych 
zaleceniach określonych w niniejszej 
rezolucji oraz w art. 136 TFUE i w 
dotyczącym go protokole (nr 14) w 
sprawie Eurogrupy powinny mieć na celu:

Or.en
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Poprawka 183
Elisa Ferreira

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 3 – ustęp 1 – tiret pierwsze 

Projekt rezolucji Poprawka

– ustanowienie specjalnych ram dla strefy 
euro służących dokładniejszemu 
monitorowaniu przede wszystkim 
nadmiernych makroekonomicznych 
rozbieżności, konkurencyjności cenowej, 
realnych kursów walutowych, wzrostu 
akcji kredytowej oraz bieżących zmian 
rachunku zainteresowanych państw 
członkowskich,

– ustanowienie specjalnych ram dla strefy 
euro służących dokładniejszemu 
monitorowaniu celu określonego 
w protokole nr 14, w tym przez ocenę 
rozbieżności między państwami 
członkowskimi oraz ich przyczyn,

Or.en

Poprawka 184

Philippe Lamberts, Sven Giegold w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 3 – ustęp 1 – tiret pierwsze 

Projekt rezolucji Poprawka

– ustanowienie specjalnych ram dla strefy 
euro służących dokładniejszemu 
monitorowaniu przede wszystkim 
nadmiernych makroekonomicznych 
rozbieżności, konkurencyjności cenowej, 
realnych kursów walutowych, wzrostu 
akcji kredytowej oraz bieżących zmian 
rachunku zainteresowanych państw 
członkowskich,

– ustanowienie specjalnych ram dla strefy 
euro służących dokładniejszemu 
monitorowaniu przede wszystkim 
nadmiernych makroekonomicznych 
rozbieżności, konkurencyjności cenowej, 
realnych kursów walutowych, wzrostu 
akcji kredytowej oraz zmian rachunku 
bieżącego zainteresowanych państw 
członkowskich; w tym celu ustanowienie 
zróżnicowanej tabeli wyników dla państw 
członkowskich strefy euro, 
z uwzględnieniem konkretnych progów 
alarmowych, w szczególności jeśli chodzi 
o analizę zmian realnego efektywnego 
kursu wymiany, a także specjalne 
mechanizmy egzekwowania (sankcje 
i zachęty) służące reagowaniu na 
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nadmierne zaburzenia równowagi 
makrooekonomicznej,

Or.en

Poprawka 185
Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 3 – ustęp 1 – tiret -pierwsze a (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

– ustanowienie regularnych ram 
mających na celu zwiększenie koordynacji 
między wszystkimi państwami 
członkowskimi UE z myślą 
o monitorowaniu i wspieraniu spójności 
gospodarczej oraz prowadzeniu dyskusji 
nad potencjalnymi zaburzeniami 
równowagi makroekonomicznej w Unii,

Or.en

Poprawka 186
Markus Pieper, Burkhard Balz

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 3 – ustęp 1 – tiret pierwsze a (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

– zwrócenie się do Komisji o zbadanie 
wykonalności przyszłego stosowania 
prawa upadłościowego do państw; 
w szczególności dotyczy to państw 
dotkniętych problemem, które nie 
wykazują dostatecznych starań 
w dziedzinie reform,

Or.en
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Poprawka 187
Danuta Jazłowiecka

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 3 – ustęp 1 – tiret drugie 

Projekt rezolucji Poprawka

– zwiększenie znaczenia rocznych 
sprawozdań dotyczących nadzoru w strefie 
euro opartych na kwartalnych 
sprawozdaniach tematycznych dla wielu 
krajów ze szczególnym uwzględnieniem
potencjalnych skutków ubocznych 
wywołanych zmianami w światowej 
gospodarce oraz polityką i okolicznościami 
mającymi szczególny wpływ na niektóre 
państwa członkowskie strefy euro,

– zwiększenie znaczenia rocznych 
sprawozdań dotyczących nadzoru w strefie 
euro opartych na kwartalnych 
sprawozdaniach tematycznych dla wielu 
krajów ze skupieniem z jednej strony na 
potencjalnych skutkach ubocznych 
wywołanych zmianami w światowej 
gospodarce oraz polityką i okolicznościami 
mającymi szczególny wpływ na niektóre 
państwa członkowskie strefy euro, 
a z drugiej strony na wpływie, jaki decyzje 
gospodarcze podejmowane przez 
Eurogrupę mogą wywierać na całą Unię 
Europejską,

Or.en

Poprawka 188

Sven Giegold, Philippe Lamberts w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 3 – ustęp 1 – tiret drugie 

Projekt rezolucji Poprawka

– zwiększenie znaczenia rocznych 
sprawozdań dotyczących nadzoru w strefie 
euro opartych na kwartalnych 
sprawozdaniach tematycznych dla wielu 
krajów ze szczególnym uwzględnieniem 
potencjalnych skutków ubocznych 
wywołanych zmianami w światowej 
gospodarce oraz polityką i okolicznościami 
mającymi szczególny wpływ na niektóre 
państwa członkowskie strefy euro,

zwiększenie znaczenia rocznych 
sprawozdań dotyczących nadzoru w strefie 
euro opartych na kwartalnych 
sprawozdaniach tematycznych dla wielu 
krajów ze szczególnym uwzględnieniem 
potencjalnych skutków ubocznych 
wywołanych zmianami w światowej 
gospodarce oraz polityką i okolicznościami 
mającymi szczególny wpływ na niektóre 
państwa członkowskie strefy euro; w tych 
ramach wyraźne określenie polityki 
makroekonomicznej, która mogłaby 
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przynosić pozytywne skutki uboczne, 
pomagając niektórym państwom 
członkowskim UE w ograniczeniu 
deficytu na rachunkach obrotów 
bieżących, gdyż wielkość handlu 
wewnętrznego w UE i strefie euro są duże 
i silnie skorelowane,

Or.en

Poprawka 189
Pervenche Berès

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 3 – ustęp 1 – tiret trzecie 

Projekt rezolucji Poprawka

– wzmocnienie składu sekretariatu 
i gabinetu przewodniczącego Eurogrupy,

skreślone

Or.en

Poprawka 190
Sylvie Goulard, Ramon Tremosa i Balcells, Sophia in 't Veld

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 3 – ustęp 1 – tiret trzecie 

Projekt rezolucji Poprawka

– wzmocnienie składu sekretariatu i 
gabinetu przewodniczącego Eurogrupy,

skreślone

Or.fr

Poprawka 191
Corien Wortmann-Kool

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 3 – ustęp 1 – tiret trzecie 

Projekt rezolucji Poprawka

– wzmocnienie składu sekretariatu skreślone
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i gabinetu przewodniczącego Eurogrupy,

Or.en

Poprawka 192
Sharon Bowles, Ramon Tremosa i Balcells

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 3 – ustęp 1 – tiret trzecie 

Projekt rezolucji Poprawka

– wzmocnienie składu sekretariatu 
i gabinetu przewodniczącego Eurogrupy,

– wzmocnienie wsparcia 
administracyjnego dla sekretariatu 
i gabinetu przewodniczącego Eurogrupy,

Or.en

Poprawka 193
Elisa Ferreira

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 3 – ustęp 1 – tiret trzecie 

Projekt rezolucji Poprawka

– wzmocnienie składu sekretariatu 
i gabinetu przewodniczącego Eurogrupy,

– utworzenie silnego sekretariatu 
i gabinetu przewodniczącego Eurogrupy,

Or.en

Poprawka 194
Pervenche Berès

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 3 – ustęp 1 – tiret trzecie a (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

– powierzenie jednemu 
z wiceprzewodniczących Komisji zadania 
polegającego na zapewnieniu spójności 
aktywności gospodarczej UE, łącznie 
z nadzorowaniem, w jaki sposób Komisja 
wypełnia swoje obowiązki gospodarcze, 
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walutowe i dotyczące rynku finansowego, 
i z koordynowaniem innych aspektów 
działalności gospodarczej Unii; osoba ta 
powinna uczestniczyć w pracach Rady 
Europejskiej, przewodniczyć Radzie 
Ecofin i Eurogrupie oraz reprezentować 
UE w odpowiednich organach 
międzynarodowych; należy też powierzyć 
jej kierowanie dyrekcją do spraw 
gospodarczych i finansowych oraz 
dyrekcją generalną do spraw usług 
finansowych i rynku wewnętrznego,

Or.en

Poprawka 195
Jürgen Klute

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 3 – ustęp 1 – tiret czwarte 

Projekt rezolucji Poprawka

– zwiększenie przejrzystości i 
odpowiedzialności w podejmowaniu 
decyzji przez Eurogrupę poprzez 
nawiązanie regularnego dialogu z 
przewodniczącym Eurogrupy w ramach 
przedmiotowo właściwej komisji w 
Parlamencie, a także poprzez szybkie 
publikowanie na stronie internetowej 
Eurogrupy podejmowanych przez nią 
decyzji.

– zwiększenie przejrzystości i 
odpowiedzialności w podejmowaniu 
decyzji przez Eurogrupę poprzez 
nawiązanie regularnego dialogu z 
przewodniczącym Eurogrupy w ramach 
przedmiotowo właściwych komisji w 
parlamentach krajowych i w Parlamencie, 
a także poprzez szybkie publikowanie na 
stronie internetowej Eurogrupy 
podejmowanych przez nią decyzji.

Or.de

Poprawka 196
Danuta Jazłowiecka

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 3 – ustęp 1 – tiret czwarte 

Projekt rezolucji Poprawka

– zwiększenie przejrzystości 
i odpowiedzialności w podejmowaniu 

– zwiększenie przejrzystości 
i odpowiedzialności w podejmowaniu 
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decyzji przez Eurogrupę poprzez 
nawiązanie regularnego dialogu 
z przewodniczącym Eurogrupy w ramach 
przedmiotowo właściwej komisji 
w Parlamencie, a także poprzez szybkie 
publikowanie na stronie internetowej 
Eurogrupy podejmowanych przez nią 
decyzji.

decyzji przez Eurogrupę poprzez 
nawiązanie regularnego dialogu 
z przewodniczącym Eurogrupy w ramach 
przedmiotowo właściwej komisji 
w Parlamencie, a także poprzez szybkie 
publikowanie na stronie internetowej 
Eurogrupy podejmowanych przez nią 
decyzji; zadbanie, aby państwa 
członkowskie nienależące do strefy euro, 
a co najmniej państwa objęte 
obowiązkiem przyjęcia wspólnej waluty, 
miały dostęp do debaty w ramach 
Eurogrupy.

Or.en

Poprawka 197
David Casa

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 4 – wprowadzenie 

Projekt rezolucji Poprawka

 Zalecenie 4: Ustanowienie solidnego 
i wiarygodnego mechanizmu zapobiegania 
nadmiernemu zadłużeniu i rozstrzygania
problemów dla strefy euro
Przed jakimkolwiek aktem 

ustawodawczym (w oparciu o art. 352 
TFUE lub na podstawie dowolnej 
odpowiedniej podstawy prawnej) należy 
przygotować ocenę wpływu i studium 
wykonalności mające na celu:

 Zalecenie 4: Ustanowienie solidnego, 
wiarygodnego i stosowanego jako 
ostateczność mechanizmu zapobiegania 
nadmiernemu zadłużeniu dla strefy euro

Przed jakimkolwiek aktem 
ustawodawczym (w oparciu o art. 122, 
125, 329 (wzmocniona współpraca) 
i 352 TFUE lub na podstawie dowolnej 
odpowiedniej podstawy prawnej) należy 
przygotować ocenę wpływu i studium 
wykonalności mające na celu:

Or.en
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Poprawka 198
Diogo Feio

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 4 – wprowadzenie 

Projekt rezolucji Poprawka

 Zalecenie 4: Ustanowienie solidnego 
i wiarygodnego mechanizmu zapobiegania 
nadmiernemu zadłużeniu i rozstrzygania
problemów dla strefy euro
Przed jakimkolwiek aktem 
ustawodawczym (w oparciu o art. 352 
TFUE lub na podstawie dowolnej 
odpowiedniej podstawy prawnej) należy 
przygotować ocenę wpływu i studium 
wykonalności mające na celu:

 Zalecenie 4: Ustanowienie solidnego 
i wiarygodnego mechanizmu zapobiegania 
nadmiernemu zadłużeniu dla strefy euro
Przed jakimkolwiek aktem 
ustawodawczym (w oparciu o art. 352 
TFUE lub na podstawie dowolnej 
odpowiedniej podstawy prawnej) należy 
przygotować ocenę wpływu i studium 
wykonalności mające na celu:

Or.en

Poprawka 199
Elisa Ferreira

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 4 – wprowadzenie 

Projekt rezolucji Poprawka

 Zalecenie 4: Ustanowienie solidnego 
i wiarygodnego mechanizmu zapobiegania 
nadmiernemu zadłużeniu i rozstrzygania
problemów dla strefy euro
Przed jakimkolwiek aktem 
ustawodawczym (w oparciu o art. 352 
TFUE lub na podstawie dowolnej 
odpowiedniej podstawy prawnej) należy 
przygotować ocenę wpływu i studium 
wykonalności mające na celu:

 Zalecenie 4: Ustanowienie solidnego 
i wiarygodnego mechanizmu zapobiegania 
nadmiernemu zadłużeniu dla strefy euro
Po przeprowadzeniu studium
wykonalności Komisja w oparciu 
o art. 352 TFUE lub dowolną 
odpowiednią podstawę prawną:

Or.en
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Poprawka 200
Elisa Ferreira

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 4 – tiret pierwsze 

Projekt rezolucji Poprawka

– stworzenie na zasadzie ostateczności 
stałego mechanizmu lub organu
(Europejskiego Funduszu Walutowego) na 
wypadek sytuacji, w których nie jest już 
dostępne finansowanie rynkowe w oparciu 
o istniejące mechanizmy (Europejski 
Instrument Stabilności Finansowej, 
europejski mechanizm stabilizacji 
finansowej oraz europejski instrument 
bilansu płatniczego) z jasnymi zasadami 
dotyczącymi procedury podejmowania 
decyzji, finansowania, warunków 
udzielania pożyczek, monitorowania, zasad 
podziału kosztów, a także zasobów 
i uprawnień mających na celu ułatwianie 
zaciągania i udzielania pożyczek 
w wyjątkowych okolicznościach oraz
ułatwianie prawidłowego rozstrzygania 
problemów przy unikaniu 
rozprzestrzeniania się zadłużenia 
i wyodrębnieniu w razie potrzeby środków 
na wypadek upadłości wskutek zadłużenia 
publicznego.

– stworzenie, w terminie jednego roku,
stałego Europejskiego Funduszu 
Walutowego stanowiącego ostateczny
mechanizm zaciągania i udzielania 
pożyczek w oparciu o istniejące 
doświadczenia (Europejski Instrument 
Stabilności Finansowej, europejski 
mechanizm stabilizacji finansowej oraz 
europejski instrument bilansu płatniczego) 
z jasnymi zasadami dotyczącymi 
procedury podejmowania decyzji, 
finansowania, warunków udzielania 
pożyczek oraz monitorowania.

Or.en

Poprawka 201
Sławomir Witold Nitras

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 4 – tiret pierwsze 

Projekt rezolucji Poprawka

– stworzenie na zasadzie ostateczności 
stałego mechanizmu lub organu 
(Europejskiego Funduszu Walutowego)
na wypadek sytuacji, w których nie jest już 
dostępne finansowanie rynkowe w oparciu 

– stworzenie na zasadzie ostateczności 
stałego mechanizmu lub organu na 
wypadek sytuacji, w których dla danego 
państwa członkowskiego nie jest już 
dostępne finansowanie rynkowe w oparciu 
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o istniejące mechanizmy (Europejski 
Instrument Stabilności Finansowej, 
europejski mechanizm stabilizacji 
finansowej oraz europejski instrument 
bilansu płatniczego) z jasnymi zasadami 
dotyczącymi procedury podejmowania 
decyzji, finansowania, warunków 
udzielania pożyczek, monitorowania, 
zasad podziału kosztów, a także zasobów 
i uprawnień mających na celu ułatwianie 
zaciągania i udzielania pożyczek 
w wyjątkowych okolicznościach oraz 
ułatwianie prawidłowego rozstrzygania 
problemów przy unikaniu 
rozprzestrzeniania się zadłużenia 
i wyodrębnieniu w razie potrzeby środków 
na wypadek upadłości wskutek zadłużenia 
publicznego.

o istniejące mechanizmy (Europejski 
Instrument Stabilności Finansowej, 
europejski mechanizm stabilizacji 
finansowej oraz europejski instrument 
wspierający w zakresie bilansu 
płatniczego) z jasnymi zasadami 
dotyczącymi procedury podejmowania 
decyzji, finansowania, warunków 
gwarantowania pożyczek, monitorowania, 
podziału kosztów, zasobów i uprawnień 
mających na celu ułatwianie zaciągania 
i udzielania pożyczek w wyjątkowych 
okolicznościach oraz ułatwianie 
prawidłowego rozstrzygania problemów 
przy unikaniu rozprzestrzeniania się 
zadłużenia i wyodrębnieniu w razie 
potrzeby środków na wypadek upadłości 
wskutek zadłużenia publicznego; taki 
mechanizm nie powinien ograniczać 
uprawnień władzy budżetowej do 
ustalania budżetu UE na odpowiednim 
poziomie.

Or.en

Poprawka 202
David Casa

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 4 – tiret pierwsze 

Projekt rezolucji Poprawka

– stworzenie na zasadzie ostateczności
stałego mechanizmu lub organu 
(Europejskiego Funduszu Walutowego) na 
wypadek sytuacji, w których nie jest już 
dostępne finansowanie rynkowe w oparciu 
o istniejące mechanizmy (Europejski 
Instrument Stabilności Finansowej, 
europejski mechanizm stabilizacji 
finansowej oraz europejski instrument 
bilansu płatniczego) z jasnymi zasadami
dotyczącymi procedury podejmowania 
decyzji, finansowania, warunków
udzielania pożyczek, monitorowania, 
zasad podziału kosztów, a także zasobów

– stworzenie stałego mechanizmu lub 
organu (Europejskiego Funduszu 
Walutowego) nadzorującego ewolucję 
zadłużenia publicznego oraz stanowiącego 
ostateczny mechanizm na wypadek 
sytuacji, w których nie jest już dostępne 
finansowanie rynkowe; ten mechanizm 
lub organ musi opierać się na istniejących 
mechanizmach (Europejski Instrument 
Stabilności Finansowej, europejski 
mechanizm stabilizacji finansowej oraz 
europejski instrument bilansu płatniczego) 
i obejmować jasne zasady, m.in. dotyczące
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i uprawnień mających na celu ułatwianie 
zaciągania i udzielania pożyczek 
w wyjątkowych okolicznościach oraz 
ułatwianie prawidłowego rozstrzygania 
problemów przy unikaniu
rozprzestrzeniania się zadłużenia 
i wyodrębnieniu w razie potrzeby środków 
na wypadek upadłości wskutek zadłużenia 
publicznego.

następujących aspektów:

- procedury podejmowania decyzji 
i finansowanie, 
- warunki udzielania pożyczek 
wyjątkowych,
- monitorowanie,

- zasoby i uprawnienia,
- prawidłowe likwidowanie zadłużenia 
publicznego w celu uniknięcia jego 
rozprzestrzeniania się, np. poprzez 
zharmonizowane wzorce prawne 
dotyczące ewentualnej restrukturyzacji 
i/lub warunków spłaty zadłużenia 
publicznego.

Or.en

Poprawka 203
Sharon Bowles, Ramon Tremosa i Balcells

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 4 – tiret pierwsze 

Projekt rezolucji Poprawka

– stworzenie na zasadzie ostateczności 
stałego mechanizmu lub organu 
(Europejskiego Funduszu Walutowego) na 
wypadek sytuacji, w których nie jest już 
dostępne finansowanie rynkowe w oparciu 
o istniejące mechanizmy (Europejski 
Instrument Stabilności Finansowej, 
europejski mechanizm stabilizacji 
finansowej oraz europejski instrument 
bilansu płatniczego) z jasnymi zasadami 
dotyczącymi procedury podejmowania 
decyzji, finansowania, warunków 

– stworzenie na zasadzie ostateczności 
stałego mechanizmu lub organu 
(Europejskiego Funduszu Walutowego) na 
wypadek sytuacji, w których nie jest już 
dostępne finansowanie rynkowe w oparciu 
o istniejące mechanizmy (Europejski 
Instrument Stabilności Finansowej, 
europejski mechanizm stabilizacji 
finansowej oraz europejski instrument 
bilansu płatniczego) z jasnymi zasadami 
dotyczącymi procedury podejmowania 
decyzji, finansowania, warunków 
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udzielania pożyczek, monitorowania, zasad 
podziału kosztów, a także zasobów 
i uprawnień mających na celu ułatwianie 
zaciągania i udzielania pożyczek 
w wyjątkowych okolicznościach oraz 
ułatwianie prawidłowego rozstrzygania 
problemów przy unikaniu 
rozprzestrzeniania się zadłużenia 
i wyodrębnieniu w razie potrzeby środków 
na wypadek upadłości wskutek zadłużenia 
publicznego.

udzielania pożyczek, monitorowania, zasad 
podziału kosztów, a także zasobów 
i uprawnień mających na celu ułatwianie 
zaciągania i udzielania pożyczek 
w wyjątkowych okolicznościach oraz 
ułatwianie prawidłowego rozstrzygania 
problemów przy unikaniu 
rozprzestrzeniania się zadłużenia 
i wyodrębnieniu w razie potrzeby środków 
na wypadek upadłości wskutek zadłużenia 
publicznego; mechanizm powinien 
zapobiegać pokusie nadużyć i być spójny 
z zasadami i konsekwencjami w zakresie 
pomocy państwa.

Or.en

Poprawka 204
Corien Wortmann-Kool

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 4 – tiret pierwsze 

Projekt rezolucji Poprawka

– stworzenie na zasadzie ostateczności
stałego mechanizmu lub organu 
(Europejskiego Funduszu Walutowego) na 
wypadek sytuacji, w których nie jest już 
dostępne finansowanie rynkowe w oparciu 
o istniejące mechanizmy (Europejski 
Instrument Stabilności Finansowej, 
europejski mechanizm stabilizacji 
finansowej oraz europejski instrument 
bilansu płatniczego) z jasnymi zasadami 
dotyczącymi procedury podejmowania 
decyzji, finansowania, warunków 
udzielania pożyczek, monitorowania, zasad 
podziału kosztów, a także zasobów 
i uprawnień mających na celu ułatwianie 
zaciągania i udzielania pożyczek 
w wyjątkowych okolicznościach oraz 
ułatwianie prawidłowego rozstrzygania 
problemów przy unikaniu 
rozprzestrzeniania się zadłużenia 
i wyodrębnieniu w razie potrzeby środków 
na wypadek upadłości wskutek zadłużenia 

– zbadanie zalet i wad – z uwzględnieniem 
konieczności zmiany traktatu – stałego 
mechanizmu lub organu (Europejskiego 
Funduszu Walutowego) uzupełniającego 
pakt stabilności i wzrostu, będącego 
ostatecznym mechanizmem na wypadek 
sytuacji, w których nie jest już dostępne 
finansowanie rynkowe w oparciu 
o istniejące mechanizmy (Europejski 
Instrument Stabilności Finansowej, 
europejski mechanizm stabilizacji 
finansowej oraz europejski instrument 
bilansu płatniczego) z jasnymi zasadami 
dotyczącymi procedury podejmowania 
decyzji, finansowania, warunków 
udzielania pożyczek, monitorowania, zasad 
podziału kosztów, a także zasobów 
i uprawnień mających na celu ułatwianie 
zaciągania i udzielania pożyczek 
w wyjątkowych okolicznościach oraz 
ułatwianie prawidłowego rozstrzygania 
problemów przy unikaniu 
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publicznego. rozprzestrzeniania się zadłużenia 
i wyodrębnieniu w razie potrzeby środków 
na wypadek upadłości wskutek zadłużenia 
publicznego.

Or.en

Poprawka 205
Anni Podimata

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 4 – tiret pierwsze 

Projekt rezolucji Poprawka

– stworzenie na zasadzie ostateczności 
stałego mechanizmu lub organu 
(Europejskiego Funduszu Walutowego) na 
wypadek sytuacji, w których nie jest już 
dostępne finansowanie rynkowe w oparciu 
o istniejące mechanizmy (Europejski 
Instrument Stabilności Finansowej, 
europejski mechanizm stabilizacji 
finansowej oraz europejski instrument 
bilansu płatniczego) z jasnymi zasadami 
dotyczącymi procedury podejmowania 
decyzji, finansowania, warunków 
udzielania pożyczek, monitorowania, zasad 
podziału kosztów, a także zasobów 
i uprawnień mających na celu ułatwianie 
zaciągania i udzielania pożyczek 
w wyjątkowych okolicznościach oraz 
ułatwianie prawidłowego rozstrzygania 
problemów przy unikaniu 
rozprzestrzeniania się zadłużenia 
i wyodrębnieniu w razie potrzeby środków 
na wypadek upadłości wskutek zadłużenia 
publicznego.

– stworzenie na zasadzie ostateczności 
stałego mechanizmu lub organu 
(Europejskiego Funduszu Walutowego) dla 
państw członkowskich narażonych na 
poważne trudności gospodarcze na 
wypadek sytuacji, w których nie jest już 
dostępne finansowanie rynkowe w oparciu 
o istniejące mechanizmy (Europejski 
Instrument Stabilności Finansowej, 
europejski mechanizm stabilizacji 
finansowej oraz europejski instrument 
bilansu płatniczego) z jasnymi zasadami 
dotyczącymi procedury podejmowania 
decyzji, finansowania, warunków 
udzielania pożyczek, monitorowania, zasad 
podziału kosztów, a także zasobów
i uprawnień mających na celu ułatwianie 
zaciągania i udzielania pożyczek 
w wyjątkowych okolicznościach oraz 
ułatwianie prawidłowego rozstrzygania 
problemów przy unikaniu 
rozprzestrzeniania się zadłużenia 
i wyodrębnieniu w razie potrzeby środków 
na wypadek upadłości wskutek zadłużenia 
publicznego.

Or.en
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Poprawka 206
Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 4 – tiret pierwsze 

Projekt rezolucji Poprawka

– stworzenie na zasadzie ostateczności 
stałego mechanizmu lub organu 
(Europejskiego Funduszu Walutowego) na 
wypadek sytuacji, w których nie jest już 
dostępne finansowanie rynkowe w oparciu 
o istniejące mechanizmy (Europejski 
Instrument Stabilności Finansowej, 
europejski mechanizm stabilizacji 
finansowej oraz europejski instrument 
bilansu płatniczego) z jasnymi zasadami 
dotyczącymi procedury podejmowania 
decyzji, finansowania, warunków 
udzielania pożyczek, monitorowania, zasad 
podziału kosztów, a także zasobów 
i uprawnień mających na celu ułatwianie 
zaciągania i udzielania pożyczek 
w wyjątkowych okolicznościach oraz 
ułatwianie prawidłowego rozstrzygania 
problemów przy unikaniu 
rozprzestrzeniania się zadłużenia 
i wyodrębnieniu w razie potrzeby środków 
na wypadek upadłości wskutek zadłużenia 
publicznego.

– stworzenie na zasadzie ostateczności 
stałego mechanizmu lub organu 
(Europejskiego Funduszu Walutowego) na 
wypadek sytuacji, w których nie jest już 
dostępne finansowanie rynkowe w oparciu 
o istniejące mechanizmy (Europejski 
Instrument Stabilności Finansowej, 
europejski mechanizm stabilizacji 
finansowej oraz europejski instrument 
bilansu płatniczego) z jasnymi zasadami 
dotyczącymi procedury podejmowania 
decyzji, finansowania, warunków 
udzielania pożyczek, monitorowania, zasad 
podziału kosztów, a także zasobów 
i uprawnień mających na celu ułatwianie 
zaciągania i udzielania pożyczek 
w wyjątkowych okolicznościach oraz 
ułatwianie prawidłowego rozstrzygania 
problemów (np. restrukturyzacja długu)
przy unikaniu rozprzestrzeniania się 
zadłużenia i wyodrębnieniu w razie 
potrzeby środków na wypadek upadłości 
wskutek zadłużenia publicznego.

Or.en

Poprawka 207
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 4 – tiret pierwsze 

Projekt rezolucji Poprawka

– stworzenie na zasadzie ostateczności 
stałego mechanizmu lub organu 
(Europejskiego Funduszu Walutowego)
na wypadek sytuacji, w których nie jest już 
dostępne finansowanie rynkowe w oparciu 

– stworzenie na zasadzie ostateczności 
stałego mechanizmu na wypadek sytuacji, 
w których nie jest już dostępne 
finansowanie rynkowe w oparciu 
o istniejące mechanizmy (Europejski 
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o istniejące mechanizmy (Europejski 
Instrument Stabilności Finansowej, 
europejski mechanizm stabilizacji 
finansowej oraz europejski instrument 
bilansu płatniczego) z jasnymi zasadami 
dotyczącymi procedury podejmowania 
decyzji, finansowania, warunków 
udzielania pożyczek, monitorowania, zasad 
podziału kosztów, a także zasobów 
i uprawnień mających na celu ułatwianie 
zaciągania i udzielania pożyczek 
w wyjątkowych okolicznościach oraz 
ułatwianie prawidłowego rozstrzygania 
problemów przy unikaniu 
rozprzestrzeniania się zadłużenia 
i wyodrębnieniu w razie potrzeby środków 
na wypadek upadłości wskutek zadłużenia 
publicznego.

Instrument Stabilności Finansowej, 
europejski mechanizm stabilizacji 
finansowej oraz europejski instrument 
bilansu płatniczego) z jasnymi zasadami 
dotyczącymi procedury podejmowania 
decyzji, finansowania, warunków 
udzielania pożyczek, monitorowania, zasad 
podziału kosztów, a także zasobów 
i uprawnień mających na celu ułatwianie 
zaciągania i udzielania pożyczek 
w wyjątkowych okolicznościach oraz 
ułatwianie prawidłowego rozstrzygania 
problemów przy unikaniu 
rozprzestrzeniania się zadłużenia 
i wyodrębnieniu w razie potrzeby środków 
na wypadek upadłości wskutek zadłużenia 
publicznego.

Or.en

Poprawka 208
Danuta Jazłowiecka

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 4 – tiret pierwsze a (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

– zbadanie możliwości przystąpienia 
państw członkowskich nienależących do 
strefy euro do mechanizmu stabilizacji, na 
podstawie analizy poszczególnych 
przypadków i po spełnieniu określonych 
kryteriów.

Or.en

Poprawka 209

Sven Giegold, Philippe Lamberts w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 5 – wprowadzenie 
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Projekt rezolucji Poprawka

 Zalecenie 5: Przegląd instrumentów 
budżetowych, finansowych i podatkowych
UE

 Zalecenie 5: Przegląd instrumentów 
polityki budżetowej, finansowej
i podatkowej UE

Or.en

Poprawka 210

Sven Giegold, Philippe Lamberts w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 5 – ustęp 1 – wprowadzenie 

Projekt rezolucji Poprawka

 Akt ustawodawczy/ studium 
wykonalności, które mają zostać przyjęte, 
mające na celu:

 Akt ustawodawczy/ studium 
wykonalności, które mają zostać przyjęte 
w terminie 12 miesięcy, mające na celu:

Or.en

Poprawka 211

Philippe Lamberts, Sven Giegold w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 5 – ustęp 1 – tiret pierwsze 

Projekt rezolucji Poprawka

– sporządzenie oceny wykonalności 
(charakter, ryzyko i korzyści) 
ustanowienia systemu w długim okresie 
w celu emitowania wspólnych obligacji 
skarbowych,

– wydanie wniosku legislacyjnego w celu 
wprowadzenia euroobligacji 
z przeznaczeniem na odpowiednie projekty 
europejskie oraz przedstawienie 
w terminie 8 miesięcy wyczerpującej 
oceny wykonalności (różne warianty, 
ryzyko i korzyści) ustanowienia systemu 
w celu emitowania euroobligacji 
służących finansowaniu zadłużenia 
publicznego zgodnie z ustalonymi 
wspólnymi drogami przywracania 
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równowagi makroekonomicznej, przy 
jednoczesnym zapobieganiu pokusie 
nadużyć, przez tworzenie głębszego rynku 
i generowanie pozytywnych czynników 
zewnętrznych dzięki zwiększeniu 
płynności,

Or.en

Poprawka 212
Sharon Bowles

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 5 – ustęp 1 – tiret pierwsze 

Projekt rezolucji Poprawka

– sporządzenie oceny wykonalności 
(charakter, ryzyko i korzyści) ustanowienia 
systemu w długim okresie w celu 
emitowania wspólnych obligacji 
skarbowych,

– sporządzenie oceny wykonalności 
(charakter, ryzyko i korzyści) ustanowienia 
systemu w długim okresie w celu 
emitowania wspólnych obligacji 
skarbowych, przy jednoczesnym 
odnotowaniu roli spreadów i ważenia 
ryzyka jako mechanizmu kontroli do 
celów ostrożności podatkowej, co może 
wymagać ilościowych lub innych limitów 
dotyczących emisji takich obligacji,

Or.en

Poprawka 213
Anni Podimata

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 5 – ustęp 1 – tiret pierwsze 

Projekt rezolucji Poprawka

– sporządzenie oceny wykonalności 
(charakter, ryzyko i korzyści) ustanowienia 
systemu w długim okresie w celu 
emitowania wspólnych obligacji 
skarbowych,

– sporządzenie oceny wykonalności 
(charakter, ryzyko i korzyści) ustanowienia 
systemu w długim okresie w celu 
emitowania wspólnych obligacji 
europejskich, które działając jako wspólna 
gwarancja, mogłyby znacząco obniżyć 
oprocentowanie pożyczek w państwach 
członkowskich oraz pomóc w ochronie 



PE448.796v02-00 106/125 AM\830333PL.doc

PL

strefy euro przed przyszłymi atakami 
spekulacyjnymi,

Or.en

Poprawka 214
Wolf Klinz

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 5 – ustęp 1 – tiret pierwsze 

Projekt rezolucji Poprawka

– sporządzenie oceny wykonalności 
(charakter, ryzyko i korzyści) ustanowienia 
systemu w długim okresie w celu 
emitowania wspólnych obligacji 
skarbowych,

– sporządzenie oceny wykonalności 
(charakter, ryzyko i korzyści) ustanowienia 
w długim okresie systemu, w którym 
państwa członkowskie mogłyby 
uczestniczyć w emisji wspólnych obligacji 
skarbowych, o ile spełniałyby one 
określone wcześniej szczególne kryteria,

Or.en

Poprawka 215
Elisa Ferreira

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 5 – ustęp 1 – tiret pierwsze 

Projekt rezolucji Poprawka

– sporządzenie oceny wykonalności 
(charakter, ryzyko i korzyści) 
ustanowienia systemu w długim okresie
w celu emitowania wspólnych obligacji 
skarbowych,

– sporządzenie, w terminie jednego roku,
oceny wykonalności (charakter, ryzyko 
i korzyści) z myślą o ustanowieniu
systemu w celu emitowania wspólnych 
obligacji skarbowych,

Or.en

Poprawka 216
Jürgen Klute

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 5 – ustęp 1 – tiret pierwsze 
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Projekt rezolucji Poprawka

– sporządzenie oceny wykonalności 
(charakter, ryzyko i korzyści) 
ustanowienia systemu w długim okresie w 
celu emitowania wspólnych obligacji 
skarbowych,

– ustanowienie systemu w długim okresie 
w celu emitowania wspólnych obligacji 
skarbowych,

Or.de

Poprawka 217
Sylvie Goulard, Ramon Tremosa i Balcells, Sophia in 't Veld

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 5 – ustęp 1 – tiret pierwsze 

Projekt rezolucji Poprawka

– sporządzenie oceny wykonalności 
(charakter, ryzyko i korzyści) ustanowienia 
systemu w długim okresie w celu 
emitowania wspólnych obligacji 
skarbowych,

– sporządzenie oceny wykonalności 
(charakter, ryzyko i korzyści) ustanowienia 
systemu w długim okresie w celu 
emitowania wspólnych obligacji 
skarbowych, priorytetowo przeznaczonych 
na finansowanie projektów dotyczących 
perspektywicznej infrastruktury 
europejskiej,

Or.fr

Poprawka 218
Jürgen Klute

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 5 – ustęp 1 – tiret drugie 

Projekt rezolucji Poprawka

– umocnienie polityki spójności Unii w 
ścisłej współpracy z Europejskim Bankiem 
Inwestycyjnym (EBI) w celu ograniczenia 
strukturalnych słabości i zwiększenia 
konkurencyjności słabszych regionów 
gospodarczych, w szczególności poprzez 
ułatwianie zaspokajania potrzeb w zakresie 
finansowania MŚP i ich wchodzenia na 

– umocnienie polityki spójności Unii w 
ścisłej współpracy z Europejskim Bankiem 
Inwestycyjnym (EBI) w celu ograniczenia 
strukturalnych słabości, zlikwidowania 
różnic w dobrobycie oraz zwiększenia siły 
nabywczej i konkurencyjności słabszych 
regionów gospodarczych, między innymi
poprzez ułatwianie zaspokajania potrzeb w 
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rynek wewnętrzny, zakresie finansowania MŚP i ich 
wchodzenia na rynek wewnętrzny,

Or.de

Poprawka 219
Elisa Ferreira

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 5 – ustęp 1 – tiret drugie 

Projekt rezolucji Poprawka

– umocnienie polityki spójności Unii 
w ścisłej współpracy z Europejskim 
Bankiem Inwestycyjnym (EBI) w celu 
ograniczenia strukturalnych słabości 
i zwiększenia konkurencyjności słabszych 
regionów gospodarczych, w szczególności 
poprzez ułatwianie zaspokajania potrzeb 
w zakresie finansowania MŚP i ich 
wchodzenia na rynek wewnętrzny,

– umocnienie i aktualizacja – z myślą 
o celach na rok 2020 – polityki spójności 
Unii w ścisłej współpracy z Europejskim 
Bankiem Inwestycyjnym (EBI) w celu 
ograniczenia strukturalnych słabości 
i zwiększenia konkurencyjności słabszych 
regionów gospodarczych, w szczególności 
poprzez ułatwianie zaspokajania potrzeb 
w zakresie finansowania MŚP i ich 
pomyślnego udziału w rynku 
wewnętrznym,

Or.en

Poprawka 220
Markus Pieper, Burkhard Balz

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 5 – ustęp 1 – tiret drugie a (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

– przypomina, że niezależność 
Europejskiego Banku Centralnego ma 
istotne znaczenie dla stabilności 
gospodarki finansowej i wolnorynkowej w 
Unii Europejskiej,

Or.en
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Poprawka 221
Markus Pieper, Burkhard Balz

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 5 – ustęp 1 – tiret drugie b (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

– wzywa do wyraźnego utrzymania 
rozdziału między polityką podatkową 
i polityką walutową, tak aby niezależność 
Europejskiego Banku Centralnego nie 
była zagrożona,

Or.en

Poprawka 222
Anni Podimata

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 5 – ustęp 1 – tiret trzecie 

Projekt rezolucji Poprawka

– opracowanie wspólnej strategii 
budżetowej lub wytycznych dla budżetów 
krajowych i budżetu UE zgodnie ze 
strategią Europa 2020,

– opracowanie wspólnej strategii 
budżetowej lub wytycznych dla budżetów 
krajowych i budżetu UE zgodnie ze 
strategią Europa 2020, przy zachowaniu 
równowagi między osiąganiem celów 
dyscypliny budżetowej a umożliwianiem 
finansowania zatrudnienia oraz inwestycji 
publicznych i prywatnych,

Or.en

Poprawka 223
Udo Bullmann

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 5 – ustęp 1 – tiret trzecie 

Projekt rezolucji Poprawka

– opracowanie wspólnej strategii 
budżetowej lub wytycznych dla budżetów 
krajowych i budżetu UE zgodnie ze 

– opracowanie skoordynowanej polityki 
budżetowej lub wytycznych dla budżetów 
krajowych i budżetu UE w powiązaniu z
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strategią Europa 2020, jasnymi wytycznymi gospodarczymi i 
inteligentnymi strategiami wzrostu w 
ramach strategii Europa 2020,

Or.de

Poprawka 224
Elisa Ferreira

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 5 – ustęp 1 – tiret trzecie 

Projekt rezolucji Poprawka

– opracowanie wspólnej strategii 
budżetowej lub wytycznych dla budżetów 
krajowych i budżetu UE zgodnie ze 
strategią Europa 2020,

– opracowanie wspólnej strategii 
budżetowej (dla budżetów krajowych 
i budżetu UE) oraz zbioru wspólnych 
strategii politycznych i instrumentów
zgodnie ze strategią Europa 2020,

Or.en

Poprawka 225

Sven Giegold, Philippe Lamberts w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 5 – ustęp 1 – tiret trzecie a (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

– wzmocnienie koordynacji i powiązań 
między budżetami państw członkowskich 
i budżetem UE jako antycykliczne 
uzupełnienie trwałej konsolidacji 
podatkowej, a także tworzenie zachęt 
takich jak różnicowanie stawek 
współfinansowania lub wprowadzenie 
unijnej rezerwy w celu wynagrodzenia 
solidnej polityki budżetowej; wzmocniona 
koordynacja i powiązanie budżetu UE i 
budżetów państw członkowskich jako 
antycykliczne uzupełnienie trwałej 
konsolidacji podatkowej (a tym samym 
właściwy sposób zapobiegania 
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ograniczeniu trwałych inwestycji przy 
jednoczesnej konsolidacji rachunków 
podatkowych) mogłyby być 
ukierunkowane w celu ograniczenia 
zależności od importu energii ze źródeł 
kopalnych, przez istotne programy 
inwestycyjne związane z wytwarzaniem 
energii, z wydajnym wykorzystaniem 
zasobów, a w szczególności z energią 
odnawialną; programy te nie tylko 
gwarantowałyby długoterminowy zwrot z 
inwestycji, lecz również pomagałyby 
korygować deficyt na rachunkach 
obrotów bieżących, dopóki wysoko 
zadłużone kraje UE – a ogólniej większość 
państw członkowskich UE – są 
importerami netto kopalnych źródeł 
energii,

Or.en

Poprawka 226

Sven Giegold, Philippe Lamberts w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 5 – ustęp 1 – tiret czwarte 

Projekt rezolucji Poprawka

– stworzenie wyraźnie określonych ram dla 
wznowienia wspólnych działań przez 
fundusze budżetowe UE i środki finansowe 
EBI w celu dalszego stosowania efektu 
dźwigni w kolejnych wieloletnich ramach 
finansowych wobec funduszy budżetowych 
dzięki wiedzy fachowej EBI w zakresie 
inżynierii finansowej, zaangażowaniu 
w politykę UE i kluczowej roli odgrywanej 
wśród instytucji finansowych sektora 
publicznego i prywatnego,

– stworzenie wyraźnie określonych ram dla 
wznowienia wspólnych działań przez 
fundusze budżetowe UE i środki finansowe 
EBI w celu dalszego stosowania efektu 
dźwigni w kolejnych wieloletnich ramach 
finansowych wobec funduszy budżetowych 
dzięki wiedzy fachowej EBI w zakresie 
inżynierii finansowej, zaangażowaniu 
w politykę UE i kluczowej roli odgrywanej 
wśród instytucji finansowych sektora 
publicznego i prywatnego oraz 
wzmocnienie antycyklicznego wymiaru 
funduszy i programów spójności 
finansowanych przez EBI,

Or.en
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Poprawka 227
Elisa Ferreira

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 5 – ustęp 1 – tiret czwarte 

Projekt rezolucji Poprawka

– stworzenie wyraźnie określonych ram dla 
wznowienia wspólnych działań przez 
fundusze budżetowe UE i środki finansowe 
EBI w celu dalszego stosowania efektu 
dźwigni w kolejnych wieloletnich ramach 
finansowych wobec funduszy 
budżetowych dzięki wiedzy fachowej EBI 
w zakresie inżynierii finansowej, 
zaangażowaniu w politykę UE i kluczowej 
roli odgrywanej wśród instytucji 
finansowych sektora publicznego 
i prywatnego,

– stworzenie wyraźnie określonych ram dla 
wznowienia wspólnych działań przez 
fundusze budżetowe UE i środki finansowe 
EBI w celu dalszego korzystania z wiedzy 
fachowej EBI w zakresie inżynierii 
finansowej, zaangażowaniu w politykę UE 
i kluczowej roli odgrywanej wśród 
instytucji finansowych sektora publicznego 
i prywatnego,

Or.en

Poprawka 228

Sven Giegold, Philippe Lamberts w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 5 – ustęp 1 – tiret piąte 

Projekt rezolucji Poprawka

– ustanowienie grupy politycznej
wysokiego szczebla pod przewodnictwem 
Komisji zaopatrzonej w mandat do 
działania na rzecz strategicznego 
i pragmatycznego podejścia do kwestii 
polityki podatkowej Unii przy 
jednoczesnym zwracaniu szczególnej 
uwagi na zwalczanie oszustw 
podatkowych, nadanie nowego impulsu 
kodeksowi postępowania w dziedzinie 
opodatkowania przedsiębiorstw 
i ułatwienie przyjęcia wspólnej jednolitej 

– zważywszy, że współpraca podatkowa 
stanowi podstawę zarządzania 
gospodarczego – ustanowienie grupy 
wysokiego szczebla ds. polityki podatkowej
pod przewodnictwem Komisji,
zaopatrzonej w mandat do działania na 
rzecz strategicznego i pragmatycznego 
podejścia do kwestii polityki podatkowej 
Unii przy jednoczesnym zwracaniu 
szczególnej uwagi na zwalczanie oszustw 
podatkowych, nadanie nowego impulsu 
kodeksowi postępowania w dziedzinie 
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podstawy opodatkowania osób prawnych 
i reform podatkowych sprzyjających 
wzrostowi gospodarczemu.

opodatkowania przedsiębiorstw przy 
jednoczesnym szerszym wykorzystaniu 
procedur pomocy państwowej przeciw 
nieuczciwej konkurencji podatkowej, 
przyjęcie dyrektywy w sprawie 
opodatkowania oszczędności, rozszerzonej 
co do zakresu i zawierającej ogólną 
zasadę automatycznej wymiany 
informacji, poszerzenie i pogłębienie 
opodatkowania ekologicznego, ułatwienie 
przyjęcia wspólnej jednolitej podstawy 
opodatkowania osób prawnych przy 
jednoczesnym dążeniu do minimalnych 
stawek podatkowych i prowadzenie reform 
podatkowych sprzyjających wzrostowi 
gospodarczemu, a także wprowadzenie 
podatku od transakcji finansowych na 
poziomie UE.

Or.en

Poprawka 229
Elisa Ferreira

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 5 – ustęp 1 – tiret piąte 

Projekt rezolucji Poprawka

– ustanowienie grupy politycznej
wysokiego szczebla pod przewodnictwem 
Komisji zaopatrzonej w mandat do 
działania na rzecz strategicznego 
i pragmatycznego podejścia do kwestii 
polityki podatkowej Unii przy 
jednoczesnym zwracaniu szczególnej 
uwagi na zwalczanie oszustw 
podatkowych, nadanie nowego impulsu 
kodeksowi postępowania w dziedzinie 
opodatkowania przedsiębiorstw 
i ułatwienie przyjęcia wspólnej jednolitej 
podstawy opodatkowania osób prawnych 
i reform podatkowych sprzyjających 
wzrostowi gospodarczemu.

– ustanowienie grupy wysokiego szczebla 
ds. polityki podatkowej pod 
przewodnictwem Komisji, zaopatrzonej 
w mandat do przedstawienia w terminie 
jednego roku planu działania na rzecz 
strategicznego i pragmatycznego podejścia 
do kwestii polityki podatkowej przy 
jednoczesnym zwracaniu szczególnej 
uwagi na zapobieganie dumpingowi 
podatkowemu między państwami 
członkowskimi, zwalczanie oszustw 
podatkowych, nadanie nowego impulsu 
kodeksowi postępowania w dziedzinie 
opodatkowania przedsiębiorstw 
i ułatwienie przyjęcia wspólnej jednolitej 
podstawy opodatkowania osób prawnych 
i reform podatkowych sprzyjających 
wzrostowi gospodarczemu; ta grupa 
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wysokiego szczebla ds. polityki podatkowej 
powinna przeanalizować plan działań 
zewnętrznych UE – w kontekście G20 –
w sprawach podatkowych; analiza ta 
powinna obejmować strategię zwalczania 
oszustw podatkowych, postępowanie 
wobec rajów podatkowych oraz 
utworzenie dodatkowych źródeł dochodu 
o charakterze finansowym 
i środowiskowym.

Or.en

Poprawka 230
Udo Bullmann

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 5 – ustęp 1 – tiret piąte 

Projekt rezolucji Poprawka

– ustanowienie grupy politycznej 
wysokiego szczebla pod przewodnictwem 
Komisji zaopatrzonej w mandat do 
działania na rzecz strategicznego i 
pragmatycznego podejścia do kwestii 
polityki podatkowej Unii przy 
jednoczesnym zwracaniu szczególnej 
uwagi na zwalczanie oszustw 
podatkowych, nadanie nowego impulsu 
kodeksowi postępowania w dziedzinie 
opodatkowania przedsiębiorstw i 
ułatwienie przyjęcia wspólnej jednolitej 
podstawy opodatkowania osób prawnych i 
reform podatkowych sprzyjających 
wzrostowi gospodarczemu.

– ustanowienie grupy politycznej 
wysokiego szczebla pod przewodnictwem 
Komisji zaopatrzonej w mandat do 
działania na rzecz strategicznego i 
pragmatycznego podejścia do kwestii 
polityki podatkowej Unii przy 
jednoczesnym zwracaniu szczególnej 
uwagi na zwalczanie oszustw 
podatkowych, nadanie nowego impulsu 
kodeksowi postępowania w dziedzinie 
opodatkowania przedsiębiorstw i 
ułatwienie przyjęcia wspólnej jednolitej 
podstawy opodatkowania osób prawnych i 
reform podatkowych sprzyjających 
wzrostowi gospodarczemu ze szczególnym 
uwzględnieniem spójności społecznej.

Or.de

Poprawka 231
Anni Podimata

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 5 – ustęp 1 – tiret piąte 
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Projekt rezolucji Poprawka

– ustanowienie grupy politycznej
wysokiego szczebla pod przewodnictwem 
Komisji zaopatrzonej w mandat do 
działania na rzecz strategicznego 
i pragmatycznego podejścia do kwestii 
polityki podatkowej Unii przy 
jednoczesnym zwracaniu szczególnej 
uwagi na zwalczanie oszustw
podatkowych, nadanie nowego impulsu 
kodeksowi postępowania w dziedzinie 
opodatkowania przedsiębiorstw 
i ułatwienie przyjęcia wspólnej jednolitej 
podstawy opodatkowania osób prawnych 
i reform podatkowych sprzyjających 
wzrostowi gospodarczemu.

– ustanowienie grupy wysokiego szczebla 
ds. polityki podatkowej pod 
przewodnictwem Komisji, zaopatrzonej 
w mandat do działania na rzecz 
strategicznego i pragmatycznego podejścia 
do kwestii polityki podatkowej Unii przy 
jednoczesnym wspieraniu wzmocnionej 
wspólnej strategii UE przeciw oszustwom
podatkowym, objęcie wiodącej roli na 
arenie międzynarodowej w celu nasilenia 
walki z rajami podatkowymi przez 
wprowadzenie jasnego harmonogramu, 
nadanie nowego impulsu kodeksowi 
postępowania w dziedzinie opodatkowania 
przedsiębiorstw i ułatwienie przyjęcia 
wspólnej jednolitej podstawy 
opodatkowania osób prawnych i reform 
podatkowych sprzyjających wzrostowi 
gospodarczemu.

Or.en

Poprawka 232
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 5 – ustęp 1 – tiret piąte 

Projekt rezolucji Poprawka

– ustanowienie grupy politycznej
wysokiego szczebla pod przewodnictwem 
Komisji zaopatrzonej w mandat do 
działania na rzecz strategicznego 
i pragmatycznego podejścia do kwestii 
polityki podatkowej Unii przy 
jednoczesnym zwracaniu szczególnej 
uwagi na zwalczanie oszustw 
podatkowych, nadanie nowego impulsu 
kodeksowi postępowania w dziedzinie 
opodatkowania przedsiębiorstw 
i ułatwienie przyjęcia wspólnej jednolitej 
podstawy opodatkowania osób prawnych 
i reform podatkowych sprzyjających 

– ustanowienie grupy wysokiego szczebla 
ds. polityki podatkowej pod 
przewodnictwem Komisji, zaopatrzonej 
w mandat do działania na rzecz 
strategicznego i pragmatycznego podejścia 
do kwestii polityki podatkowej Unii przy 
jednoczesnym zwracaniu szczególnej 
uwagi na zwalczanie oszustw 
podatkowych, nadanie nowego impulsu 
kodeksowi postępowania w dziedzinie 
opodatkowania przedsiębiorstw 
i ułatwienie przyjęcia reform podatkowych 
sprzyjających wzrostowi gospodarczemu.
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wzrostowi gospodarczemu.

Or.en

Poprawka 233
Vicky Ford

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 5 – ustęp 1 – tiret piąte 

Projekt rezolucji Poprawka

– ustanowienie grupy politycznej
wysokiego szczebla pod przewodnictwem 
Komisji zaopatrzonej w mandat do 
działania na rzecz strategicznego 
i pragmatycznego podejścia do kwestii 
polityki podatkowej Unii przy 
jednoczesnym zwracaniu szczególnej 
uwagi na zwalczanie oszustw 
podatkowych, nadanie nowego impulsu
kodeksowi postępowania w dziedzinie 
opodatkowania przedsiębiorstw 
i ułatwienie przyjęcia wspólnej jednolitej 
podstawy opodatkowania osób prawnych 
i reform podatkowych sprzyjających 
wzrostowi gospodarczemu.

– ustanowienie grupy wysokiego szczebla 
ds. polityki podatkowej pod 
przewodnictwem Komisji, zaopatrzonej 
w mandat do działania na rzecz 
strategicznego i pragmatycznego podejścia 
do kwestii polityki podatkowej Unii przy 
jednoczesnym zwracaniu szczególnej 
uwagi na zwalczanie oszustw 
podatkowych, nadanie nowego impulsu 
kodeksowi postępowania w dziedzinie 
opodatkowania przedsiębiorstw 
i ułatwienie przyjęcia reform podatkowych 
sprzyjających wzrostowi gospodarczemu.

Or.en

Poprawka 234
Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 5 – ustęp 1 – tiret piąte a (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

– ustanowienie działającej pod 
przewodnictwem Komisji grupy 
politycznej wysokiego szczebla, 
upoważnionej do zbadania możliwości 
utworzenia wspólnego skarbu 
europejskiego (ECT) w celu wyposażenia 
Unii Europejskiej we własne środki 
finansowe zgodnie z Traktatem z Lizbony, 
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z myślą o ograniczeniu zależności od 
przekazywania środków krajowych; ECT 
emitowałaby euroobligacje w wyłącznym 
celu finansowania wspólnotowych 
ponadnarodowych projektów 
infrastrukturalnych.

Or.en

Poprawka 235
Anni Podimata

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 5 – ustęp 1 – tiret piąte a (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

– uważa, że przegląd obecnej polityki 
podatkowej UE powinien skupiać się na 
przesunięciu obciążenia z pracy na inne 
źródła i na ustanowieniu bardziej 
sprawiedliwego systemu podatku 
dochodowego w całej UE, szczególnie 
w odniesieniu do grup obywateli o niskich 
dochodach; w związku z tym jest zdania, 
że UE powinna poczynić postępy 
w zakresie europejskiego podatku od 
transakcji finansowych oraz 
ogólnounijnego podatku od emisji CO2, 
które sprawiają, że zanieczyszczający 
ponosi pełną odpowiedzialność, i mogą 
zagwarantować zarówno znaczne wpływy 
do budżetu, jak i sprawiedliwe rozłożenie 
obciążenia podatkowego.

Or.en

Poprawka 236
Diogo Feio

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 6 – ustęp 1 – wprowadzenie 

Projekt rezolucji Poprawka

 Akt ustawodawczy, który ma zostać  Akt ustawodawczy, który ma zostać 
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przyjęty, powinien mieć na celu: przyjęty, powinien mieć na celu:

– zapewnienie zgodności wszelkich 
inicjatyw ustawodawczych dotyczących 
usług finansowych z polityką 
makroekonomiczną, aby zagwarantować 
niezbędną przejrzystość i stabilność 
rynkową, a w konsekwencji wzmocnić 
zaufanie do rynków finansowych 
i pobudzić rozwój gospodarczy,

Or.en

Poprawka 237
Diogo Feio

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 6 – ustęp 1 – tiret pierwsze 

Projekt rezolucji Poprawka

– dokonanie oceny ewentualnych zmian 
wymogów kapitałowych dla instytucji 
kredytowych w celu lepszego rozróżnienia 
między wskaźnikami kapitałowymi 
stosowanymi do kwestii zadłużenia 
publicznego przez dane państwo 
członkowskie.

skreślone

Or.en

Poprawka 238

Philippe Lamberts, Sven Giegold w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 6 – ustęp 1 – tiret pierwsze 

Projekt rezolucji Poprawka

– dokonanie oceny ewentualnych zmian 
wymogów kapitałowych dla instytucji 
kredytowych w celu lepszego rozróżnienia 
między wskaźnikami kapitałowymi 
stosowanymi do kwestii zadłużenia 
publicznego przez dane państwo 

skreślone
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członkowskie.

Or.en

Poprawka 239
Elisa Ferreira

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 6 – ustęp 1 – tiret pierwsze 

Projekt rezolucji Poprawka

– dokonanie oceny ewentualnych zmian 
wymogów kapitałowych dla instytucji 
kredytowych w celu lepszego rozróżnienia 
między wskaźnikami kapitałowymi 
stosowanymi do kwestii zadłużenia 
publicznego przez dane państwo 
członkowskie.

skreślone

Or.en

Poprawka 240
Sharon Bowles, Ramon Tremosa i Balcells

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 6 – ustęp 1 – tiret pierwsze 

Projekt rezolucji Poprawka

– dokonanie oceny ewentualnych zmian 
wymogów kapitałowych dla instytucji 
kredytowych w celu lepszego rozróżnienia 
między wskaźnikami kapitałowymi 
stosowanymi do kwestii zadłużenia 
publicznego przez dane państwo 
członkowskie.

– dokonanie oceny ewentualnych zmian 
wymogów kapitałowych dla instytucji 
kredytowych w celu lepszego rozróżnienia 
między wskaźnikami kapitałowymi 
stosowanymi do kwestii zadłużenia 
publicznego przez dane państwo 
członkowskie, a także oceny
automatycznego mechanizmu 
uruchamiającego się w przypadku 
wystąpienia stopniowych odchyłek, 
służącego wczesnemu zapobieganiu 
brakowi ostrożności podatkowej.

Or.en
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Poprawka 241
Sharon Bowles, Ramon Tremosa i Balcells

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 6 – ustęp 1 – tiret pierwsze a (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

– propagowanie metod osiągania spójnej 
realizacji wymogów kapitałowych II filaru 
w odpowiedzi na bańki cenowe 
obejmujące określone składniki aktywów 
lub na problemy związane z podażą 
pieniądza,

Or.en

Poprawka 242
Elisa Ferreira

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 6 – ustęp 1 – tiret pierwsze a (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

– należy mieć na celu regulowanie 
wzajemnych powiązań miedzy rynkami 
finansowymi i polityką 
makroekonomiczną, aby zapewnić 
stabilności, przejrzystość, 
odpowiedzialność oraz ograniczyć 
czynniki zachęcające do podejmowania 
nadmiernego ryzyka,

Or.en

Poprawka 243

Philippe Lamberts, Sven Giegold w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 6 – ustęp 1 – tiret pierwsze a (nowe) 
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Projekt rezolucji Poprawka

– regularna ocena ewolucji cen aktywów 
oraz wzrostu akcji kredytowej 
w państwach członkowskich oraz ich 
wpływu na stabilność finansową i zmiany 
rachunku bieżącego, a także realne 
efektywne kursy wymiany w państwach 
członkowskich,

Or.en

Poprawka 244
Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 6 – ustęp 1 – tiret pierwsze a (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

– przyznanie europejskim organom 
nadzoru wyłącznych uprawnień 
w zakresie nadzoru nad dużymi 
transgranicznymi instytucjami 
finansowymi,

Or.en

Poprawka 245
Ramon Tremosa i Balcells

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 6 – ustęp 1 – tiret pierwsze b (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

– integracja nadzoru mikro-
i makroostrożnościowego w ramach 
jednego organu.

Or.en
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Poprawka 246
Edward Scicluna

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 7 – ustęp 1 – tiret drugie 

Projekt rezolucji Poprawka

– rozszerzenie uprawnień 
dochodzeniowych Komisji (Eurostat), 
takich jak kontrole na miejscu bez 
wcześniejszego ostrzeżenia oraz dostęp do 
wszystkich informacji rachunkowych 
i budżetowych służących do oceny stanu 
finansów publicznych,

– rozszerzenie uprawnień 
dochodzeniowych Komisji (Eurostat), 
takich jak kontrole na miejscu bez 
wcześniejszego ostrzeżenia oraz dostęp do 
wszystkich informacji rachunkowych 
i budżetowych – w tym posiedzenia 
z udziałem osób lub agencji 
zaznajomionych z tymi sprawami, takich 
jak niezależni ekonomiści, organizacje 
biznesowe i związki zawodowe – służących 
do oceny stanu finansów publicznych,

Or.en

Poprawka 247
Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 7 – ustęp 1 – tiret drugie 

Projekt rezolucji Poprawka

– rozszerzenie uprawnień 
dochodzeniowych Komisji (Eurostat), 
takich jak kontrole na miejscu bez 
wcześniejszego ostrzeżenia oraz dostęp do 
wszystkich informacji rachunkowych 
i budżetowych służących do oceny stanu 
finansów publicznych,

– rozszerzenie uprawnień 
dochodzeniowych Komisji (Eurostat), 
takich jak kontrole na miejscu bez 
wcześniejszego ostrzeżenia oraz dostęp do 
wszystkich informacji rachunkowych 
i budżetowych służących do oceny stanu 
finansów publicznych; w stosownych 
przypadkach środkom tym powinno 
towarzyszyć zwiększenie budżetu 
i zasobów kadrowych,

Or.en



AM\830333PL.doc 123/125 PE448.796v02-00

PL

Poprawka 248
Sławomir Witold Nitras

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 7 – ustęp 1 – tiret drugie 

Projekt rezolucji Poprawka

– rozszerzenie uprawnień 
dochodzeniowych Komisji (Eurostat), 
takich jak kontrole na miejscu bez 
wcześniejszego ostrzeżenia oraz dostęp do 
wszystkich informacji rachunkowych 
i budżetowych służących do oceny stanu 
finansów publicznych,

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Or.en

Poprawka 249
Elisa Ferreira

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 7 – ustęp 1 – tiret czwarte 

Projekt rezolucji Poprawka

– wymaganie od państw członkowskich 
podania, które dane przekazane Komisji 
(Eurostat) są poparte krajowymi 
poświadczeniami wiarygodności 
i raportem niezależnego biegłego 
rewidenta,

– wymaganie od państw członkowskich 
podania, które dane przekazane Komisji 
(Eurostat) są poparte raportem 
niezależnego biegłego rewidenta,

Or.en

Poprawka 250
Anni Podimata

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 7 – ustęp 1 – tiret piąte 

Projekt rezolucji Poprawka

– ustalenie kar finansowych 
i pozafinansowych za dostarczanie danych 
statystycznych niezgodnych z zasadami 

– ustalenie za dostarczanie danych 
statystycznych niezgodnych z zasadami 
statystycznymi określonymi 
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statystycznymi określonymi 
w rozporządzeniu (WE) nr 223/09,

w rozporządzeniu (WE) nr 223/09,

Or.en

Poprawka 251
Elisa Ferreira

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 7 – ustęp 1 – tiret szóste 

Projekt rezolucji Poprawka

– dokonanie przeglądu konieczności 
większej harmonizacji danych
odnoszących się do proponowanych 
w niniejszym załączniku ram zarządzania 
gospodarczego; w szczególności 
zapewnienie odpowiedniej jakości ram dla
europejskich danych statystycznych 
niezbędnych do poprawy ram 
analitycznego nadzoru (w tym tabeli 
wyników) dla skutecznego wielostronnego 
nadzoru w ramach zalecenia 1,

– zajęcie się nowymi wymogami 
statystycznymi odnoszącymi się do 
proponowanych w niniejszym załączniku 
ram zarządzania gospodarczego; 
w szczególności zapewnienie odpowiedniej 
reakcji – w postaci odpowiednich
europejskich danych statystycznych – na
poprawę ram analitycznego nadzoru 
(w tym tabeli wyników), postulowanej 
w ramach zalecenia 1,

Or.en

Poprawka 252
Vicky Ford

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 8 – ustęp 1 – tiret pierwsze 

Projekt rezolucji Poprawka

– dążenie do porozumienia w sprawie 
reprezentacji strefy euro/ UE w MFW oraz 
w stosownych przypadkach w innych 
odpowiednich instytucjach finansowych,

– dążenie do porozumienia w sprawie 
reprezentacji strefy euro/ UE w MFW oraz 
w stosownych przypadkach w innych 
odpowiednich instytucjach finansowych, 
dodatkowo w stosunku do istniejącej 
reprezentacji państw członkowskich,

Or.en
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Poprawka 253
Sylvie Goulard, Ramon Tremosa i Balcells, Sophia in ‘t Veld

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 8 – ustęp 1 – tiret drugie a (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

– oraz w duchu postanowień Traktatu 
włączenie procedury mającej na celu 
pełne informowanie i zaangażowanie 
Parlamentu Europejskiego przed 
przyjęciem decyzji zgodnie z art. 138 
TFUE.

Or.en

Poprawka 254
Elisa Ferreira

Projekt rezolucji
Załącznik 1 – nagłówek 8 – ustęp 1 – tiret drugie a (nowe) 

Projekt rezolucji Poprawka

– ustanowienie jasnego 
i ukierunkowanego międzynarodowego 
planu działania strefy euro/UE, który 
zagwarantuje równość warunków na 
poziomie międzynarodowym w unijnym 
planie działania dotyczącym regulacji 
i nadzoru w dziedzinie podatków, walki 
z oszustwami i finansów.

Or.en


