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Poprawka 1
Sylvie Goulard

Projekt rezolucji
Odniesienie 6 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając wnioski Rady ds. 
Gospodarczych i Finansowych z dnia 13 
listopada 2012 r., w szczególności 
dotyczące kwestii podatkowych;

Or. en

Poprawka 2
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że obszar całej 
Europy przeżywa powrót i pogłębienie się 
recesji;

A. mając na uwadze, że cała strefa euro 
przeżywa recesję spowodowaną przez 
kryzys zadłużeniowy i finansowy;

Or. en

Poprawka 3
Marisa Matias

Projekt rezolucji
Punkt A a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że liberalizacja 
rynku finansowego oraz deregulacja 
kluczowych gałęzi przemysłu są jednymi z 
przyczyn najpoważniejszego kryzysu 
gospodarczego od czasów II wojny 
światowej;
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Or. en

Poprawka 4
Marisa Matias

Projekt rezolucji
Punkt A b preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ab. mając na uwadze, że wraz z 
wprowadzeniem wspólnej waluty wzrosły 
zakłócenia równowagi 
makroekonomicznej, ponieważ w kilku 
państwach zastosowano strategie 
przerzucania kosztów na innych (tzw. 
strategie beggar-thy-neighbour), 
prowadzące do obniżania rzeczywistych 
wynagrodzeń i osłabiania systemów 
zabezpieczeń społecznych;

Or. en

Poprawka 5
Marisa Matias

Projekt rezolucji
Punkt B preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że kryzys wpłynął 
druzgocąco na życie milionów 
Europejczyków, na co wskazują oficjalne 
dane statystyczne o zatrudnieniu; od 2008 
r. w UE straciło pracę już ponad osiem 
milionów osób; ponad 25 milionów 
Europejczyków jest obecnie bezrobotnych, 
z czego 11 milionów już od przeszło roku; 
bezrobocie dotyka aktualnie prawie 10 
milionów młodych ludzi; w samym 
zeszłym roku pracę straciło dwa miliony
osób;

B. mając na uwadze, że kryzys wpłynął 
druzgocąco na życie milionów 
Europejczyków, na co wskazują oficjalne 
dane statystyczne o zatrudnieniu; od 2008 
r. w UE straciło pracę już ponad osiem 
milionów osób; ponad 25 milionów 
Europejczyków jest obecnie bezrobotnych, 
z czego 11 milionów już od przeszło roku; 
bezrobocie dotyka aktualnie prawie 10 
milionów młodych ludzi; w samym 
zeszłym roku pracę straciło dwa miliony 
osób; mając na uwadze, że we wszystkich 
państwach członkowskich UE następuje 
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gwałtowne pogorszenie warunków pracy 
na skutek deregulacji rynków pracy oraz 
deflacyjnej polityki płacowej;

Or. en

Poprawka 6
Philippe De Backer, Wolf Klinz

Projekt rezolucji
Punkt B a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że przy sztywnej 
regulacji rynku pracy w niektórych 
państwach członkowskich brakuje 
elastyczności niezbędnej do skutecznego 
łagodzenia wstrząsów, np. takich jak 
obecny kryzys; mając na uwadze, że 
obecne przepisy prawa dotyczące rynku 
pracy zapewniają w sposób 
nieproporcjonalny ochronę osób 
obecnych na rynku pracy, lecz wywierają 
niekorzystny wpływ na proces zasilania 
siły roboczej przez osoby młode;

Or. en

Poprawka 7
Marisa Matias

Projekt rezolucji
Punkt B a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze gwałtowne 
pogłębianie się nierówności, prowadzące 
do społeczno-gospodarczych podziałów w 
społeczeństwie, a w efekcie wywierające 
negatywny wpływ na każdego obywatela 
Unii;
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Poprawka 8
Philippe Lamberts, Emilie Turunen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Punkt B a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając jednak na uwadze gwałtowny 
wzrost dysproporcji w odniesieniu do stóp 
bezrobocia w poszczególnych państwach 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 9
Philippe De Backer

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że – co trzeba 
przypomnieć – na początku kryzysu, w 
2007 r., średni deficyt publiczny dla strefy 
euro wynosił zaledwie 0,6% i zmierzał ku 
równowadze;

C. mając na uwadze, że – co trzeba 
przypomnieć – na początku kryzysu, w 
2007 r., średni deficyt publiczny dla strefy 
euro wynosił 0,7% i zmierzał ku 
równowadze;

Or. en

Poprawka 10
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły
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Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że – co trzeba 
przypomnieć – na początku kryzysu, w 
2007 r., średni deficyt publiczny dla strefy 
euro wynosił zaledwie 0,6% i zmierzał ku 
równowadze;

C. mając na uwadze, że – co trzeba 
przypomnieć – na początku kryzysu, w 
2007 r., średni deficyt publiczny dla strefy 
euro wynosił zaledwie 0,6% i zmierzał ku 
ogólnej równowadze budżetowej; mając 
na uwadze, że w latach stabilności nie 
dokonano wystarczających działań 
antycyklicznych, gdyż w kilku państwach 
członkowskich rosnące zadłużenie 
przyczyniło się do sztucznego i 
niezrównoważonego wzrostu dochodów 
publicznych;

Or. en

Poprawka 11
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że – co trzeba 
przypomnieć – na początku kryzysu, w 
2007 r., średni deficyt publiczny dla strefy 
euro wynosił zaledwie 0,6% i zmierzał ku 
równowadze;

C. mając na uwadze, że – co trzeba 
przypomnieć – na początku kryzysu, w 
2007 r., średni deficyt publiczny dla strefy 
euro wynosił zaledwie 0,6%;

Or. en

Poprawka 12
Philippe De Backer, Wolf Klinz

Projekt rezolucji
Punkt C a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że – co trzeba 
przypomnieć – na początku kryzysu, w 
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2007 r., w krajach, które obecnie zmagają 
się z największymi trudnościami, doszło 
już do skumulowania nadmiernego 
deficytu na rachunku obrotów bieżących;

Or. en

Poprawka 13
Philippe Lamberts, Emilie Turunen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że to reakcja rządów 
na kryzys – pod nieobecność europejskich 
instrumentów antycyklicznych –
doprowadziła do wyraźnego pogłębienia 
deficytów publicznych i zadłużenia, jakie 
mają miejsce w wielu państwach 
członkowskich od 2009 r.;

D. mając na uwadze, że to reakcja rządów 
na kryzys, a konkretnie następująca 
później socjalizacja kosztów wynikających 
z nadzwyczajnego wsparcia publicznego 
przyznanego sektorowi finansowemu oraz 
konieczność uruchomienia 
automatycznych środków stabilizujących, 
doprowadziła do wyraźnego pogłębienia 
deficytów publicznych i zadłużenia, jakie 
mają miejsce w kilku państwach 
członkowskich od 2009 r.; mając na 
uwadze, że nieobecność europejskich 
instrumentów antycyklicznych oraz 
niesymetryczne środki osłonowe wywołały 
negatywne efekty zewnętrzne i efekt 
rozlania, a także nie przyczyniły się do 
złagodzenia ogólnej sytuacji;

Or. en

Poprawka 14
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły
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Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że to reakcja rządów 
na kryzys – pod nieobecność europejskich 
instrumentów antycyklicznych –
doprowadziła do wyraźnego pogłębienia 
deficytów publicznych i zadłużenia, jakie 
mają miejsce w wielu państwach 
członkowskich od 2009 r.;

D. mając na uwadze, że to głównie 
konieczność przejęcia przez sektor 
publiczny zobowiązań instytucji 
finansowych w interesie stabilności 
finansowej doprowadziła do wyraźnego 
pogłębienia deficytów publicznych i 
zadłużenia, jakie mają miejsce w wielu 
państwach członkowskich od 2009 r.;

Or. en

Poprawka 15
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że to reakcja rządów 
na kryzys – pod nieobecność europejskich 
instrumentów antycyklicznych –
doprowadziła do wyraźnego pogłębienia
deficytów publicznych i zadłużenia, jakie 
mają miejsce w wielu państwach 
członkowskich od 2009 r.;

D. mając na uwadze, że wyraźne 
pogłębienie deficytów publicznych i 
zadłużenia, jakie ma miejsce w wielu 
państwach członkowskich od 2009 r., jest 
wynikiem bardzo głębokiej 
międzynarodowej recesji, której 
konsekwencje opóźniły się w czasie na 
skutek reakcji władz publicznych 
próbujących ratować krajowe gospodarki 
dzięki wykorzystaniu w sumie setek 
miliardów euro;

Or. en

Poprawka 16
Philippe De Backer, Wolf Klinz

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły
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Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że to reakcja rządów 
na kryzys – pod nieobecność europejskich 
instrumentów antycyklicznych –
doprowadziła do wyraźnego pogłębienia 
deficytów publicznych i zadłużenia, jakie 
mają miejsce w wielu państwach 
członkowskich od 2009 r.;

D. mając na uwadze, że to reakcja rządów 
na kryzys doprowadziła do wyraźnego 
pogłębienia deficytów publicznych w 
wielu państwach członkowskich w latach 
2007–2009;

Or. en

Poprawka 17
Derk Jan Eppink

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że to reakcja rządów 
na kryzys – pod nieobecność europejskich 
instrumentów antycyklicznych –
doprowadziła do wyraźnego pogłębienia 
deficytów publicznych i zadłużenia, jakie 
mają miejsce w wielu państwach 
członkowskich od 2009 r.;

D. mając na uwadze, że stan deficytu 
publicznego i zadłużenia w wielu 
państwach członkowskich uległ 
wyraźnemu pogorszeniu od 2009 r.;

Or. en

Poprawka 18
Marisa Matias

Projekt rezolucji
Punkt D preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że to reakcja rządów 
na kryzys – pod nieobecność europejskich 
instrumentów antycyklicznych –
doprowadziła do wyraźnego pogłębienia 
deficytów publicznych i zadłużenia, jakie 

D. mając na uwadze, że to reakcja rządów 
na kryzys finansowy – pod nieobecność 
europejskich instrumentów 
antycyklicznych – doprowadziła do 
wyraźnego pogłębienia deficytów 
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mają miejsce w wielu państwach 
członkowskich od 2009 r.;

publicznych i zadłużenia, jakie mają 
miejsce w wielu państwach członkowskich 
od 2009 r.;

Or. en

Poprawka 19
Philippe De Backer, Wolf Klinz

Projekt rezolucji
Punkt D a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że średni deficyt 
publiczny w strefie euro osiągnął swój 
najwyższy poziom w 2009 r. (6,3%) i od tej 
pory ta tendencja się odwróciła (w 2010 r. 
średni deficyt publiczny wyniósł 6,2%, a w 
2011 r. – 4,1%), a w pierwszych dwóch 
kwartałach 2012 r. odnotowano jego 
spadek;

Or. en

Poprawka 20
Derk Jan Eppink

Projekt rezolucji
Punkt D a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że wiarygodne 
zobowiązania w zakresie stosowania 
działań konsolidacyjnych sprzyjających 
wzrostowi gospodarczemu są warunkiem 
określenia trwałego rozwiązania problemu 
nadmiernego zadłużenia i deficytu 
większości państw członkowskich;

Or. en
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Poprawka 21
Derk Jan Eppink

Projekt rezolucji
Punkt D b preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Db. mając na uwadze, że kryzys wywołuje 
pilną potrzebę wprowadzenia lub 
ukończenia niezbędnych reform 
strukturalnych;

Or. en

Poprawka 22
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że analizy statystyk z 
2010 i 2011 r. wyraźnie dokumentują, że 
dokonane wybory polityczne doprowadziły 
do odwrócenia łagodnego ożywienia z 
2010 r. pod wpływem przedwczesnego i 
nagłego zaostrzania polityki fiskalnej, 
której skutkiem – wciąż utrzymującym się 
– jest kurczenie się gospodarki w 
państwach członkowskich;

skreślony

Or. en

Poprawka 23
Philippe De Backer, Wolf Klinz

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że analizy statystyk z skreślony
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2010 i 2011 r. wyraźnie dokumentują, że 
dokonane wybory polityczne doprowadziły 
do odwrócenia łagodnego ożywienia z 
2010 r. pod wpływem przedwczesnego i 
nagłego zaostrzania polityki fiskalnej, 
której skutkiem – wciąż utrzymującym się 
– jest kurczenie się gospodarki w 
państwach członkowskich;

Or. en

Poprawka 24
Werner Langen

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że analizy statystyk z 
2010 i 2011 r. wyraźnie dokumentują, że 
dokonane wybory polityczne doprowadziły 
do odwrócenia łagodnego ożywienia z 
2010 r. pod wpływem przedwczesnego i 
nagłego zaostrzania polityki fiskalnej, 
której skutkiem – wciąż utrzymującym się 
– jest kurczenie się gospodarki w 
państwach członkowskich;

E. mając na uwadze, że analizy statystyk z 
2011 i 2012 r. wyraźnie dokumentują, że 
dokonane wybory polityczne stanowią 
dowód łagodnego ożywienia oraz spadku 
stóp procentowych na rynku obligacji w 
kolejnych latach; mając na uwadze, że 
skutki polegające na kurczeniu się 
gospodarki będą równoważone przez 
trwały wzrost gospodarczy i poczucie 
bezpieczeństwa na rynkach dzięki 
konsolidacji polityki budżetowej;

Or. en

Poprawka 25
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że analizy statystyk z 
2010 i 2011 r. wyraźnie dokumentują, że 

E. mając na uwadze, że analizy statystyk z 
2010 i 2011 r. wyraźnie dokumentują, że 
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dokonane wybory polityczne doprowadziły 
do odwrócenia łagodnego ożywienia z 
2010 r. pod wpływem przedwczesnego i 
nagłego zaostrzania polityki fiskalnej, 
której skutkiem – wciąż utrzymującym się 
– jest kurczenie się gospodarki w 
państwach członkowskich;

dokonane wybory polityczne w połączeniu 
z trwającym procesem delewarowania 
znacząco przyczyniły się do odwrócenia 
łagodnego ożywienia z 2010 r. pod 
wpływem przedwczesnego i nagłego 
zaostrzania polityki fiskalnej, której 
skutkiem – wciąż utrzymującym się – jest 
kurczenie się gospodarki w państwach 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 26
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że analizy statystyk z 
2010 i 2011 r. wyraźnie dokumentują, że 
dokonane wybory polityczne doprowadziły 
do odwrócenia łagodnego ożywienia z 
2010 r. pod wpływem przedwczesnego i 
nagłego zaostrzania polityki fiskalnej, 
której skutkiem – wciąż utrzymującym się 
– jest kurczenie się gospodarki w 
państwach członkowskich;

E. mając na uwadze, że analizy statystyk z 
2010 i 2011 r. wyraźnie dokumentują, że 
odwrócenie łagodnego ożywienia z 2010 r. 
wynikało z tego, że skutków głębokiego 
kryzysu nie można było już dłużej 
opóźniać poprzez masową alokację 
środków publicznych, lecz należało stawić 
czoła konsekwencjom oraz przystąpić do 
niezbędnej restrukturyzacji gospodarek;

Or. en

Poprawka 27
Marisa Matias

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że analizy statystyk z 
2010 i 2011 r. wyraźnie dokumentują, że 
dokonane wybory polityczne doprowadziły 
do odwrócenia łagodnego ożywienia z 

E. mając na uwadze, że analizy statystyk z 
2010, 2011 i 2012 r. wyraźnie 
dokumentują, że dokonane wybory 
polityczne doprowadziły do odwrócenia 
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2010 r. pod wpływem przedwczesnego i 
nagłego zaostrzania polityki fiskalnej, 
której skutkiem – wciąż utrzymującym się 
– jest kurczenie się gospodarki w 
państwach członkowskich;

łagodnego ożywienia z 2010 r. pod 
wpływem przedwczesnego i nagłego 
zaostrzania polityki fiskalnej, której 
skutkiem – wciąż utrzymującym się – jest 
kurczenie się gospodarki w państwach 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 28
Werner Langen

Projekt rezolucji
Punkt E a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że ekspansywne 
strategie polityki budżetowej wywołały 
znaczne i rozległe skutki wypierania, 
wpływające bardzo negatywnie na wzrost 
gospodarczy;

Or. en

Poprawka 29
Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że prognozy Komisji 
na 2012 r. były sukcesywnie korygowane 
w dół, spadając z 1,8% wiosną 2011 r. do -
0,4% jesienią 2012 r.; mając na uwadze, że 
w swych jesiennych prognozach Komisja 
przewiduje na 2013 r. wzrost PKB o 
zaledwie 0.1%; mając na uwadze, że 
istnieją poważne obawy co do trafności 
tych prognoz na 2013 r., ponieważ 
prawdopodobnie będą się one opierać na 
niedoszacowanym mnożniku fiskalnym, w 

F. mając na uwadze, że prognozy Komisji 
na 2012 r. były sukcesywnie korygowane 
w dół i spadły z 1,8% wiosną 2011 r. do -
0,4% jesienią 2012 r.; mając na uwadze, że 
w swych jesiennych prognozach Komisja 
przewiduje na 2013 r. wzrost PKB o 
zaledwie 0,1%; mając na uwadze, że 
obliczenia wartości mnożników fiskalnych 
przeprowadzone przez Międzynarodowy 
Fundusz Walutowy (MFW) w jego 
światowej prognozie gospodarczej z 
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związku z czym negatywny wpływ 
obecnego ograniczenia fiskalnego na 
wzrost gospodarczy nie będzie 
dostatecznie oszacowany;

października 2012 r., rozpowszechnione w 
debacie nad konsolidacją fiskalną w 
Europie, okazały się w dużym stopniu 
błędne i niewystarczająco solidne;

Or. en

Poprawka 30
Werner Langen

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że prognozy Komisji 
na 2012 r. były sukcesywnie korygowane 
w dół, spadając z 1,8% wiosną 2011 r. do -
0,4% jesienią 2012 r.; mając na uwadze, że 
w swych jesiennych prognozach Komisja 
przewiduje na 2013 r. wzrost PKB o 
zaledwie 0.1%; mając na uwadze, że 
istnieją poważne obawy co do trafności 
tych prognoz na 2013 r., ponieważ 
prawdopodobnie będą się one opierać na 
niedoszacowanym mnożniku fiskalnym, w 
związku z czym negatywny wpływ 
obecnego ograniczenia fiskalnego na 
wzrost gospodarczy nie będzie 
dostatecznie oszacowany;

F. mając na uwadze, że prognozy Komisji 
na 2012 r. były sukcesywnie korygowane 
w dół i spadły z 1,8% wiosną 2011 r. do -
0,4% jesienią 2012 r.; mając na uwadze, że 
w swych jesiennych prognozach Komisja 
przewiduje na 2013 r. wzrost PKB o 
zaledwie 0,1%;

Or. en

Poprawka 31
Derk Jan Eppink

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że prognozy Komisji 
na 2012 r. były sukcesywnie korygowane 
w dół, spadając z 1,8% wiosną 2011 r. do -

F. mając na uwadze, że prognozy Komisji 
na 2012 r. były sukcesywnie korygowane 
w dół i spadły z 1,8% wiosną 2011 r. do -
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0,4% jesienią 2012 r.; mając na uwadze, że 
w swych jesiennych prognozach Komisja 
przewiduje na 2013 r. wzrost PKB o
zaledwie 0.1%; mając na uwadze, że 
istnieją poważne obawy co do trafności 
tych prognoz na 2013 r., ponieważ 
prawdopodobnie będą się one opierać na 
niedoszacowanym mnożniku fiskalnym, w 
związku z czym negatywny wpływ 
obecnego ograniczenia fiskalnego na 
wzrost gospodarczy nie będzie 
dostatecznie oszacowany;

0,4% jesienią 2012 r.; mając na uwadze, że 
w swych jesiennych prognozach Komisja 
przewiduje na 2013 r. wzrost PKB o 
zaledwie 0,1%;

Or. en

Poprawka 32
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że prognozy Komisji 
na 2012 r. były sukcesywnie korygowane 
w dół, spadając z 1,8% wiosną 2011 r. do -
0,4% jesienią 2012 r.; mając na uwadze, że 
w swych jesiennych prognozach Komisja 
przewiduje na 2013 r. wzrost PKB o 
zaledwie 0.1%; mając na uwadze, że 
istnieją poważne obawy co do trafności 
tych prognoz na 2013 r., ponieważ 
prawdopodobnie będą się one opierać na 
niedoszacowanym mnożniku fiskalnym, w 
związku z czym negatywny wpływ 
obecnego ograniczenia fiskalnego na 
wzrost gospodarczy nie będzie 
dostatecznie oszacowany;

F. mając na uwadze, że prognozy Komisji 
na 2012 r. były sukcesywnie korygowane 
w dół i spadły z 1,8% wiosną 2011 r. do -
0,4% jesienią 2012 r.; mając na uwadze, że 
w swych jesiennych prognozach Komisja 
przewiduje na 2013 r. wzrost PKB o 
zaledwie 0,1%; mając na uwadze, że 
istnieją poważne obawy co do trafności 
tych prognoz na 2013 r.;

Or. en

Poprawka 33
Philippe De Backer, Wolf Klinz



PE502.108v02-00 18/160 AM\923070PL.doc

PL

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że prognozy Komisji 
na 2012 r. były sukcesywnie korygowane
w dół, spadając z 1,8% wiosną 2011 r. do -
0,4% jesienią 2012 r.; mając na uwadze, że 
w swych jesiennych prognozach Komisja 
przewiduje na 2013 r. wzrost PKB o 
zaledwie 0.1%; mając na uwadze, że 
istnieją poważne obawy co do trafności
tych prognoz na 2013 r., ponieważ 
prawdopodobnie będą się one opierać na 
niedoszacowanym mnożniku fiskalnym, w 
związku z czym negatywny wpływ 
obecnego ograniczenia fiskalnego na 
wzrost gospodarczy nie będzie 
dostatecznie oszacowany;

F. mając na uwadze, że prognozy Komisji 
na 2012 r. musiały zostać skorygowane w 
dół i spadły z 1,8% wiosną 2011 r. do -
0,4% jesienią 2012 r., częściowo na skutek 
opóźnienia we wdrażaniu reform 
strukturalnych na rzecz pobudzenia 
wzrostu gospodarczego; mając na uwadze, 
że w swych jesiennych prognozach
Komisja przewiduje na 2013 r. wzrost PKB 
o 0,1%; mając na uwadze, że trafność tych 
prognoz na 2013 r. będzie zależała od 
wdrożenia programów dostosowawczych 
oraz reform strukturalnych na rzecz 
pobudzenia wzrostu gospodarczego;

Or. en

Poprawka 34
Philippe Lamberts, Emilie Turunen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Punkt F preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że prognozy Komisji 
na 2012 r. były sukcesywnie korygowane 
w dół, spadając z 1,8% wiosną 2011 r. do -
0,4% jesienią 2012 r.; mając na uwadze, że 
w swych jesiennych prognozach Komisja 
przewiduje na 2013 r. wzrost PKB o 
zaledwie 0.1%; mając na uwadze, że 
istnieją poważne obawy co do trafności
tych prognoz na 2013 r., ponieważ 
prawdopodobnie będą się one opierać na 
niedoszacowanym mnożniku fiskalnym, w 
związku z czym negatywny wpływ 
obecnego ograniczenia fiskalnego na 
wzrost gospodarczy nie będzie 

F. mając na uwadze, że prognozy Komisji 
na 2012 r. były sukcesywnie korygowane 
w dół i spadły z 1,8% wiosną 2011 r. do -
0,4% jesienią 2012 r.; mając na uwadze, że 
w swych jesiennych prognozach Komisja 
przewiduje na 2013 r. wzrost PKB o 
zaledwie 0,1%; mając na uwadze, że 
realne wyniki będące przedmiotem tych 
prognoz na 2013 r. mogą być znacznie 
gorsze niż te przewidywane, ponieważ
m.in. prawdopodobnie będą się one opierać 
na niedoszacowanym mnożniku fiskalnym, 
w związku z czym negatywny wpływ 
obecnego ograniczenia fiskalnego na 
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dostatecznie oszacowany; wzrost gospodarczy będzie błędnie
oszacowany;

Or. en

Poprawka 35
Andreas Schwab

Projekt rezolucji
Punkt F a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że jednolity rynek 
jest główną siłą napędową wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia w Europie 
oraz że już samo bardziej ambitne 
wdrożenie dyrektywy usługowej może 
zapewnić – zgodnie z szacunkami –
dodatkowe 1,8% PKB; mając na uwadze, 
że zwłaszcza w obecnych warunkach 
gospodarczych Unia nie może sobie 
pozwolić na nieuwolnienie tego 
bezpośrednio dostępnego potencjału 
wzrostu gospodarczego; mając na uwadze, 
że rygorystyczna transpozycja, wdrożenie, 
stosowanie oraz egzekwowanie 
postanowień dotyczących jednolitego 
rynku jest zatem warunkiem koniecznym 
wykorzystania tego dotychczas 
niewykorzystanego – choć bezpośrednio 
dostępnego – potencjału;

Or. en

Poprawka 36
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Projekt rezolucji
Punkt G preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że wartość skreślony
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mnożników fiskalnych w okresie złej 
koniunktury gospodarczej może być 2 do 3 
razy wyższa niż w normalnej sytuacji 
gospodarczej, kiedy to luka produktowa 
jest bliska zeru;

Or. en

Poprawka 37
Werner Langen

Projekt rezolucji
Punkt G preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że wartość 
mnożników fiskalnych w okresie złej 
koniunktury gospodarczej może być 2 do 3 
razy wyższa niż w normalnej sytuacji 
gospodarczej, kiedy to luka produktowa 
jest bliska zeru;

skreślony

Or. en

Poprawka 38
Derk Jan Eppink

Projekt rezolucji
Punkt G preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że wartość 
mnożników fiskalnych w okresie złej 
koniunktury gospodarczej może być 2 do 3 
razy wyższa niż w normalnej sytuacji 
gospodarczej, kiedy to luka produktowa 
jest bliska zeru;

skreślony

Or. en
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Poprawka 39
Philippe De Backer, Wolf Klinz

Projekt rezolucji
Punkt G preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że wartość 
mnożników fiskalnych w okresie złej 
koniunktury gospodarczej może być 2 do 3 
razy wyższa niż w normalnej sytuacji 
gospodarczej, kiedy to luka produktowa 
jest bliska zeru;

skreślony

Or. en

Poprawka 40
Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Punkt G preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że wartość 
mnożników fiskalnych w okresie złej 
koniunktury gospodarczej może być 2 do 3 
razy wyższa niż w normalnej sytuacji 
gospodarczej, kiedy to luka produktowa 
jest bliska zeru;

G. mając na uwadze, że wartość 
mnożników fiskalnych jest – pomimo 
mniej więcej 70 lat prób ich wyliczenia –
zbyt niepewna, a przez to stanowi 
niewystarczającą podstawę do 
formułowania polityki gospodarczej;

Or. en

Poprawka 41
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Punkt G preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że wartość G. mając na uwadze, że wartość 
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mnożników fiskalnych w okresie złej 
koniunktury gospodarczej może być 2 do 3
razy wyższa niż w normalnej sytuacji 
gospodarczej, kiedy to luka produktowa 
jest bliska zeru;

mnożników fiskalnych w okresie złej 
koniunktury gospodarczej, a konkretnie w 
następstwie poważnych kryzysów 
finansowych, może być 2 do 4 razy 
wyższa niż w normalnej sytuacji 
gospodarczej;

Or. en

Poprawka 42
Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Punkt G a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ga. mając na uwadze, że utrzymujące się 
deficyty w sposób szkodliwy hamują 
wzrost gospodarczy; mając także na 
uwadze konieczność utrzymania ścisłej 
dyscypliny fiskalnej w celu zapobiegania 
deficytom podobnych do tych, które 
odnotowano w Europie w ciągu ostatniego 
dziesięciolecia, gdyż mają one 
katastrofalne skutki pod względem 
wzrostu gospodarczego oraz zatrudnienia 
w wielu państwach członkowskich;

Or. en

Poprawka 43
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Projekt rezolucji
Punkt H preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że jednoczesna 
konsolidacja prowadzona w większości 
państw UE również podniosła poziom 
mnożnika fiskalnego w całej strefie euro, 
a wysoki poziom otwarcia gospodarek 

skreślony
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europejskich na rynku wewnętrznym 
wzmocnił jeszcze jego oddziaływanie;

Or. en

Poprawka 44
Derk Jan Eppink

Projekt rezolucji
Punkt H preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że jednoczesna 
konsolidacja prowadzona w większości 
państw UE również podniosła poziom 
mnożnika fiskalnego w całej strefie euro, 
a wysoki poziom otwarcia gospodarek 
europejskich na rynku wewnętrznym 
wzmocnił jeszcze jego oddziaływanie;

skreślony

Or. en

Poprawka 45
Philippe De Backer, Wolf Klinz

Projekt rezolucji
Punkt H preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że jednoczesna 
konsolidacja prowadzona w większości 
państw UE również podniosła poziom 
mnożnika fiskalnego w całej strefie euro, 
a wysoki poziom otwarcia gospodarek 
europejskich na rynku wewnętrznym 
wzmocnił jeszcze jego oddziaływanie;

skreślony

Or. en
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Poprawka 46
Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Punkt H preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że jednoczesna 
konsolidacja prowadzona w większości 
państw UE również podniosła poziom 
mnożnika fiskalnego w całej strefie euro, a 
wysoki poziom otwarcia gospodarek 
europejskich na rynku wewnętrznym 
wzmocnił jeszcze jego oddziaływanie;

H. mając na uwadze, że bardzo trudno jest 
przewidzieć, czy jednoczesna konsolidacja 
prowadzona w większości państw UE 
podniosła poziom mnożnika fiskalnego w 
całej strefie euro, czy nie;

Or. en

Poprawka 47
Werner Langen

Projekt rezolucji
Punkt H preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że jednoczesna
konsolidacja prowadzona w większości 
państw UE również podniosła poziom 
mnożnika fiskalnego w całej strefie euro, 
a wysoki poziom otwarcia gospodarek 
europejskich na rynku wewnętrznym 
wzmocnił jeszcze jego oddziaływanie;

H. mając na uwadze, że konsolidacja 
fiskalna prowadzona w większości państw 
UE jest warunkiem koniecznym 
odbudowania poczucia bezpieczeństwa i 
długoterminowego wzrostu 
gospodarczego;

Or. en

Poprawka 48
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Projekt rezolucji
Punkt I preambuły
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Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że każde państwo 
członkowskie zmaga się z 
konsekwencjami zaostrzenia własnej 
polityki fiskalnej oraz zsynchronizowanej 
szybkiej konsolidacji prowadzonej przez 
inne państwa członkowskie;

I. mając na uwadze, że każde państwo 
członkowskie realizuje inną strategię 
budżetową w zależności od własnej
sytuacji budżetowej, uwzględniając przy 
tym strefę euro jako całość;

Or. en

Poprawka 49
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Punkt I preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że każde państwo
członkowskie zmaga się z konsekwencjami 
zaostrzenia własnej polityki fiskalnej oraz 
zsynchronizowanej szybkiej konsolidacji
prowadzonej przez inne państwa 
członkowskie;

I. mając na uwadze, że wszystkie państwa 
członkowskie zmagają się z 
konsekwencjami kryzysu i koniecznością 
wprowadzenia zaostrzonej polityki 
fiskalnej oraz konsolidacji, a jednocześnie 
dążenia do poprawy ogólnej 
konkurencyjności swoich gospodarek w 
celu osiągania lepszych wyników przy 
rosnącej konkurencji międzynarodowej;

Or. en

Poprawka 50
Derk Jan Eppink

Projekt rezolucji
Punkt I preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że każde państwo
członkowskie zmaga się z 
konsekwencjami zaostrzenia własnej 
polityki fiskalnej oraz zsynchronizowanej 

I. mając na uwadze, że poszczególne 
państwa członkowskie wprowadzają 
konsolidację fiskalną na różne sposoby 
oraz że wszystkie państwa członkowskie 
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szybkiej konsolidacji prowadzonej przez 
inne państwa członkowskie;

muszą poradzić sobie z fiskalnymi 
skutkami ubocznymi występującymi w 
poszczególnych krajach;

Or. en

Poprawka 51
Werner Langen

Projekt rezolucji
Punkt I preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że każde państwo
członkowskie zmaga się z konsekwencjami 
zaostrzenia własnej polityki fiskalnej oraz 
zsynchronizowanej szybkiej konsolidacji 
prowadzonej przez inne państwa 
członkowskie;

I. mając na uwadze, że niektóre państwa 
członkowskie zmagają się tylko w krótkim 
okresie z konsekwencjami niezbędnej 
stabilizacji fiskalnej, a – jak ukazują 
niezbite dowody – szybka konsolidacja 
fiskalna i reformy strukturalne 
przeprowadzane przez inne państwa 
członkowskie będą miały pozytywne skutki 
uboczne oraz w długiej perspektywie 
doprowadzą do zmniejszenia skutków 
wypierania;

Or. en

Poprawka 52
Philippe De Backer, Wolf Klinz

Projekt rezolucji
Punkt I preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że każde państwo 
członkowskie zmaga się z 
konsekwencjami zaostrzenia własnej 
polityki fiskalnej oraz zsynchronizowanej 
szybkiej konsolidacji prowadzonej przez 
inne państwa członkowskie;

I. mając na uwadze, że każde państwo 
członkowskie odczuwa konsekwencje 
zaostrzenia własnej polityki fiskalnej oraz 
konsolidacji prowadzonej przez inne 
państwa członkowskie, co dotyczy 
szczególnie krajów mających poważne 
problemy gospodarcze;
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Or. en

Poprawka 53
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Projekt rezolucji
Punkt J preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że owa strategia 
zaostrzania fiskalnego wymusza spadek 
popytu, płac i cen, przy jednoczesnym 
zwiększeniu bezrobocia;

J. mając na uwadze, że owa strategia 
zaostrzania fiskalnego ma na celu 
utrzymanie wzrostu wydatków 
publicznych poniżej wskaźnika 
średnioterminowej tendencji wzrostu 
PKB;

Or. en

Poprawka 54
Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Punkt J preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że owa strategia 
zaostrzania fiskalnego wymusza spadek 
popytu, płac i cen, przy jednoczesnym 
zwiększeniu bezrobocia;

J. mając na uwadze, że konsolidacja 
fiskalna i reforma strukturalna są 
koniecznością, jeśli poszczególne państwa 
członkowskie i Unia Europejska jako 
całość mają powrócić na ścieżkę 
długoterminowego wzrostu gospodarczego 
i dobrobytu; mając na uwadze, że brak 
pewności w związku z zobowiązaniem 
państw członkowskich do 
przeprowadzenia uchwalonych procesów 
reform wpłynąłby negatywnie na 
skłonność do inwestowania w danym 
państwie członkowskim oraz na 
możliwości gospodarcze tego państwa;

Or. en
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Poprawka 55
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Punkt J preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że owa strategia 
zaostrzania fiskalnego wymusza spadek 
popytu, płac i cen, przy jednoczesnym 
zwiększeniu bezrobocia;

J. mając na uwadze, że owa strategia 
zaostrzania fiskalnego zmniejsza łączny 
popyt i wywiera niekorzystny nacisk na 
płace i ceny, przy jednoczesnym 
zwiększeniu bezrobocia;

Or. en

Poprawka 56
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Punkt J preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że owa strategia 
zaostrzania fiskalnego wymusza spadek 
popytu, płac i cen, przy jednoczesnym 
zwiększeniu bezrobocia;

J. mając na uwadze, że zaostrzaniu 
fiskalnemu towarzyszy tendencja do 
zamrażania płac i cen lub wymuszania ich 
spadku, co zwiększa konkurencyjność, 
oraz że konieczne jest znalezienie 
równowagi w celu złagodzenia 
konsekwencji tymczasowego zmniejszenia 
ogólnego popytu i zwiększenia bezrobocia, 
zwłaszcza w tych sektorach gospodarki, na 
które trzeba zmniejszyć wydatki;

Or. en

Poprawka 57
Derk Jan Eppink
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Projekt rezolucji
Punkt J preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że owa strategia 
zaostrzania fiskalnego wymusza spadek 
popytu, płac i cen, przy jednoczesnym 
zwiększeniu bezrobocia;

J. mając na uwadze, że polityka budżetowa 
wpływa na popyt, płace, ceny i bezrobocie;

Or. en

Poprawka 58
Werner Langen

Projekt rezolucji
Punkt J preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że owa strategia
zaostrzania fiskalnego wymusza spadek 
popytu, płac i cen, przy jednoczesnym 
zwiększeniu bezrobocia;

J. mając na uwadze, że strategia 
konsolidacji fiskalnej stanowi część 
niezbędnej dewaluacji wewnętrznej w 
niektórych państwach członkowskich, 
zwiększającej zatrudnienie i trwały wzrost 
gospodarczy w przyszłości;

Or. en

Poprawka 59
Philippe De Backer, Wolf Klinz

Projekt rezolucji
Punkt J preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że owa strategia 
zaostrzania fiskalnego wymusza spadek 
popytu, płac i cen, przy jednoczesnym 
zwiększeniu bezrobocia;

J. mając na uwadze, że zaostrzanie 
fiskalne w niektórych państwach 
członkowskich wymusza spadek popytu, 
płac i cen, przy jednoczesnym zwiększeniu 
bezrobocia w krótkim okresie; mając na 
uwadze, że nadmierne poziomy długu 
publicznego i prywatnego ograniczają 
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zakres nowych działań i inwestycji;

Or. en

Poprawka 60
Mojca Kleva Kekuš

Projekt rezolucji
Punkt J a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ja. mając na uwadze, że przyszły dobrobyt 
gospodarczy Europy w znacznej mierze 
zależy od jej zdolności pełnego 
wykorzystywania swoich zasobów 
pracowniczych, również poprzez 
zwiększenie uczestnictwa kobiet w rynku 
pracy;

Or. en

Poprawka 61
Philippe De Backer

Projekt rezolucji
Punkt K preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że niedawno 
opublikowane studium 
Międzynarodowego Funduszu 
Walutowego (MFW) dokumentuje, że 
stopniowa i gładko wprowadzana 
konsolidacja fiskalna jest bardziej 
pożądana niż zbyt szybka i nagła strategia 
ograniczania braku równowagi w finansach 
publicznych;

K. mając na uwadze, że stopniowa i gładko 
wprowadzana konsolidacja fiskalna jest 
bardziej pożądana niż szybka i nagła 
strategia ograniczania braku równowagi w 
finansach publicznych, lecz stan 
gospodarki niektórych państw 
członkowskich nie pozwala na 
zastosowanie alternatywnego sposobu 
odzyskania dostępu do rynku i 
zapewnienia zwrotów z inwestycji;

Or. en



AM\923070PL.doc 31/160 PE502.108v02-00

PL

Poprawka 62
Werner Langen

Projekt rezolucji
Punkt K preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że niedawno 
opublikowane studium Międzynarodowego 
Funduszu Walutowego (MFW) 
dokumentuje, że stopniowa i gładko 
wprowadzana konsolidacja fiskalna jest 
bardziej pożądana niż zbyt szybka i nagła 
strategia ograniczania braku równowagi w 
finansach publicznych;

K. mając na uwadze, że niedawno 
opublikowane studium Międzynarodowego 
Funduszu Walutowego (MFW) 
dokumentuje, że stopniowa i gładko 
wprowadzana konsolidacja fiskalna jest 
bardziej pożądana niż zbyt szybka i nagła 
strategia ograniczania braku równowagi w 
finansach publicznych; mając na uwadze, 
że wprowadzone instrumenty już teraz 
pomagają w przeprowadzaniu 
wspomnianych działań w sposób 
niezakłócony;

Or. en

Poprawka 63
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Punkt K preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że niedawno 
opublikowane studium Międzynarodowego 
Funduszu Walutowego (MFW) 
dokumentuje, że stopniowa i gładko 
wprowadzana konsolidacja fiskalna jest 
bardziej pożądana niż zbyt szybka i nagła 
strategia ograniczania braku równowagi w 
finansach publicznych;

K. mając na uwadze, że niedawno 
opublikowane studium Międzynarodowego 
Funduszu Walutowego (MFW) wskazuje, 
że stopniowa i gładko wprowadzana 
konsolidacja fiskalna jest bardziej 
pożądana niż zbyt szybka i nagła strategia 
ograniczania braku równowagi w finansach 
publicznych, i dlatego w każdym państwie 
członkowskim należy dążyć do 
optymalnego tempa, uwzględniając 
kombinację warunków granicznych 
właściwą temu państwu;

Or. en
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Poprawka 64
Philippe De Backer, Wolf Klinz

Projekt rezolucji
Punkt L preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że tablica wyników 
procedury dotyczącej zakłóceń równowagi 
makroekonomicznej (MIP) na 2011 r. 
ilustruje ogromne zakłócenia równowagi 
w Unii Europejskiej, zwłaszcza w strefie 
euro: trzyletnie średnie saldo obrotów 
bieżących wyrażone w odsetku PKB 
wskazuje na spore salda dodatnie tylko w 
trzech państwach (dla Luksemburga i 
Holandii w wys. +7,5%, zaś dla Niemiec w 
wys. +9%), podczas gdy większość innych 
państw osiąga ujemne wskaźniki;

skreślony

Or. en

Poprawka 65
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Projekt rezolucji
Punkt L preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że tablica wyników 
procedury dotyczącej zakłóceń równowagi 
makroekonomicznej (MIP) na 2011 r. 
ilustruje ogromne zakłócenia równowagi w 
Unii Europejskiej, zwłaszcza w strefie 
euro: trzyletnie średnie saldo obrotów 
bieżących wyrażone w odsetku PKB 
wskazuje na spore salda dodatnie tylko w 
trzech państwach (dla Luksemburga i 
Holandii w wys. +7,5%, zaś dla Niemiec w 
wys. +9%), podczas gdy większość innych 
państw osiąga ujemne wskaźniki;

L. mając na uwadze, że tablica wyników 
procedury dotyczącej zakłóceń równowagi 
makroekonomicznej (MIP) na 2011 r. 
ilustruje znaczące zakłócenia równowagi w 
Unii Europejskiej, zwłaszcza w strefie 
euro;
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Or. en

Poprawka 66
Werner Langen

Projekt rezolucji
Punkt L preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że tablica wyników 
procedury dotyczącej zakłóceń równowagi 
makroekonomicznej (MIP) na 2011 r. 
ilustruje ogromne zakłócenia równowagi w 
Unii Europejskiej, zwłaszcza w strefie 
euro: trzyletnie średnie saldo obrotów 
bieżących wyrażone w odsetku PKB 
wskazuje na spore salda dodatnie tylko w 
trzech państwach (dla Luksemburga i 
Holandii w wys. +7,5%, zaś dla Niemiec w 
wys. +9%), podczas gdy większość innych 
państw osiąga ujemne wskaźniki;

L. mając na uwadze, że tablica wyników 
procedury dotyczącej zakłóceń równowagi 
makroekonomicznej (MIP) na 2011 r. 
ilustruje ogromne zakłócenia równowagi w 
Unii Europejskiej, zwłaszcza w strefie 
euro: trzyletnie średnie saldo obrotów 
bieżących wyrażone w odsetku PKB 
wskazuje na to, że większość innych 
państw osiąga ujemne wskaźniki;

Or. en

Poprawka 67
Marisa Matias

Projekt rezolucji
Punkt L preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że tablica wyników 
procedury dotyczącej zakłóceń równowagi 
makroekonomicznej (MIP) na 2011 r. 
ilustruje ogromne zakłócenia równowagi w 
Unii Europejskiej, zwłaszcza w strefie 
euro: trzyletnie średnie saldo obrotów 
bieżących wyrażone w odsetku PKB 
wskazuje na spore salda dodatnie tylko w 
trzech państwach (dla Luksemburga i 
Holandii w wys. +7,5%, zaś dla Niemiec w 
wys. +9%), podczas gdy większość innych 

L. mając na uwadze, że tablica wyników 
procedury dotyczącej zakłóceń równowagi 
makroekonomicznej (MIP) na 2011 r. 
ilustruje ogromne zakłócenia równowagi w 
Unii Europejskiej, zwłaszcza w strefie 
euro: trzyletnie średnie saldo obrotów 
bieżących wyrażone w odsetku PKB 
wskazuje na spore salda dodatnie tylko w 
trzech państwach (dla Luksemburga i 
Holandii w wys. +7,5%, zaś dla Niemiec w 
wys. +5,9%), podczas gdy większość 
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państw osiąga ujemne wskaźniki; innych państw osiąga ujemne wskaźniki;
mając na uwadze, że nadal nie 
przedstawiono zwięzłego uzasadnienia 
asymetrycznego podejścia do kwestii
deficytów i sald dodatnich w procedurze 
dotyczącej zakłóceń równowagi 
makroekonomicznej (MIP);

Or. en

Poprawka 68
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Punkt L a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

La. mając na uwadze, że wskaźniki 
dotyczące głęboko zadłużonych krajów 
ubogich (wskaźniki HIPC) wykazują w 
całej unii gospodarczej i walutowej 
znaczące różnice;

Or. en

Poprawka 69
Philippe De Backer, Wolf Klinz

Projekt rezolucji
Punkt M preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

M. mając na uwadze, że obraz ten 
pokazuje, iż zyski z rynku wewnętrznego i 
wspólnej waluty bardzo nierówno się 
rozkładają między państwami 
członkowskimi, ograniczając słabszym 
gospodarkom pole manewru do 
reagowania na kryzys;

skreślony

Or. en
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Poprawka 70
Ramon Tremosa i Balcells

Projekt rezolucji
Punkt M preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

M. mając na uwadze, że obraz ten 
pokazuje, iż zyski z rynku wewnętrznego i 
wspólnej waluty bardzo nierówno się 
rozkładają między państwami 
członkowskimi, ograniczając słabszym 
gospodarkom pole manewru do 
reagowania na kryzys;

skreślony

Or. en

Poprawka 71
Werner Langen

Projekt rezolucji
Punkt M preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

M. mając na uwadze, że obraz ten 
pokazuje, iż zyski z rynku wewnętrznego i 
wspólnej waluty bardzo nierówno się 
rozkładają między państwami 
członkowskimi, ograniczając słabszym 
gospodarkom pole manewru do 
reagowania na kryzys;

M. mając na uwadze, że obraz ten pokazuje
rozkładanie się zysków z rynku 
wewnętrznego i wspólnej waluty na skutek 
niestabilnych krajowych strategii polityki 
budżetowej i gospodarczej tych państw 
członkowskich w przeszłości;

Or. en

Poprawka 72
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Projekt rezolucji
Punkt M preambuły
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Projekt rezolucji Poprawka

M. mając na uwadze, że obraz ten 
pokazuje, iż zyski z rynku wewnętrznego i 
wspólnej waluty bardzo nierówno się 
rozkładają między państwami 
członkowskimi, ograniczając słabszym 
gospodarkom pole manewru do 
reagowania na kryzys;

M. mając na uwadze, że zyski z rynku 
wewnętrznego i wspólnej waluty nierówno 
się rozkładają między państwami 
członkowskimi;

Or. en

Poprawka 73
Burkhard Balz

Projekt rezolucji
Punkt M preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

M. mając na uwadze, że obraz ten 
pokazuje, iż zyski z rynku wewnętrznego i 
wspólnej waluty bardzo nierówno się 
rozkładają między państwami 
członkowskimi, ograniczając słabszym 
gospodarkom pole manewru do 
reagowania na kryzys;

M. mając na uwadze, że obraz ten 
pokazuje, iż zyski z rynku wewnętrznego i 
wspólnej waluty bardzo nierówno się 
rozkładają między państwami 
członkowskimi, również ze względu na 
różnice w poziomach konkurencyjności i 
trwałości wzrostu gospodarczego w 
państwach członkowskich;

Or. en

Poprawka 74
Derk Jan Eppink

Projekt rezolucji
Punkt M preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

M. mając na uwadze, że obraz ten 
pokazuje, iż zyski z rynku wewnętrznego i 
wspólnej waluty bardzo nierówno się 
rozkładają między państwami 

M. mając na uwadze, że dalsza 
liberalizacja usług przyczyniłaby się do 
rozwoju rynku wewnętrznego i 
umożliwiłaby wszystkim państwom 
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członkowskimi, ograniczając słabszym 
gospodarkom pole manewru do 
reagowania na kryzys;

członkowskim wykorzystanie ich całego 
potencjału;

Or. en

Poprawka 75
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Punkt M preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

M. mając na uwadze, że obraz ten 
pokazuje, iż zyski z rynku wewnętrznego i 
wspólnej waluty bardzo nierówno się 
rozkładają między państwami 
członkowskimi, ograniczając słabszym 
gospodarkom pole manewru do 
reagowania na kryzys;

M. mając na uwadze, że obraz ten 
pokazuje, iż konkurencyjność gospodarek 
na rynku wewnętrznym i w strefie euro 
jest bardzo zróżnicowana w 
poszczególnych państwach członkowskich, 
ograniczając słabszym gospodarkom pole 
manewru do reagowania na kryzys;

Or. en

Poprawka 76
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Projekt rezolucji
Punkt N preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

N. mając na uwadze, że przyjęte przez 
kilka państw członkowskich działania 
oszczędnościowe osiągnęły wymiar bez 
precedensu: kurs polityki budżetowej dla 
Grecji między rokiem 2010 a 2012 wyniósł 
18 punktów procentowych PKB, dla 
Portugalii, Hiszpanii i Włoch 
odpowiednio 7,5, 6,5 i 4.8 punktów 
procentowych PKB, przy czym nie widać 
żadnych znaczących oznak poprawy 
sytuacji gospodarczo-budżetowej, a 
towarzyszą temu poważne wstrząsy 

N. mając na uwadze, że przyjęte przez 
kilka państw członkowskich działania 
konsolidacyjne osiągnęły wymiar bez 
precedensu;
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społeczne, nawołujące do nowej oceny 
narzuconych rozwiązań politycznych;

Or. en

Poprawka 77
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Punkt N preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

N. mając na uwadze, że przyjęte przez 
kilka państw członkowskich działania 
oszczędnościowe osiągnęły wymiar bez 
precedensu: kurs polityki budżetowej dla 
Grecji między rokiem 2010 a 2012 wyniósł 
18 punktów procentowych PKB, dla 
Portugalii, Hiszpanii i Włoch odpowiednio 
7,5, 6,5 i 4.8 punktów procentowych PKB, 
przy czym nie widać żadnych znaczących
oznak poprawy sytuacji gospodarczo-
budżetowej, a towarzyszą temu poważne 
wstrząsy społeczne, nawołujące do nowej 
oceny narzuconych rozwiązań 
politycznych;

N. mając na uwadze, że kurs polityki 
budżetowej dla Grecji między rokiem 2010 
a 2012 wyniósł 18 punktów procentowych 
PKB, dla Portugalii, Hiszpanii i Włoch 
odpowiednio 7,5, 6,5 i 4,8 punktu 
procentowego PKB, przy poważnych 
wstrząsach społecznych, lecz jednocześnie 
ulega poprawie i wykazuje oznaki 
poprawy sytuacji gospodarczo-budżetowej;

Or. en

Poprawka 78
Werner Langen

Projekt rezolucji
Punkt N preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

N. mając na uwadze, że przyjęte przez 
kilka państw członkowskich działania 
oszczędnościowe osiągnęły wymiar bez 
precedensu: kurs polityki budżetowej dla 
Grecji między rokiem 2010 a 2012 wyniósł 
18 punktów procentowych PKB, dla 

N. mając na uwadze, że przyjęte przez 
kilka państw członkowskich działania 
oszczędnościowe osiągnęły wymiar bez 
precedensu: kurs polityki budżetowej dla 
Grecji między rokiem 2010 a 2012 wyniósł 
18 punktów procentowych PKB, dla 



AM\923070PL.doc 39/160 PE502.108v02-00

PL

Portugalii, Hiszpanii i Włoch odpowiednio 
7,5, 6,5 i 4.8 punktów procentowych PKB, 
przy czym nie widać żadnych znaczących 
oznak poprawy sytuacji gospodarczo-
budżetowej, a towarzyszą temu poważne 
wstrząsy społeczne, nawołujące do nowej 
oceny narzuconych rozwiązań 
politycznych;

Portugalii, Hiszpanii i Włoch odpowiednio 
7,5, 6,5 i 4,8 punktu procentowego PKB, 
przy czym widać znaczące oznaki 
długoterminowej poprawy sytuacji 
gospodarczo-budżetowej, nawołujące do 
kontynuacji narzuconych rozwiązań 
politycznych;

Or. en

Poprawka 79
Philippe De Backer, Wolf Klinz

Projekt rezolucji
Punkt N preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

N. mając na uwadze, że przyjęte przez 
kilka państw członkowskich działania 
oszczędnościowe osiągnęły wymiar bez 
precedensu: kurs polityki budżetowej dla 
Grecji między rokiem 2010 a 2012 wyniósł 
18 punktów procentowych PKB, dla 
Portugalii, Hiszpanii i Włoch odpowiednio 
7,5, 6,5 i 4.8 punktów procentowych PKB, 
przy czym nie widać żadnych znaczących
oznak poprawy sytuacji gospodarczo-
budżetowej, a towarzyszą temu poważne 
wstrząsy społeczne, nawołujące do nowej 
oceny narzuconych rozwiązań 
politycznych;

N. mając na uwadze, że przyjęte przez 
kilka państw członkowskich działania 
oszczędnościowe osiągnęły wymiar bez 
precedensu: mając na uwadze, że kurs 
polityki budżetowej dla Grecji między 
rokiem 2010 a 2012 wyniósł 18 punktów 
procentowych PKB, dla Portugalii, 
Hiszpanii i Włoch odpowiednio 7,5, 6,5 i 
4,8 punktu procentowego PKB, lecz 
występują oznaki poprawy sytuacji 
gospodarczo-budżetowej, ukazujące 
konieczność kontynuowania przez kraje 
ścieżki działań dostosowawczych;

Or. en

Poprawka 80
Derk Jan Eppink

Projekt rezolucji
Punkt N preambuły
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Projekt rezolucji Poprawka

N. mając na uwadze, że przyjęte przez 
kilka państw członkowskich działania 
oszczędnościowe osiągnęły wymiar bez 
precedensu: kurs polityki budżetowej dla 
Grecji między rokiem 2010 a 2012 wyniósł 
18 punktów procentowych PKB, dla 
Portugalii, Hiszpanii i Włoch odpowiednio 
7,5, 6,5 i 4.8 punktów procentowych PKB, 
przy czym nie widać żadnych znaczących 
oznak poprawy sytuacji gospodarczo-
budżetowej, a towarzyszą temu poważne 
wstrząsy społeczne, nawołujące do nowej 
oceny narzuconych rozwiązań 
politycznych;

N. mając na uwadze, że przyjęte przez 
niektóre państwa członkowskie działania 
konsolidacyjne osiągnęły wymiar bez 
precedensu: kurs polityki budżetowej dla 
Grecji między rokiem 2010 a 2012 wyniósł 
18 punktów procentowych PKB, dla 
Portugalii, Hiszpanii i Włoch odpowiednio 
7,5, 6,5 i 4,8 punktu procentowego PKB, 
przy czym nie widać żadnych znaczących 
oznak poprawy sytuacji gospodarczo-
budżetowej, a towarzyszą temu poważne 
wstrząsy społeczne, nawołujące do 
ciągłego monitorowania narzuconych 
rozwiązań politycznych;

Or. en

Poprawka 81
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Punkt N preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

N. mając na uwadze, że przyjęte przez 
kilka państw członkowskich działania 
oszczędnościowe osiągnęły wymiar bez 
precedensu: kurs polityki budżetowej dla 
Grecji między rokiem 2010 a 2012 wyniósł 
18 punktów procentowych PKB, dla 
Portugalii, Hiszpanii i Włoch odpowiednio 
7,5, 6,5 i 4.8 punktów procentowych PKB, 
przy czym nie widać żadnych znaczących 
oznak poprawy sytuacji gospodarczo-
budżetowej, a towarzyszą temu poważne 
wstrząsy społeczne, nawołujące do nowej 
oceny narzuconych rozwiązań 
politycznych;

N. mając na uwadze, że przyjęte przez 
kilka państw członkowskich działania 
oszczędnościowe osiągnęły wymiar bez 
precedensu: kurs polityki budżetowej dla 
Grecji między rokiem 2010 a 2012 wyniósł 
18 punktów procentowych PKB, dla 
Portugalii, Hiszpanii i Włoch odpowiednio 
7,5, 6,5 i 4,8 punktu procentowego PKB, 
przy czym nie widać żadnych znaczących 
oznak poprawy sytuacji gospodarczo-
budżetowej, a towarzyszą temu poważne 
wstrząsy społeczne, nawołujące do nowej 
oceny narzuconych rozwiązań 
politycznych; mając na uwadze, że 
podstawowe salda dodatnie ogólnie się 
poprawiły;
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Or. en

Poprawka 82
Derk Jan Eppink

Projekt rezolucji
Punkt O preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

O. mając na uwadze, że państwowe stopy 
procentowe wykazują rozbieżności bez 
precedensu w ramach strefy euro i 
pozostają na niezrównoważonych 
poziomach dla niektórych państw
członkowskich;

O. mając na uwadze, że pomimo reformy i 
dążenia państw członkowskich do 
konsolidacji rynki obligacji państwowych 
strefy euro pozostają w zapaści, co 
znajduje odzwierciedlenie w wysokich 
spreadach i zmienności stóp 
procentowych; mając na uwadze, że 
bezpośrednim czynnikiem sprawczym i 
podstawową przyczyną tych rozbieżności 
bez precedensu były występujące na 
rynkach finansowych obawy dotyczące 
stabilności finansów publicznych w 
niektórych państwach członkowskich;

Or. en

Poprawka 83
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Punkt O preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

O. mając na uwadze, że państwowe stopy 
procentowe wykazują rozbieżności bez 
precedensu w ramach strefy euro i 
pozostają na niezrównoważonych 
poziomach dla niektórych państw 
członkowskich;

O. mając na uwadze, że państwowe stopy 
procentowe wykazują rozbieżności bez 
precedensu w ramach strefy euro i 
pozostają na niezrównoważonych 
poziomach dla niektórych państw 
członkowskich; mając na uwadze, że 
ogłoszenie w sprawie bezwarunkowych 
transakcji monetarnych (transakcji OMT) 
miało zauważalny wpływ na zmniejszenie 
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spreadów stóp procentowych;

Or. en

Poprawka 84
Werner Langen

Projekt rezolucji
Punkt O preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

O. mając na uwadze, że państwowe stopy 
procentowe wykazują rozbieżności bez 
precedensu w ramach strefy euro i 
pozostają na niezrównoważonych 
poziomach dla niektórych państw 
członkowskich;

O. mając na uwadze, że państwowe stopy 
procentowe wykazują rozbieżności bez 
precedensu w ramach strefy euro, 
odzwierciedlające zagrożenia związane z 
tego rodzaju papierami dłużnymi;

Or. en

Poprawka 85
Philippe De Backer, Wolf Klinz

Projekt rezolucji
Punkt O preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

O. mając na uwadze, że państwowe stopy 
procentowe wykazują rozbieżności bez 
precedensu w ramach strefy euro i 
pozostają na niezrównoważonych 
poziomach dla niektórych państw 
członkowskich;

O. mając na uwadze, że obecne państwowe 
stopy procentowe wykazują spore 
rozbieżności w ramach strefy euro i 
pozostają na niezrównoważonych 
poziomach dla niektórych państw 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 86
Philippe De Backer, Wolf Klinz
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Projekt rezolucji
Punkt O a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Oa. mając na uwadze, że lukę 
konkurencyjną w strefie euro 
odzwierciedlają rozbieżności w poziomach 
państwowych stóp procentowych;

Or. en

Poprawka 87
Philippe De Backer, Wolf Klinz

Projekt rezolucji
Punkt O b preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ob. mając na uwadze, że wysokie 
państwowe stopy procentowe w niektórych 
państwach członkowskich strefy euro są 
wynikiem zauważalnego braku zaufania 
do zdolności tych państw w zakresie 
przeprowadzenia reform strukturalnych;

Or. en

Poprawka 88
Philippe De Backer, Wolf Klinz

Projekt rezolucji
Punkt O c preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Oc. mając na uwadze, że strefie euro nie 
udało się wykorzystać ogólnego obniżenia 
państwowych stóp procentowych w ciągu 
pierwszych dziesięciu lat euro do 
wyeliminowania luki w konkurencyjności, 
którą odzwierciedlają m.in. utrzymujące 
się wysokie deficyty na rachunku obrotów 
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bieżących oraz gwałtownie rosnące 
jednostkowe koszty pracy;

Or. en

Poprawka 89
Philippe De Backer, Wolf Klinz

Projekt rezolucji
Punkt O d preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Od. mając na uwadze, że korekty 
przeprowadzane obecnie w niektórych 
krajach nie byłyby tak trudne z 
politycznego, gospodarczego i społecznego 
punktu widzenia, gdyby wykorzystano 
dobrą sytuację gospodarczą z pierwszych 
dziesięciu lat euro do przeprowadzania 
tego typu korekt;

Or. en

Poprawka 90
Werner Langen

Projekt rezolucji
Punkt P preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

P. mając na uwadze, że należy zwrócić się 
do państw o dodatnim saldzie, by wzięły 
na siebie część obciążenia wynikającego z 
korekt poprzez stymulowanie swego 
wewnętrznego popytu, w szczególności w 
drodze dostosowania płac;

skreślony

Or. en
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Poprawka 91
Derk Jan Eppink

Projekt rezolucji
Punkt P preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

P. mając na uwadze, że należy zwrócić się 
do państw o dodatnim saldzie, by wzięły 
na siebie część obciążenia wynikającego z
korekt poprzez stymulowanie swego 
wewnętrznego popytu, w szczególności w 
drodze dostosowania płac;

skreślony

Or. en

Poprawka 92
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Punkt P preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

P. mając na uwadze, że należy zwrócić się 
do państw o dodatnim saldzie, by wzięły 
na siebie część obciążenia wynikającego z 
korekt poprzez stymulowanie swego 
wewnętrznego popytu, w szczególności w 
drodze dostosowania płac;

P. mając na uwadze, że należy zwrócić się 
do państw o dodatnim saldzie, by wzięły 
na siebie część obciążenia wynikającego z 
korekt poprzez stymulowanie swego 
wewnętrznego popytu, w szczególności w 
drodze dostosowania płac i pobudzania 
inwestycji ukierunkowanych na sektory 
wspierające trwały wzrost gospodarczy 
oraz zwiększania ogólnej produkcyjności 
kapitału i zasobów;

Or. en

Poprawka 93
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Projekt rezolucji
Punkt P preambuły
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Projekt rezolucji Poprawka

P. mając na uwadze, że należy zwrócić się 
do państw o dodatnim saldzie, by wzięły 
na siebie część obciążenia wynikającego z 
korekt poprzez stymulowanie swego 
wewnętrznego popytu, w szczególności w 
drodze dostosowania płac;

P. mając na uwadze, że wszystkie państwa 
powinny udoskonalić swoje krajowe ramy 
budżetowe;

Or. en

Poprawka 94
Burkhard Balz

Projekt rezolucji
Punkt P preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

P. mając na uwadze, że należy zwrócić się 
do państw o dodatnim saldzie, by wzięły 
na siebie część obciążenia wynikającego z 
korekt poprzez stymulowanie swego 
wewnętrznego popytu, w szczególności w 
drodze dostosowania płac;

P. mając na uwadze, że należy zwrócić się 
do państw o dodatnim saldzie, by wzięły 
na siebie część obciążenia wynikającego z 
korekt poprzez stymulowanie swego 
wewnętrznego popytu, a państwa o 
ujemnym saldzie należy nakłonić do 
wdrożenia reform strukturalnych w celu 
zwiększenia ich konkurencyjności na 
rynkach europejskich i 
międzynarodowych;

Or. en

Poprawka 95
Marisa Matias

Projekt rezolucji
Punkt P preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

P. mając na uwadze, że należy zwrócić się 
do państw o dodatnim saldzie, by wzięły 
na siebie część obciążenia wynikającego z 

P. mając na uwadze, że należy zwrócić się 
do państw o dodatnim saldzie, by wzięły 
na siebie część obciążenia wynikającego z 
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korekt poprzez stymulowanie swego 
wewnętrznego popytu, w szczególności w 
drodze dostosowania płac;

korekt, zarówno sald budżetowych, jak i 
zewnętrznych, poprzez stymulowanie 
swego wewnętrznego popytu, w 
szczególności w drodze podnoszenia płac;

Or. en

Poprawka 96
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Punkt P preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

P. mając na uwadze, że należy zwrócić się 
do państw o dodatnim saldzie, by wzięły 
na siebie część obciążenia wynikającego z 
korekt poprzez stymulowanie swego 
wewnętrznego popytu, w szczególności w 
drodze dostosowania płac;

P. mając na uwadze, że niektóre państwa o 
dodatnim saldzie wzięły na siebie część 
obciążenia wynikającego z korekt, nie 
tylko za sprawą środków finansowych, 
lecz także poprzez stymulowanie swego 
własnego wewnętrznego popytu, w 
szczególności w drodze dostosowania płac;

Or. en

Poprawka 97
Philippe De Backer, Wolf Klinz

Projekt rezolucji
Punkt P preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

P. mając na uwadze, że należy zwrócić się 
do państw o dodatnim saldzie, by wzięły na 
siebie część obciążenia wynikającego z
korekt poprzez stymulowanie swego 
wewnętrznego popytu, w szczególności w 
drodze dostosowania płac;

P. mając na uwadze, że korekty są 
dokonywane także w państwach o 
dodatnim saldzie, w szczególności w 
drodze dostosowania płac;

Or. en
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Poprawka 98
Derk Jan Eppink

Projekt rezolucji
Punkt Q preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

Q. mając na uwadze, że Komisja nie 
zdołała przekonująco wykazać, że 
narzucone decyzje polityczne z czasem 
przyniosą owoce i że wpłyną na 
społeczeństwo w uczciwy i akceptowalny 
sposób;

skreślony

Or. en

Poprawka 99
Ramon Tremosa i Balcells

Projekt rezolucji
Punkt Q preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

Q. mając na uwadze, że Komisja nie 
zdołała przekonująco wykazać, że 
narzucone decyzje polityczne z czasem 
przyniosą owoce i że wpłyną na 
społeczeństwo w uczciwy i akceptowalny 
sposób;

skreślony

Or. en

Poprawka 100
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Projekt rezolucji
Punkt Q preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

Q. mając na uwadze, że Komisja nie 
zdołała przekonująco wykazać, że 

Q. mając na uwadze, że Komisja 
proponuje średnio- i długoterminowe 
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narzucone decyzje polityczne z czasem 
przyniosą owoce i że wpłyną na 
społeczeństwo w uczciwy i akceptowalny 
sposób;

środki na rzecz pobudzenia wzrostu 
gospodarczego w celu zwiększenia 
konkurencyjności europejskiej 
gospodarki;

Or. en

Poprawka 101
Werner Langen

Projekt rezolucji
Punkt Q preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

Q. mając na uwadze, że Komisja nie 
zdołała przekonująco wykazać, że 
narzucone decyzje polityczne z czasem 
przyniosą owoce i że wpłyną na 
społeczeństwo w uczciwy i akceptowalny 
sposób;

Q. mając na uwadze, że narzucone decyzje 
polityczne z czasem przyniosą owoce;

Or. en

Poprawka 102
Philippe De Backer, Wolf Klinz

Projekt rezolucji
Punkt Q preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

Q. mając na uwadze, że Komisja nie 
zdołała przekonująco wykazać, że 
narzucone decyzje polityczne z czasem 
przyniosą owoce i że wpłyną na 
społeczeństwo w uczciwy i akceptowalny 
sposób;

Q. mając na uwadze, że decyzje polityczne 
podjęte przez Komisję z czasem przyniosą 
owoce;

Or. en
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Poprawka 103
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Punkt Q preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

Q. mając na uwadze, że Komisja nie 
zdołała przekonująco wykazać, że 
narzucone decyzje polityczne z czasem 
przyniosą owoce i że wpłyną na 
społeczeństwo w uczciwy i akceptowalny 
sposób;

Q. mając na uwadze, że Komisja
przekonująco wykazała, że narzucone 
decyzje polityczne z czasem przyniosą 
owoce i że decyzje te są niezbędne;

Or. en

Poprawka 104
Mojca Kleva Kekuš

Projekt rezolucji
Punkt Q a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Qa. mając na uwadze, że zaostrzanie 
fiskalne nie powinno hamować postępu 
osiągniętego dzięki strategiom 
politycznym wspierającym 
równouprawnienie płci ani też służyć za 
pretekst do ograniczania działań w tym 
zakresie;

Or. en

Poprawka 105
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Projekt rezolucji
Punkt R preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

R. mając na uwadze, że udzielanie R. mając na uwadze, że udzielanie 
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pożyczek prywatnemu sektorowi 
utrzymuje się na słabym poziomie, zaś 
strumienie prywatnych kredytów uległy 
zahamowaniu;

pożyczek prywatnemu sektorowi ma 
kluczowe znaczenie dla finansowania 
gospodarki realnej;

Or. en

Poprawka 106
Marisa Matias

Projekt rezolucji
Punkt R preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

R. mając na uwadze, że udzielanie 
pożyczek prywatnemu sektorowi 
utrzymuje się na słabym poziomie, zaś 
strumienie prywatnych kredytów uległy 
zahamowaniu;

R. mając na uwadze, że udzielanie 
pożyczek prywatnemu sektorowi
utrzymuje się na słabym poziomie, zaś 
strumienie prywatnych kredytów uległy 
zahamowaniu pomimo różnych 
programów odzyskiwania płynności 
wprowadzanych przez Europejski Bank 
Centralny;

Or. en

Poprawka 107
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Punkt R preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

R. mając na uwadze, że udzielanie 
pożyczek prywatnemu sektorowi 
utrzymuje się na słabym poziomie, zaś 
strumienie prywatnych kredytów uległy 
zahamowaniu;

R. mając na uwadze, że udzielanie 
pożyczek prywatnemu sektorowi 
utrzymuje się na słabym poziomie, zaś 
strumienie prywatnych kredytów uległy 
zahamowaniu w kilku państwach 
członkowskich;

Or. en
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Poprawka 108
Derk Jan Eppink

Projekt rezolucji
Punkt R a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ra. mając na uwadze, że małe i średnie 
przedsiębiorstwa (MŚP) są siłą napędową 
europejskiej gospodarki i państwa 
członkowskie powinny je wspierać poprzez 
ograniczanie obciążeń administracyjnych, 
z jakimi przedsiębiorstwa te się borykają;

Or. en

Poprawka 109
Philippe De Backer, Wolf Klinz

Projekt rezolucji
Punkt R a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ra. mając na uwadze, że korekty należy 
postrzegać jako wiarygodne, jeżeli ma 
nastąpić powrót przepływów inwestycji;

Or. en

Poprawka 110
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Punkt S preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

S. mając na uwadze, że zdolność 
współfinansowania przez podatników 

S. mając na uwadze, że na zdolność 
współfinansowania przez podatników w 
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została już niemalże wyczerpana w kilku 
państwach członkowskich; mając na 
uwadze, że szacuje się, iż szara strefa 
europejskiej gospodarki odpowiada za 
22,1% całkowitej działalności 
gospodarczej, zaś wynikające z tego straty 
w podatkach wynoszą około 1 biliona euro 
rocznie;

kilku państwach członkowskich wywierana 
jest duża presja, a jednocześnie istnieje 
możliwość bardziej sprawiedliwego i 
bardziej zrównoważonego rozłożenia 
wysiłków we wszystkich państwach 
członkowskich, tak aby zmniejszyć 
obciążenia podatkowe pracy oraz 
zwiększyć obciążenia podatkowe 
działalności zanieczyszczającej 
środowisko i ogólnie działalności 
wywołującej kosztowne negatywne efekty 
zewnętrzne; mając na uwadze, że szacuje 
się, iż szara strefa europejskiej gospodarki 
odpowiada za 22,1% całkowitej 
działalności gospodarczej, zaś wynikające 
z tego straty w podatkach wynoszą około 1 
biliona euro rocznie;

Or. en

Poprawka 111
Derk Jan Eppink

Projekt rezolucji
Punkt S preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

S. mając na uwadze, że zdolność 
współfinansowania przez podatników 
została już niemalże wyczerpana w kilku 
państwach członkowskich; mając na 
uwadze, że szacuje się, iż szara strefa 
europejskiej gospodarki odpowiada za 
22,1% całkowitej działalności 
gospodarczej, zaś wynikające z tego straty 
w podatkach wynoszą około 1 biliona euro 
rocznie;

S. mając na uwadze, że zdolność 
współfinansowania przez podatników 
została już niemalże wyczerpana w kilku 
państwach członkowskich; mając na 
uwadze, że szacuje się, iż szara strefa 
europejskiej gospodarki odpowiada za 
22,1% całkowitej działalności 
gospodarczej, zaś wynikające z tego straty 
w podatkach wynoszą około 1 biliona euro 
rocznie; mając na uwadze, że proste, 
przewidywalne i nisko opodatkowane 
systemy podnoszą stopień zgodności z 
przepisami prawa podatkowego;

Or. en
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Poprawka 112
Philippe De Backer, Wolf Klinz

Projekt rezolucji
Punkt T preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

T. mając na uwadze, że Roczna analiza 
wzrostu na 2013 r. (RAW 2013) ma na 
celu wyznaczenie priorytetów 
gospodarczych i społecznych na 2013 r.;

T. mając na uwadze, że Roczna analiza 
wzrostu na 2013 r. (RAW 2013) ma na 
celu wyznaczenie priorytetów 
gospodarczych na 2013 r.;

Or. en

Poprawka 113
Werner Langen

Projekt rezolucji
Punkt U preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

U. mając na uwadze, że filar dyscypliny 
fiskalnej powinno się rozwijać w równej 
mierze co filary solidarności i demokracji;

skreślony

Or. en

Poprawka 114
Derk Jan Eppink

Projekt rezolucji
Punkt U preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

U. mając na uwadze, że filar dyscypliny 
fiskalnej powinno się rozwijać w równej 
mierze co filary solidarności i demokracji;

U. mając na uwadze, że konsolidacja 
fiskalna sprzyjająca wzrostowi 
gospodarczemu powinna iść w parze z 
reformami strukturalnymi również 
sprzyjającymi wzrostowi gospodarczemu;

Or. en
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Poprawka 115
Philippe De Backer, Wolf Klinz

Projekt rezolucji
Punkt U preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

U. mając na uwadze, że filar dyscypliny 
fiskalnej powinno się rozwijać w równej 
mierze co filary solidarności i demokracji;

U. mając na uwadze, że filar dyscypliny 
fiskalnej powinno się rozwijać w równej 
mierze co filary wzrostu gospodarczego i 
demokracji;

Or. en

Poprawka 116
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Punkt U preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

U. mając na uwadze, że filar dyscypliny 
fiskalnej powinno się rozwijać w równej 
mierze co filary solidarności i demokracji;

U. mając na uwadze, że filar dyscypliny 
fiskalnej powinno się rozwijać w równej 
mierze co filary solidarności i demokracji 
w każdym państwie członkowskim;

Or. en

Poprawka 117
Philippe De Backer, Wolf Klinz

Projekt rezolucji
Punkt U a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ua. mając na uwadze, że jednolity rynek 
jest główną siłą UE napędzającą wzrost 
gospodarczy i zatrudnienie dzięki 
korzyściom skali i zwiększeniu 
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konkurencji, lecz państwa członkowskie 
wykazują nadmierne zadowolenie z siebie 
przy wdrażaniu prawodawstwa w zakresie 
rynku wewnętrznego, zwłaszcza dyrektywy 
usługowej;

Or. en

Poprawka 118
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Punkt U a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ua. mając na uwadze, że każde państwo 
członkowskie musi osiągnąć narodową 
jedność w sprawie strategii reform po to, 
aby społeczeństwo i inni uczestnicy rynku 
mogli ją zrozumieć i aby mogli jej 
przestrzegać, co pozwoli uniknąć 
podziałów, sprzeciwów i działań opartych 
jedynie na krótkoterminowych interesach 
własnych, utrudniających osiągnięcie 
wyznaczonych celów;

Or. en

Poprawka 119
Derk Jan Eppink

Projekt rezolucji
Punkt U a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ua. mając na uwadze, że polityka 
konkurencji oparta na zasadach 
otwartego rynku i równych warunkach 
działania we wszystkich sektorach jest 
kamieniem węgielnym nieograniczonego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego;
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Or. en

Poprawka 120
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Projekt rezolucji
Ustęp –1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

–1a. z zadowoleniem przyjmuje ducha 
rocznej analizy wzrostu gospodarczego na 
rok 2013 przedstawionej przez Komisję;
jest zdania, że wspomniana analiza 
stanowi odpowiednie działanie następcze 
uzupełniające ogólnie europejski semestr 
z 2012 r., a konkretnie roczną analizę 
wzrostu gospodarczego na rok 2012; ze 
szczególnym zadowoleniem przyjmuje 
większą przejrzystość w strategiach 
dostosowanych do potrzeb każdego z 
krajów, wprowadzonych przez Komisję 
poprzez ustalenie priorytetów w kwestii 
postępów w państwach strefy euro oraz 
postępów pod względem raczej 
strukturalnym niż nominalnym;

Or. en

Poprawka 121
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. Z zadowoleniem przyjmuje, że w RAW 
2013 r. uznano, iż wzrost jest konieczny do 
wyjścia z kryzysu, wątpi jednak w trafność 
pozytywnych znaków dostrzeganych przez 
Komisję; ostrzega przed ryzykiem ciągłego 
kurczenia się działalności gospodarczej w 
nadchodzących latach w wyniku 

1. Z zadowoleniem przyjmuje, że w RAW 
2013 r. uznano, iż wzrost jest konieczny do 
wyjścia z kryzysu; podkreśla, że 
rozwiązania skupiające się na problemie 
obecnego kryzysu zadłużeniowego i 
finansowego powinny iść w parze ze 
środkami na rzecz pobudzenia wzrostu 
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skumulowanego negatywnego wpływu 
znaczących i jednoczesnych 
procyklicznych cięć budżetowych w strefie 
euro;

gospodarczego w celu zwiększenia 
konkurencyjności europejskiej gospodarki 
i odbudowy poczucia bezpieczeństwa;

Or. en

Poprawka 122
Werner Langen

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje, że w RAW 
2013 r. uznano, iż wzrost jest konieczny do 
wyjścia z kryzysu, wątpi jednak w trafność 
pozytywnych znaków dostrzeganych przez 
Komisję; ostrzega przed ryzykiem ciągłego 
kurczenia się działalności gospodarczej w 
nadchodzących latach w wyniku 
skumulowanego negatywnego wpływu 
znaczących i jednoczesnych 
procyklicznych cięć budżetowych w strefie 
euro;

1. z zadowoleniem przyjmuje, że w RAW 
2013 r. uznano, iż trwały wzrost
gospodarczy jest konieczny do wyjścia z 
kryzysu, i podkreśla pozytywne znaki; 
ostrzega przed ryzykiem ciągłego 
kurczenia się działalności gospodarczej w 
wyniku skumulowanego negatywnego 
wpływu zbaczania ze ścieżki konsolidacji 
fiskalnej i reform strukturalnych;

Or. en

Poprawka 123
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje, że w RAW 
2013 r. uznano, iż wzrost jest konieczny do 
wyjścia z kryzysu, wątpi jednak w trafność 
pozytywnych znaków dostrzeganych przez 
Komisję; ostrzega przed ryzykiem ciągłego 
kurczenia się działalności gospodarczej w 

1. z zadowoleniem przyjmuje, że w RAW 
2013 r. uznano, iż całkowite przejście w
kierunku sektorów i działań 
wspierających trwały wzrost gospodarczy i 
zwiększających liczbę zielonych miejsc 
pracy jest konieczne do wyjścia z kryzysu,
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nadchodzących latach w wyniku 
skumulowanego negatywnego wpływu 
znaczących i jednoczesnych 
procyklicznych cięć budżetowych w strefie 
euro;

zachowuje jednak powściągliwość co do 
pozytywnych znaków dostrzeganych przez 
Komisję; ostrzega przed ryzykiem ciągłego 
kurczenia się działalności gospodarczej w 
nadchodzących latach w wyniku 
skumulowanego negatywnego wpływu 
znaczących i jednoczesnych 
procyklicznych cięć budżetowych w Unii 
Europejskiej i strefie euro;

Or. en

Poprawka 124
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje, że w RAW 
2013 r. uznano, iż wzrost jest konieczny do 
wyjścia z kryzysu, wątpi jednak w trafność 
pozytywnych znaków dostrzeganych przez 
Komisję; ostrzega przed ryzykiem ciągłego 
kurczenia się działalności gospodarczej w 
nadchodzących latach w wyniku 
skumulowanego negatywnego wpływu 
znaczących i jednoczesnych 
procyklicznych cięć budżetowych w strefie 
euro;

1. z zadowoleniem przyjmuje, że w RAW 
2013 r. uznano, iż wzrost jest konieczny do 
wyjścia z kryzysu, wątpi jednak w trafność 
pozytywnych znaków dostrzeganych przez 
Komisję; ostrzega przed ryzykiem ciągłego 
kurczenia się działalności gospodarczej w 
nadchodzących latach, zanim trwałe 
ożywienie zacznie wykazywać większą 
dynamikę;

Or. en

Poprawka 125
Marisa Matias

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje, że w RAW 
2013 r. uznano, iż wzrost jest konieczny do 

1. z zadowoleniem przyjmuje, że w RAW 
2013 r. uznano, iż wzrost jest konieczny do 
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wyjścia z kryzysu, wątpi jednak w trafność
pozytywnych znaków dostrzeganych przez 
Komisję; ostrzega przed ryzykiem ciągłego 
kurczenia się działalności gospodarczej w 
nadchodzących latach w wyniku 
skumulowanego negatywnego wpływu 
znaczących i jednoczesnych 
procyklicznych cięć budżetowych w strefie 
euro;

wyjścia z kryzysu, wątpi jednak w trafność 
pozytywnych znaków dostrzeganych przez 
Komisję; ostrzega przed ryzykiem ciągłego 
kurczenia się działalności gospodarczej w 
nadchodzących latach, a co za tym idzie –
zaostrzenia się problemów budżetowych w 
wyniku skumulowanego negatywnego 
wpływu znaczących i jednoczesnych 
procyklicznych cięć budżetowych w strefie 
euro;

Or. en

Poprawka 126
Philippe De Backer, Wolf Klinz

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje, że w RAW 
2013 r. uznano, iż wzrost jest konieczny do 
wyjścia z kryzysu, wątpi jednak w trafność 
pozytywnych znaków dostrzeganych przez 
Komisję; ostrzega przed ryzykiem ciągłego 
kurczenia się działalności gospodarczej w 
nadchodzących latach w wyniku 
skumulowanego negatywnego wpływu 
znaczących i jednoczesnych 
procyklicznych cięć budżetowych w strefie 
euro;

1. z zadowoleniem przyjmuje, że w RAW 
2013 r. uznano, iż wzrost jest konieczny do 
wyjścia z kryzysu i zgadza się z opinią 
Komisji, że można zauważyć pozytywne 
znaki; ostrzega przed ryzykiem 
ponownego pogorszenia się sytuacji 
gospodarczej w nadchodzących latach 
wskutek niewdrożenia programów 
dostosowawczych i reform strukturalnych;

Or. en

Poprawka 127
Derk Jan Eppink

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. z zadowoleniem przyjmuje, że w RAW 1. z zadowoleniem przyjmuje, że Komisja 
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2013 r. uznano, iż wzrost jest konieczny do 
wyjścia z kryzysu, wątpi jednak w trafność
pozytywnych znaków dostrzeganych przez 
Komisję; ostrzega przed ryzykiem ciągłego 
kurczenia się działalności gospodarczej w 
nadchodzących latach w wyniku 
skumulowanego negatywnego wpływu 
znaczących i jednoczesnych 
procyklicznych cięć budżetowych w strefie 
euro;

Europejska przyjęła RAW 2013 r., i 
popiera priorytety ustalone w tym 
badaniu; przyjmuje do wiadomości 
pozytywne znaki dostrzegane przez 
Komisję; dostrzega ryzyko ciągłego 
kurczenia się działalności gospodarczej w 
nadchodzących latach;

Or. en

Poprawka 128
Derk Jan Eppink

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. zgadza się z Komisją, że konsolidacja 
fiskalna sprzyjająca wzrostowi 
gospodarczemu jest konieczna do wyjścia 
z kryzysu; przypomina, że kluczowym 
elementem relacji między wzrostem 
a konsolidacją jest struktura konsolidacji;
zaznacza w związku z tym, że choć 
odpowiedni zestaw środków po stronie 
wydatków i dochodów zależy od 
konkretnego kontekstu, to jednak 
konsolidacja oparta na cięciu wydatków, 
a nie zwiększaniu dochodów, wykazuje 
tendencję do większej trwałości i lepszego 
pobudzania wzrostu w średnim okresie, 
ale w krótkim okresie powoduje raczej 
recesję;

Or. en

Poprawka 129
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. z zadowoleniem przyjmuje 
zobowiązania przyjęte przez Komisję w 
ramach jej strategii na rzecz przyszłej 
UGW w kwestii przyjęcia wniosków 
dotyczących stopniowego tworzenia 
zdolności fiskalnych UGW mających na 
celu pogłębienie solidarności i stworzenie 
europejskiej antycyklicznej funkcji 
osłonowej; uznaje, że wnioski te muszą 
być prawdziwie ambitne i daleko idące 
pod względem rozmiaru i zakresu;

Or. en

Poprawka 130
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1b. oczekuje następnych działań 
ogłoszonych przez Komisję jako działania 
uzupełniające klauzulę przeglądową 
dwupaku dotyczącą jakości finansów 
publicznych;

Or. en

Poprawka 131
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 1 c (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

1c. z zadowoleniem przyjmuje 
postanowienie uzgodnione w kwestii 
dwupaku dotyczące podniesienia jakości 
nadzoru i oceny finansów publicznych
oraz analizy kosztów i korzyści wiążących 
się z inwestycjami publicznymi;

Or. en

Poprawka 132
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 1 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1d. z zadowoleniem przyjmuje 
postanowienia uzgodnione w dwupaku 
wspierające dialog gospodarczy oraz 
ogólny nadzór nad procesem 
europejskiego semestru parlamentów 
narodowych oraz Parlamentu 
Europejskiego;

Or. en

Poprawka 133
Werner Langen

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa Komisję do poważnego zbadania 
możliwości rozciągnięcia korekt 
fiskalnych na dłuższy okres, zapewniając 
w ten sposób dodatkowe, czasowe, pole 
manewru, by jak najszybciej na nowo 

skreślony
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pobudzić wzrost;

Or. en

Poprawka 134
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa Komisję do poważnego zbadania 
możliwości rozciągnięcia korekt 
fiskalnych na dłuższy okres, zapewniając 
w ten sposób dodatkowe, czasowe, pole 
manewru, by jak najszybciej na nowo 
pobudzić wzrost;

2. ubolewa nad tym, że w państwach 
członkowskich nie wdraża się strategii ani 
działań uzgodnionych na szczeblu 
unijnym, co uniemożliwia wykorzystanie 
pełnego potencjału tych środków;

Or. en

Poprawka 135
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa Komisję do poważnego 
zbadania możliwości rozciągnięcia korekt 
fiskalnych na dłuższy okres, zapewniając
w ten sposób dodatkowe, czasowe, pole 
manewru, by jak najszybciej na nowo 
pobudzić wzrost;.

2. wzywa Radę i Komisję do 
przeprowadzenia dogłębnej oceny
możliwości rozciągnięcia korekt fiskalnych 
na dłuższy okres z uwzględnieniem 
obecnego kontekstu makroekonomicznego 
i negatywnych skutków ubocznych oraz 
zasady zróżnicowanej, inteligentnej 
konsolidacji fiskalnej sprzyjającej 
wzrostowi gospodarczemu prowadzonej w 
państwach członkowskich, zapewniając w 
ten sposób dodatkowe, czasowe, pole 
manewru, by na nowo pobudzić trwały 
wzrost gospodarczy, a zatem w pełni 
wykorzystać elastyczność przewidzianą w 
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czasie spowolnienia gospodarczego w 
zaktualizowanym pakcie stabilności i 
wzrostu;

Or. en

Poprawka 136
Philippe De Backer, Wolf Klinz

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa Komisję do poważnego zbadania 
możliwości rozciągnięcia korekt 
fiskalnych na dłuższy okres, zapewniając 
w ten sposób dodatkowe, czasowe, pole 
manewru, by jak najszybciej na nowo 
pobudzić wzrost;

2. wzywa Komisję do poważnego zbadania 
możliwości przedstawienia wniosków 
dotyczących kodeksu konwergencji dla 
gospodarek państw członkowskich w celu 
zwiększenia konkurencyjności w całej 
strefie euro za pomocą wiążących 
zobowiązań do przeprowadzenia reform 
strukturalnych;

Or. en

Poprawka 137
Werner Langen

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa Komisję do poważnego zbadania 
możliwości rozciągnięcia korekt fiskalnych 
na dłuższy okres, zapewniając w ten 
sposób dodatkowe, czasowe, pole 
manewru, by jak najszybciej na nowo 
pobudzić wzrost;

2. wzywa Komisję do dogłębnego
zbadania problemu rozbieżności 
czasowych rozciągnięcia korekt fiskalnych 
na dłuższy okres oraz negatywnych 
skutków takiej polityki, które przedłużają 
kryzys i podnoszą stopień niepewności dla 
inwestorów;

Or. en
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Poprawka 138
Burkhard Balz

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa Komisję do poważnego zbadania 
możliwości rozciągnięcia korekt 
fiskalnych na dłuższy okres, zapewniając 
w ten sposób dodatkowe, czasowe, pole 
manewru, by jak najszybciej na nowo 
pobudzić wzrost;

2. wzywa Komisję do poważnego zbadania 
możliwości wprowadzenia dalszych 
reform strukturalnych, wspierania w ten 
sposób dyscypliny fiskalnej w państwach 
członkowskich oraz do uwzględnienia 
konieczności zachowania wystarczającego 
potencjału dla wzrostu;

Or. en

Poprawka 139
Derk Jan Eppink

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa Komisję do poważnego 
zbadania możliwości rozciągnięcia korekt 
fiskalnych na dłuższy okres, zapewniając 
w ten sposób dodatkowe, czasowe, pole 
manewru, by jak najszybciej na nowo 
pobudzić wzrost;

2. wzywa Komisję do monitorowania i 
oceny procesu korekt fiskalnych;

Or. en

Poprawka 140
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa Komisję do poważnego zbadania 2. wzywa Komisję do poważnego zbadania 
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możliwości rozciągnięcia korekt 
fiskalnych na dłuższy okres, zapewniając 
w ten sposób dodatkowe, czasowe, pole 
manewru, by jak najszybciej na nowo 
pobudzić wzrost;

i zaproponowania najlepszych sposobów 
szybkiego pobudzenia i wzmocnienia 
wzrostu;

Or. en

Poprawka 141
Pablo Zalba Bidegain

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa Komisję do poważnego zbadania 
możliwości rozciągnięcia korekt fiskalnych 
na dłuższy okres, zapewniając w ten 
sposób dodatkowe, czasowe, pole 
manewru, by jak najszybciej na nowo 
pobudzić wzrost;

2. wzywa Komisję do poważnego zbadania 
sytuacji gospodarczej państw 
członkowskich w celu rozciągnięcia korekt 
fiskalnych na dłuższy okres, zapewniając 
w ten sposób dodatkowe, czasowe, pole 
manewru, by jak najszybciej na nowo 
pobudzić wzrost;

Or. en

Poprawka 142
Marisa Matias

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa Komisję do poważnego zbadania 
możliwości rozciągnięcia korekt fiskalnych 
na dłuższy okres, zapewniając w ten 
sposób dodatkowe, czasowe, pole 
manewru, by jak najszybciej na nowo 
pobudzić wzrost;

2. wzywa Komisję do poważnego zbadania 
możliwości rozciągnięcia korekt fiskalnych 
na dłuższy okres i odłożenia ich w czasie, 
zapewniając w ten sposób dodatkowe, 
czasowe, pole manewru, by jak najszybciej 
na nowo pobudzić wzrost;.

Or. en
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Poprawka 143
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. zwraca uwagę na ewentualne 
pozytywne skutki uboczne dla państw 
członkowskich znajdujących się w trudnej 
sytuacji gospodarczej, jeśli państwa 
członkowskie wykazujące stosunkowo 
stabilny poziom finansów publicznych 
będą miały możliwość realizowania 
inwestycji w sposób skoordynowany i 
odpowiedzialny; jest zdania, że może to 
być istotnym elementem wspólnego 
ożywienia koniunktury koordynowanego 
w ramach europejskiego semestru;

Or. en

Poprawka 144
Werner Langen

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa Komisję do przyznania, iż 
dominujący kierunek polityki ma skutek 
przeciwny do zamierzonego, i do 
skorygowania swych zaleceń w zakresie 
polityki na kolejny rok, jak określiła to w 
RAW;

skreślony

Or. en

Poprawka 145
Ramon Tremosa i Balcells
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Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa Komisję do przyznania, iż 
dominujący kierunek polityki ma skutek 
przeciwny do zamierzonego, i do 
skorygowania swych zaleceń w zakresie 
polityki na kolejny rok, jak określiła to w 
RAW;

skreślony

Or. en

Poprawka 146
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa Komisję do przyznania, iż 
dominujący kierunek polityki ma skutek 
przeciwny do zamierzonego, i do 
skorygowania swych zaleceń w zakresie 
polityki na kolejny rok, jak określiła to w 
RAW;

skreślony

Or. en

Poprawka 147
Philippe De Backer, Wolf Klinz

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa Komisję do przyznania, iż 
dominujący kierunek polityki ma skutek 
przeciwny do zamierzonego, i do 
skorygowania swych zaleceń w zakresie 
polityki na kolejny rok, jak określiła to w 

skreślony
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RAW;

Or. en

Poprawka 148
Derk Jan Eppink

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa Komisję do przyznania, iż 
dominujący kierunek polityki ma skutek 
przeciwny do zamierzonego, i do 
skorygowania swych zaleceń w zakresie 
polityki na kolejny rok, jak określiła to w 
RAW;

skreślony

Or. en

Poprawka 149
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa Komisję do przyznania, iż 
dominujący kierunek polityki ma skutek 
przeciwny do zamierzonego, i do 
skorygowania swych zaleceń w zakresie 
polityki na kolejny rok, jak określiła to w 
RAW;

3. wzywa Komisję do przedstawienia w 
swojej następnej RAW ogólnej oceny 
kosztów i korzyści wiążących się z 
kombinacją polityki budżetowej i 
monetarnej wdrożoną w Unii 
Europejskiej, z uwzględnieniem 
odpowiednio odwrotnych efektów
dominującej kombinacji tej polityki, i do 
skorygowania swych zaleceń w zakresie 
polityki horyzontalnej na kolejny rok, jak 
określiła to w RAW;

Or. en
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Poprawka 150
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. wzywa Komisję do przyznania, iż 
dominujący kierunek polityki ma skutek 
przeciwny do zamierzonego, i do 
skorygowania swych zaleceń w zakresie 
polityki na kolejny rok, jak określiła to w 
RAW;

3. wzywa Komisję do uważnego śledzenia 
kierunku swojej polityki i w razie potrzeby 
– do skorygowania i doprecyzowania 
swych zaleceń w zakresie polityki na 
kolejny rok, jak określiła to w RAW.

Or. en

Poprawka 151
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. nalega, aby państwa członkowskie 
skorygowały nadmierne deficyty w 
terminach wyznaczonych przez Radę;

Or. en

Poprawka 152
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Projekt rezolucji
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3b. zachęca państwa członkowskie do 
ulepszenia swoich wewnętrznych ram 
fiskalnych z myślą o promowaniu 
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skutecznej i zrównoważonej polityki 
budżetowej;

Or. en

Poprawka 153
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Projekt rezolucji
Ustęp 3 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3c. podkreśla, że państwa członkowskie 
powinny kontynuować zróżnicowane 
strategie dyktowane swoimi sytuacjami 
budżetowymi, oraz nalega na to, by 
państwa członkowskie utrzymały wzrost 
swoich wydatków publicznych poniżej 
wskaźnika średnioterminowej tendencji 
wzrostu PKB;

Or. en

Poprawka 154
Philippe De Backer, Wolf Klinz

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. uważa, że Komisja zbytnio 
zbagatelizowała niedawną debatę nad 
wartością mnożnika fiskalnego, zwłaszcza 
wobec analiz MFW w tej sprawie w jego 
najnowszej światowej prognozie 
gospodarczej, kiedy to z niedawnych 
opracowań teoretycznych i empirycznych 
w aktualnej literaturze ekonomicznej 
wyłania się szeroki konsensus w tej 
kwestii; uważa, że kwestia ta ma 
podstawowe znaczenie dla prowadzenia 
polityki, gdyż nieprawidłowe mnożniki 

skreślony
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fiskalne mogą prowadzić do doniosłych 
pomyłek politycznych; wzywa zatem 
Komisję do szybkiego poddania swych 
modeli makroekonomicznych i prognoz 
poważnej i systematycznej kontroli przez 
niezależne instytucje;

Or. en

Poprawka 155
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. uważa, że Komisja zbytnio 
zbagatelizowała niedawną debatę nad 
wartością mnożnika fiskalnego, zwłaszcza 
wobec analiz MFW w tej sprawie w jego 
najnowszej światowej prognozie 
gospodarczej, kiedy to z niedawnych 
opracowań teoretycznych i empirycznych 
w aktualnej literaturze ekonomicznej 
wyłania się szeroki konsensus w tej 
kwestii; uważa, że kwestia ta ma 
podstawowe znaczenie dla prowadzenia 
polityki, gdyż nieprawidłowe mnożniki 
fiskalne mogą prowadzić do doniosłych 
pomyłek politycznych; wzywa zatem 
Komisję do szybkiego poddania swych 
modeli makroekonomicznych i prognoz 
poważnej i systematycznej kontroli przez 
niezależne instytucje;

4. z zadowoleniem przyjmuje niedawną 
debatę nad wartością mnożnika fiskalnego, 
zwłaszcza wobec analiz MFW w tej 
sprawie w jego najnowszej światowej 
prognozie gospodarczej, lecz ostrzega, iż 
szacunki mnożników fiskalnych są mocno 
uzależnione od założeń i mogą co 
najwyżej stanowić częściowe wytyczne 
polityczne dotyczące indywidualnego 
przypadku i odnoszące się do konkretnego 
kraju; wzywa Komisję do ścisłej, 
regularnej współpracy z innymi 
oficjalnymi i niezależnymi organami ds. 
prognoz w celu zapewnienia optymalnej 
trafności prognozowania i sformułowania 
odpowiednich zaleceń politycznych;

Or. en

Poprawka 156
Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Ustęp 4
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Projekt rezolucji Poprawka

4. uważa, że Komisja zbytnio 
zbagatelizowała niedawną debatę nad 
wartością mnożnika fiskalnego, zwłaszcza 
wobec analiz MFW w tej sprawie w jego 
najnowszej światowej prognozie 
gospodarczej, kiedy to z niedawnych 
opracowań teoretycznych i empirycznych 
w aktualnej literaturze ekonomicznej 
wyłania się szeroki konsensus w tej 
kwestii; uważa, że kwestia ta ma 
podstawowe znaczenie dla prowadzenia 
polityki, gdyż nieprawidłowe mnożniki 
fiskalne mogą prowadzić do doniosłych 
pomyłek politycznych; wzywa zatem 
Komisję do szybkiego poddania swych 
modeli makroekonomicznych i prognoz 
poważnej i systematycznej kontroli przez 
niezależne instytucje;

4. wzywa Komisję do regularnego 
poddawania swych modeli 
makroekonomicznych i prognoz poważnej 
i systematycznej kontroli przez niezależne 
instytucje i dostrzeżenia przy tym, że 
szacunki dotyczące wartości mnożników 
fiskalnych dostarczone przez 
Międzynarodowy Fundusz Walutowy 
(MFW) w jego światowej prognozie 
gospodarczej z października 2012 r. 
okazały się w dużym stopniu błędne i 
niewystarczająco solidne, gdyż w analizie 
statystycznej nie wykluczono skrajnych 
wartości odstających (Grecja i Niemcy), 
przez co wydaje się, że mnożniki fiskalne 
mają większe znaczenie w przypadku 
zarządzania kryzysowego niż w przypadku 
poddania ich próbie zgodnie z ustaloną 
metodyką statystyczną;

Or. en

Poprawka 157
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. uważa, że Komisja zbytnio 
zbagatelizowała niedawną debatę nad 
wartością mnożnika fiskalnego, zwłaszcza 
wobec analiz MFW w tej sprawie w jego 
najnowszej światowej prognozie 
gospodarczej, kiedy to z niedawnych 
opracowań teoretycznych i empirycznych 
w aktualnej literaturze ekonomicznej 
wyłania się szeroki konsensus w tej 
kwestii; uważa, że kwestia ta ma 
podstawowe znaczenie dla prowadzenia 
polityki, gdyż nieprawidłowe mnożniki 

4. uważa, że Komisja zbytnio 
zbagatelizowała niedawną debatę nad 
wartością mnożnika fiskalnego, zwłaszcza 
wobec analiz MFW w tej sprawie w jego 
najnowszej światowej prognozie 
gospodarczej, kiedy to z niedawnych 
opracowań teoretycznych i empirycznych 
w aktualnej literaturze ekonomicznej 
wyłania się szeroki konsensus w tej 
kwestii; uważa, że kwestia ta ma 
podstawowe znaczenie dla prowadzenia 
polityki, gdyż nieprawidłowe szacunki
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fiskalne mogą prowadzić do doniosłych 
pomyłek politycznych; wzywa zatem 
Komisję do szybkiego poddania swych 
modeli makroekonomicznych i prognoz 
poważnej i systematycznej kontroli przez 
niezależne instytucje;

mnożników fiskalnych mogą prowadzić do 
doniosłych pomyłek politycznych; z 
zadowoleniem przyjmuje zatem 
porozumienie osiągnięte podczas 
negocjacji w sprawie dwupaku dotyczące 
pełnego ujawnienia przez państwa 
członkowskie i Komisję modeli i założeń 
będących podstawą prognoz 
makroekonomicznych oraz przyznaną 
niezależnym radom budżetowym funkcję 
kontrolną w zakresie tych założeń;

Or. en

Poprawka 158
Derk Jan Eppink

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. uważa, że Komisja zbytnio 
zbagatelizowała niedawną debatę nad 
wartością mnożnika fiskalnego, zwłaszcza 
wobec analiz MFW w tej sprawie w jego 
najnowszej światowej prognozie 
gospodarczej, kiedy to z niedawnych 
opracowań teoretycznych i empirycznych
w aktualnej literaturze ekonomicznej 
wyłania się szeroki konsensus w tej 
kwestii; uważa, że kwestia ta ma 
podstawowe znaczenie dla prowadzenia 
polityki, gdyż nieprawidłowe mnożniki 
fiskalne mogą prowadzić do doniosłych 
pomyłek politycznych; wzywa zatem
Komisję do szybkiego poddania swych 
modeli makroekonomicznych i prognoz 
poważnej i systematycznej kontroli przez 
niezależne instytucje;

4. dostrzega niedawną debatę nad 
wartością mnożnika fiskalnego, zwłaszcza 
wobec analiz MFW w tej sprawie w jego 
najnowszej światowej prognozie 
gospodarczej; uznaje tę analizę za istotną 
dla prowadzenia polityki, lecz podchodzi 
bardzo ostrożnie do wyciągania z niej 
zdecydowanych wniosków politycznych, 
ponieważ zawarte w niej obliczenia w 
dużym stopniu zależą od wartości 
odstających w Grecji i Niemczech, a 
wyniki wskazujące na bardzo wysokie 
mnożniki nie wytrzymują próby 
zastosowania innego zbioru krajów ani 
innego okresu; podkreśla, że inne 
niedawne opracowania teoretyczne i 
empiryczne w aktualnej literaturze 
ekonomicznej, w tym opracowania 
Międzynarodowego Funduszu 
Walutowego (MFW), wskazują, iż polityka 
fiskalna może mieć raczej powolny wpływ 
na działalność gospodarczą, a to z kolei 
budzi wątpliwości co do przydatności 
uznaniowej polityki fiskalnej do celów 
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związanych ze stabilizacją w krótkim 
okresie; podkreśla ponadto, że w 
państwach wysoko zadłużonych bodziec 
fiskalny może przynieść skutki przeciwne 
do zamierzonych; wzywa Komisję do 
zwiększenia przejrzystości swojej metodyki 
oceny wpływu mnożnika wysokości 
wydatków publicznych na wzrost PKB;

Or. en

Poprawka 159
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. uważa, że Komisja zbytnio 
zbagatelizowała niedawną debatę nad 
wartością mnożnika fiskalnego, zwłaszcza 
wobec analiz MFW w tej sprawie w jego 
najnowszej światowej prognozie 
gospodarczej, kiedy to z niedawnych 
opracowań teoretycznych i empirycznych 
w aktualnej literaturze ekonomicznej 
wyłania się szeroki konsensus w tej 
kwestii; uważa, że kwestia ta ma 
podstawowe znaczenie dla prowadzenia 
polityki, gdyż nieprawidłowe mnożniki 
fiskalne mogą prowadzić do doniosłych 
pomyłek politycznych; wzywa zatem 
Komisję do szybkiego poddania swych 
modeli makroekonomicznych i prognoz 
poważnej i systematycznej kontroli przez 
niezależne instytucje;

4. uważa, że należy uwzględnić niedawną 
debatę nad wartością mnożnika fiskalnego, 
zwłaszcza wobec analiz MFW w tej 
sprawie w jego najnowszej światowej 
prognozie gospodarczej, kiedy to z 
niedawnych opracowań teoretycznych i 
empirycznych w aktualnej literaturze 
ekonomicznej wyłania się szeroki 
konsensus w tej kwestii; uważa, że kwestia 
ta ma podstawowe znaczenie dla 
prowadzenia polityki, gdyż nieprawidłowe 
mnożniki fiskalne mogą prowadzić do 
doniosłych pomyłek politycznych; wzywa 
zatem Komisję do regularnego zasięgania 
opinii niezależnych instytucji w sprawie 
badań ekonomicznych;

Or. en

Poprawka 160
Werner Langen
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Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. uważa, że Komisja zbytnio 
zbagatelizowała niedawną debatę nad 
wartością mnożnika fiskalnego, zwłaszcza 
wobec analiz MFW w tej sprawie w jego 
najnowszej światowej prognozie 
gospodarczej, kiedy to z niedawnych
opracowań teoretycznych i empirycznych 
w aktualnej literaturze ekonomicznej 
wyłania się szeroki konsensus w tej 
kwestii; uważa, że kwestia ta ma 
podstawowe znaczenie dla prowadzenia 
polityki, gdyż nieprawidłowe mnożniki 
fiskalne mogą prowadzić do doniosłych 
pomyłek politycznych; wzywa zatem 
Komisję do szybkiego poddania swych 
modeli makroekonomicznych i prognoz 
poważnej i systematycznej kontroli przez 
niezależne instytucje;

4. uważa, że z opracowań teoretycznych i 
empirycznych w aktualnej literaturze 
ekonomicznej wyłania się szeroki 
konsensus co do konieczności konsolidacji 
fiskalnej jako warunku koniecznego 
długoterminowego wzrostu 
gospodarczego; uważa, że kwestia ta ma 
podstawowe znaczenie dla prowadzenia 
polityki, gdyż efekty wypierania wywołane 
przez ekspansywne strategie polityki 
budżetowej mogą prowadzić do nagłego 
pogorszenia się poziomu decyzji 
inwestycyjnych sektora prywatnego;

Or. en

Poprawka 161
Werner Langen

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje uznanie 
przez Komisję za uzasadnione 
„ewentualnych” zmian w terminie korekt 
nadmiernych deficytów, w pełnym 
poszanowaniu ducha i litery paktu 
stabilności i wzrostu; uważa jednak, że to 
uznanie pojawiło się zbyt późno;

skreślony

Or. en
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Poprawka 162
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje uznanie 
przez Komisję za uzasadnione 
„ewentualnych” zmian w terminie korekt 
nadmiernych deficytów, w pełnym 
poszanowaniu ducha i litery paktu 
stabilności i wzrostu; uważa jednak, że to 
uznanie pojawiło się zbyt późno;

5. wzywa państwa członkowskie do 
poszanowania paktu stabilności i wzrostu;

Or. en

Poprawka 163
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje uznanie 
przez Komisję za uzasadnione 
„ewentualnych” zmian w terminie korekt 
nadmiernych deficytów, w pełnym 
poszanowaniu ducha i litery paktu 
stabilności i wzrostu; uważa jednak, że to 
uznanie pojawiło się zbyt późno;

5. z zadowoleniem przyjmuje uznanie 
przez Komisję za uzasadnione 
„ewentualnych” zmian w terminie korekt 
nadmiernych deficytów, w pełnym 
poszanowaniu ducha i litery paktu 
stabilności i wzrostu;

Or. en

Poprawka 164
Derk Jan Eppink

Projekt rezolucji
Ustęp 5



AM\923070PL.doc 79/160 PE502.108v02-00

PL

Projekt rezolucji Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje uznanie 
przez Komisję za uzasadnione
„ewentualnych” zmian w terminie korekt 
nadmiernych deficytów, w pełnym 
poszanowaniu ducha i litery paktu 
stabilności i wzrostu; uważa jednak, że to 
uznanie pojawiło się zbyt późno;

5. dostrzega uznanie przez Komisję, że 
zmiana w terminie korekt nadmiernych 
deficytów może być uzasadniona;
podkreśla znaczenie poszanowania ducha 
i litery paktu stabilności i wzrostu, zgodnie 
ze zmianami wprowadzonymi przez 
„sześciopak” dotyczący zarządzania 
gospodarczego;

Or. en

Poprawka 165
Philippe De Backer, Wolf Klinz

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje uznanie 
przez Komisję za uzasadnione
„ewentualnych” zmian w terminie korekt 
nadmiernych deficytów, w pełnym 
poszanowaniu ducha i litery paktu 
stabilności i wzrostu; uważa jednak, że to
uznanie pojawiło się zbyt późno;

5. zwraca uwagę na uznanie przez Komisję 
„ewentualnych” zmian w terminie korekt 
nadmiernych deficytów, w pełnym 
poszanowaniu ducha i litery paktu 
stabilności i wzrostu; uważa jednak, że taki 
krok powinno się podejmować wyłącznie 
w bardzo szczególnych przypadkach;

Or. en

Poprawka 166
Krišjānis Kariņš

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. z zadowoleniem przyjmuje uznanie 
roli jednolitego rynku i konieczność 
zniesienia licznych barier, jakie nadal 
występują w sektorze usług; przypomina, 
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że droga do prawdziwie jednolitego 
europejskiego rynku jest jeszcze daleka;

Or. en

Poprawka 167
Marisa Matias

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. zwraca uwagę, że zmiana terminu 
będzie skuteczna tylko wtedy, gdy zostanie 
wykorzystana do wspierania wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia oraz jako 
podstawa do trwałych korekt fiskalnych;

Or. en

Poprawka 168
Werner Langen

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa Komisję do ponownego 
ocenienia sytuacji państw członkowskich 
w świetle wyjątkowych okoliczności, jakie 
przed nimi stoją, a mianowicie 
„nadzwyczajne zdarzenie pozostające poza 
kontrolą danego państwa członkowskiego 
i mające znaczny wpływ na sytuację 
finansową sektora instytucji rządowych i 
samorządowych, lub okresy znacznego 
pogorszenia koniunktury w rozumieniu 
paktu stabilności i wzrostu”;

skreślony

Or. en
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Poprawka 169
Philippe De Backer, Wolf Klinz

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa Komisję do ponownego 
ocenienia sytuacji państw członkowskich 
w świetle wyjątkowych okoliczności, jakie 
przed nimi stoją, a mianowicie 
„nadzwyczajne zdarzenie pozostające poza 
kontrolą danego państwa członkowskiego 
i mające znaczny wpływ na sytuację 
finansową sektora instytucji rządowych i 
samorządowych, lub okresy znacznego 
pogorszenia koniunktury w rozumieniu 
paktu stabilności i wzrostu”;

skreślony

Or. en

Poprawka 170
Derk Jan Eppink

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa Komisję do ponownego 
ocenienia sytuacji państw członkowskich 
w świetle wyjątkowych okoliczności, jakie 
przed nimi stoją, a mianowicie 
„nadzwyczajne zdarzenie pozostające poza 
kontrolą danego państwa członkowskiego 
i mające znaczny wpływ na sytuację 
finansową sektora instytucji rządowych i 
samorządowych, lub okresy znacznego 
pogorszenia koniunktury w rozumieniu 
paktu stabilności i wzrostu”;

6. wzywa Komisję do ocenienia sytuacji 
państw członkowskich w świetle 
okoliczności, jakie przed nimi stoją;

Or. en
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Poprawka 171
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa Komisję do ponownego 
ocenienia sytuacji państw członkowskich 
w świetle wyjątkowych okoliczności, jakie 
przed nimi stoją, a mianowicie 
„nadzwyczajne zdarzenie pozostające poza 
kontrolą danego państwa członkowskiego i 
mające znaczny wpływ na sytuację 
finansową sektora instytucji rządowych i 
samorządowych, lub okresy znacznego 
pogorszenia koniunktury w rozumieniu 
paktu stabilności i wzrostu”;

6. wzywa Komisję do uwzględnienia 
sytuacji państw członkowskich w świetle 
wyjątkowych okoliczności, jakie przed 
nimi stoją, a mianowicie „nadzwyczajnego 
zdarzenia pozostającego poza kontrolą 
danego państwa członkowskiego i 
mającego znaczny wpływ na sytuację 
finansową sektora instytucji rządowych i 
samorządowych, lub okresów znacznego 
pogorszenia koniunktury w rozumieniu 
paktu stabilności i wzrostu”;

Or. en

Poprawka 172
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa Komisję do ponownego 
ocenienia sytuacji państw członkowskich 
w świetle wyjątkowych okoliczności, jakie 
przed nimi stoją, a mianowicie 
„nadzwyczajne zdarzenie pozostające poza 
kontrolą danego państwa członkowskiego i 
mające znaczny wpływ na sytuację 
finansową sektora instytucji rządowych i 
samorządowych, lub okresy znacznego 
pogorszenia koniunktury w rozumieniu 
paktu stabilności i wzrostu”;

6. wzywa Komisję do ocenienia sytuacji 
państw członkowskich w świetle 
wyjątkowych okoliczności, jakie przed 
nimi stoją, a mianowicie „nadzwyczajnego 
zdarzenia pozostającego poza kontrolą 
danego państwa członkowskiego i 
mającego znaczny wpływ na sytuację 
finansową sektora instytucji rządowych i 
samorządowych, lub okresów znacznego 
pogorszenia koniunktury w rozumieniu 
paktu stabilności i wzrostu”;

Or. en
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Poprawka 173
Philippe De Backer, Wolf Klinz

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wzywa Komisję i Radę do ułatwienia 
drogi do konsolidacji państwom 
członkowskim o nadmiernym deficycie 
spowodowanym wyjątkowymi 
okolicznościami, zapewniając przy tym, by 
„[roczne cele budżetowe] (…) [były] 
zgodne z minimalną roczną korektą o co 
najmniej 0,5% PKB, rozumiane jako 
punkt odniesienia, salda w ujęciu 
uwzględniającym zmiany cykliczne, po 
skorygowaniu o działania jednorazowe i 
tymczasowe, w celu zapewnienia 
skorygowania nadmiernego deficytu w 
ostatecznym terminie wskazanym w 
zaleceniu”, jak określono w środkach 
zapobiegawczych paktu stabilności i 
wzrostu;

skreślony

Or. en

Poprawka 174
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wzywa Komisję i Radę do ułatwienia 
drogi do konsolidacji państwom 
członkowskim o nadmiernym deficycie 
spowodowanym wyjątkowymi 
okolicznościami, zapewniając przy tym, by 
„[roczne cele budżetowe] (…) [były] 
zgodne z minimalną roczną korektą o co 
najmniej 0,5% PKB, rozumiane jako punkt 
odniesienia, salda w ujęciu 
uwzględniającym zmiany cykliczne, po 

7. wzywa Komisję i Radę do 
dopilnowania, by „[roczne cele 
budżetowe] (…) [były] zgodne z 
minimalną roczną korektą o co najmniej 
0,5% PKB, rozumiane jako punkt 
odniesienia, salda w ujęciu 
uwzględniającym zmiany cykliczne, po 
skorygowaniu o działania jednorazowe i 
tymczasowe, w celu zapewnienia 
skorygowania nadmiernego deficytu w 
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skorygowaniu o działania jednorazowe i 
tymczasowe, w celu zapewnienia 
skorygowania nadmiernego deficytu w 
ostatecznym terminie wskazanym w 
zaleceniu”, jak określono w środkach 
zapobiegawczych paktu stabilności i 
wzrostu;

ostatecznym terminie wskazanym w 
zaleceniu”, jak określono w środkach 
zapobiegawczych paktu stabilności i 
wzrostu;

Or. en

Poprawka 175
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wzywa Komisję i Radę do ułatwienia 
drogi do konsolidacji państwom 
członkowskim o nadmiernym deficycie 
spowodowanym wyjątkowymi 
okolicznościami, zapewniając przy tym, by 
„[roczne cele budżetowe] (…) [były] 
zgodne z minimalną roczną korektą o co 
najmniej 0,5% PKB, rozumiane jako punkt 
odniesienia, salda w ujęciu 
uwzględniającym zmiany cykliczne, po 
skorygowaniu o działania jednorazowe i 
tymczasowe, w celu zapewnienia 
skorygowania nadmiernego deficytu w 
ostatecznym terminie wskazanym w 
zaleceniu”, jak określono w środkach 
zapobiegawczych paktu stabilności i 
wzrostu;

7. wzywa Komisję i Radę do 
dopilnowania, by „[roczne cele 
budżetowe] (…) [były] zgodne z 
minimalną roczną korektą o co najmniej 
0,5% PKB, rozumiane jako punkt 
odniesienia, salda w ujęciu 
uwzględniającym zmiany cykliczne, po 
skorygowaniu o działania jednorazowe i 
tymczasowe, w celu zapewnienia 
skorygowania nadmiernego deficytu w 
ostatecznym terminie wskazanym w 
zaleceniu”, jak określono w środkach 
zapobiegawczych paktu stabilności i 
wzrostu;

Or. en

Poprawka 176
Werner Langen

Projekt rezolucji
Ustęp 7
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Projekt rezolucji Poprawka

7. wzywa Komisję i Radę do ułatwienia 
drogi do konsolidacji państwom 
członkowskim o nadmiernym deficycie
spowodowanym wyjątkowymi 
okolicznościami, zapewniając przy tym, by 
„[roczne cele budżetowe] (…) [były] 
zgodne z minimalną roczną korektą o co 
najmniej 0,5% PKB, rozumiane jako punkt 
odniesienia, salda w ujęciu 
uwzględniającym zmiany cykliczne, po 
skorygowaniu o działania jednorazowe i 
tymczasowe, w celu zapewnienia 
skorygowania nadmiernego deficytu w 
ostatecznym terminie wskazanym w 
zaleceniu”, jak określono w środkach 
zapobiegawczych paktu stabilności i 
wzrostu;

7. wzywa Komisję i Radę do dalszego 
podążania drogą do konsolidacji na rzecz
państw członkowskich o nadmiernym 
deficycie, zapewniając przy tym, by 
„[roczne cele budżetowe] (…) [były] 
zgodne z minimalną roczną korektą o co 
najmniej 0,5% PKB, rozumiane jako punkt 
odniesienia, salda w ujęciu 
uwzględniającym zmiany cykliczne, po 
skorygowaniu o działania jednorazowe i 
tymczasowe, w celu zapewnienia 
skorygowania nadmiernego deficytu w 
ostatecznym terminie wskazanym w 
zaleceniu”, jak określono w środkach 
zapobiegawczych paktu stabilności i 
wzrostu;

Or. en

Poprawka 177
Derk Jan Eppink

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wzywa Komisję i Radę do ułatwienia 
drogi do konsolidacji państwom 
członkowskim o nadmiernym deficycie
spowodowanym wyjątkowymi 
okolicznościami, zapewniając przy tym, by 
„[roczne cele budżetowe] (...) [były] 
zgodne z minimalną roczną korektą o co 
najmniej 0,5% PKB, rozumiane jako punkt 
odniesienia, salda w ujęciu 
uwzględniającym zmiany cykliczne, po 
skorygowaniu o działania jednorazowe i 
tymczasowe, w celu zapewnienia 
skorygowania nadmiernego deficytu w 
ostatecznym terminie wskazanym w 
zaleceniu”, jak określono w środkach 

7. wzywa Komisję i Radę do 
monitorowania drogi do konsolidacji 
państwom członkowskim o nadmiernym 
deficycie spowodowanym wyjątkowymi 
okolicznościami, zapewniając przy tym, by 
„[roczne cele budżetowe] (...) [były] 
zgodne z minimalną roczną korektą o co 
najmniej 0,5% PKB, rozumiane jako punkt 
odniesienia, salda w ujęciu 
uwzględniającym zmiany cykliczne, po 
skorygowaniu o działania jednorazowe i 
tymczasowe, w celu zapewnienia 
skorygowania nadmiernego deficytu w 
ostatecznym terminie wskazanym w 
zaleceniu”, jak określono w środkach 
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zapobiegawczych paktu stabilności i
wzrostu;

zapobiegawczych paktu stabilności i 
wzrostu;

Or. en

Poprawka 178
Werner Langen

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa Komisję i Radę do 
zrównoważenia potrzeb w zakresie 
efektywnych inwestycji publicznych z 
celami dyscypliny fiskalnej poprzez 
objęcie programów inwestycji publicznych 
swą oceną programów stabilności i 
konwergencji oraz procedurami 
nadmiernego deficytu;

skreślony

Or. en

Poprawka 179
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa Komisję i Radę do 
zrównoważenia potrzeb w zakresie 
efektywnych inwestycji publicznych z 
celami dyscypliny fiskalnej poprzez 
objęcie programów inwestycji publicznych 
swą oceną programów stabilności i 
konwergencji oraz procedurami 
nadmiernego deficytu;

8. wzywa Komisję i Radę do 
zrównoważenia potrzeb w zakresie 
efektywnych inwestycji prywatnych i 
publicznych z celami dyscypliny fiskalnej; 

Or. en
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Poprawka 180
Philippe De Backer, Wolf Klinz

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa Komisję i Radę do 
zrównoważenia potrzeb w zakresie 
efektywnych inwestycji publicznych z 
celami dyscypliny fiskalnej poprzez 
objęcie programów inwestycji publicznych
swą oceną programów stabilności i 
konwergencji oraz procedurami 
nadmiernego deficytu;

8. wzywa Komisję i Radę do 
zrównoważenia potrzeb w zakresie 
efektywnych inwestycji publicznych z 
celami dyscypliny fiskalnej poprzez 
uwzględnienie inwestycji wspierających 
wzrost gospodarczy w swej ocenie
programów stabilności i konwergencji, z 
pełnym poszanowaniem postanowień
określonych w prawodawstwie unijnym;

Or. en

Poprawka 181
Derk Jan Eppink

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa Komisję i Radę do 
zrównoważenia potrzeb w zakresie 
efektywnych inwestycji publicznych z 
celami dyscypliny fiskalnej poprzez objęcie 
programów inwestycji publicznych swą 
oceną programów stabilności i 
konwergencji oraz procedurami 
nadmiernego deficytu;

8. wzywa Komisję i Radę do dopasowania
specjalnych programów inwestycji 
publicznych do celów konsolidacji
fiskalnej; jest zdania, że konsolidacja 
fiskalna sprzyjająca wzrostowi 
gospodarczemu może jednocześnie 
przywrócić równowagę finansów 
publicznych oraz zaufanie inwestorów;

Or. en

Poprawka 182
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 8
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Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa Komisję i Radę do 
zrównoważenia potrzeb w zakresie 
efektywnych inwestycji publicznych z 
celami dyscypliny fiskalnej poprzez 
objęcie programów inwestycji publicznych 
swą oceną programów stabilności i 
konwergencji oraz procedurami
nadmiernego deficytu;

8. wzywa Komisję i Radę do 
zrównoważenia potrzeb w zakresie 
efektywnych inwestycji publicznych z 
celami dyscypliny fiskalnej poprzez 
dokładną ocenę programów inwestycji 
publicznych w swej ocenie programów 
stabilności i konwergencji oraz 
procedurach nadmiernego deficytu;

Or. en

Poprawka 183
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. oczekuje w związku z tym 
sprawozdania Komisji dotyczącego jakości 
wydatków publicznych oraz korekty – w 
granicach ram unijnych – zakresu 
ewentualnych działań dotyczących 
kwalifikacji programów inwestycyjnych;

Or. en

Poprawka 184
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 8 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8b. przypomina swój postulat, zgodnie z 
którym strategia konsolidacji powinna być 
też ukierunkowana na stronę dochodów 
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w budżetach państw członkowskich;
nalega, aby w obecnej sytuacji kryzysu 
gospodarczego niezbędne inwestycje nie 
mogły być finansowane wyłącznie poprzez 
zwiększanie długu publicznego; podkreśla 
zatem, że inwestycje muszą być 
finansowane z nowych, inteligentnych 
źródeł podatkowych;

Or. en

Poprawka 185
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 8 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8c. zaznacza w szczególności, że działania 
konsolidacyjne po stronie dochodów 
powinny skupiać się na zmniejszeniu 
wydatków podatkowych, które prowadzą 
do powstawania nieproduktywnych nisz 
bądź do nieefektywnych zachowań 
związanych z dążeniem do uzyskania jak 
największych korzyści ze środków 
publicznych, na obniżeniu dotacji 
powodujących skutki szkodliwe dla 
środowiska, jak również na wprowadzeniu 
podatków środowiskowych, które 
ukierunkowane są na źródła negatywnych 
efektów zewnętrznych i mogą przynosić 
podwójne korzyści, ponieważ poprawiają 
sytuację budżetową i pomagają 
w realizacji celów określonych w strategii 
„Europa 2020”;

Or. en

Poprawka 186
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool
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Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa Komisję do rozpoczęcia w trybie 
pilnym opracowywania planu, który 
zapewniłby, by równolegle do elementów
dyscypliny fiskalnej wysunięto konkretne 
propozycje dotyczące solidarności między 
państwami członkowskimi i 
demokratycznej legitymacji jako część 
międzyinstytucjonalnego porozumienia w 
sprawie europejskiego semestru;

9. jest zdania, że mocne zobowiązanie do 
przestrzegania trwałej dyscypliny fiskalnej 
i reform strukturalnych jest warunkiem 
wstępnym solidarności między państwami 
członkowskimi; z zadowoleniem przyjmuje 
zwiększoną legitymację demokratyczną w 
ramach europejskiego semestru;

Or. en

Poprawka 187
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa Komisję do rozpoczęcia w trybie 
pilnym opracowywania planu, który 
zapewniłby, by równolegle do elementów 
dyscypliny fiskalnej wysunięto konkretne 
propozycje dotyczące solidarności między 
państwami członkowskimi i 
demokratycznej legitymacji jako część 
międzyinstytucjonalnego porozumienia w 
sprawie europejskiego semestru;

9. wzywa Komisję do rozpoczęcia w trybie 
pilnym opracowywania sposobu na 
zapewnienie, by równolegle do elementów 
dyscypliny fiskalnej wysunięto konkretne 
propozycje dotyczące reform 
strukturalnych wspierania inwestycji 
publicznych i prywatnych, które tworzą 
elementy wzrostu gospodarczego;

Or. en

Poprawka 188
Werner Langen

Projekt rezolucji
Ustęp 9
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Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa Komisję do rozpoczęcia w trybie 
pilnym opracowywania planu, który 
zapewniłby, by równolegle do elementów 
dyscypliny fiskalnej wysunięto konkretne 
propozycje dotyczące solidarności między 
państwami członkowskimi i 
demokratycznej legitymacji jako część 
międzyinstytucjonalnego porozumienia w 
sprawie europejskiego semestru;

9. wzywa Komisję do zapewnienia, by
elementy dyscypliny fiskalnej faktycznie 
weszły w życie;

Or. en

Poprawka 189
Derk Jan Eppink

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa Komisję do rozpoczęcia w trybie 
pilnym opracowywania planu, który 
zapewniłby, by równolegle do elementów 
dyscypliny fiskalnej wysunięto konkretne 
propozycje dotyczące solidarności między 
państwami członkowskimi i 
demokratycznej legitymacji jako część 
międzyinstytucjonalnego porozumienia w 
sprawie europejskiego semestru;

9. wzywa Komisję do zapewnienia, by 
równolegle do dyscypliny fiskalnej 
wysunięto konkretne propozycje dotyczące 
reform strukturalnych, w szczególności 
reform, które zwiększają elastyczność 
rynków pracy, motywują starszych 
pracowników do pozostania na rynku 
pracy dłużej, zmniejszają bezrobocie osób 
młodych poprzez lepsze dopasowanie ich 
kwalifikacji do popytu na pracę, zwalczają 
segmentację rynku pracy dzięki bardziej 
zrównoważonemu prawodawstwu w 
zakresie ochrony zatrudnienia, zwiększają 
stabilność systemów emerytalnych, 
podnoszą wydajność systemów 
opodatkowania, podnoszą konkurencję w 
sektorze usług poprzez znoszenie 
nieuzasadnionych ograniczeń 
regulowanej wymiany handlowej i 
zawodów, wprowadzają liberalizację 
niektórych gałęzi gospodarki, ułatwiają 
dostęp do kredytu, zmniejszają 
biurokrację, eliminują zbędne warstwy 
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systemu zarządzania oraz możliwości 
uchylania się od opodatkowania;

Or. en

Poprawka 190
Philippe De Backer, Wolf Klinz

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa Komisję do rozpoczęcia w trybie 
pilnym opracowywania planu, który 
zapewniłby, by równolegle do elementów 
dyscypliny fiskalnej wysunięto konkretne 
propozycje dotyczące solidarności między 
państwami członkowskimi i 
demokratycznej legitymacji jako część 
międzyinstytucjonalnego porozumienia w 
sprawie europejskiego semestru;

9. wzywa Komisję do rozpoczęcia w trybie 
pilnym opracowywania planu, który 
zapewniłby, by obok elementów 
dyscypliny fiskalnej wysunięto konkretne 
propozycje dotyczące wzrostu między 
państwami członkowskimi i 
demokratycznej legitymacji jako część 
międzyinstytucjonalnego porozumienia w 
sprawie europejskiego semestru;

Or. en

Poprawka 191
Marisa Matias

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. wzywa Komisję do wspierania 
procesów restrukturyzacji długu w 
państwach członkowskich objętych 
programami dostosowawczymi i 
pozostałymi państwami członkowskimi 
wykazującymi słabą zdolność obsługi 
zadłużenia; podkreśla, że te programy 
restrukturyzacji długu mogą 
zagwarantować wystarczające 
zmniejszenie zadłużenia tylko wtedy, gdy 
będą obejmowały wierzycieli oficjalnych 
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oraz prywatnych;

Or. en

Poprawka 192
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa Komisję i Radę do znacznego 
udoskonalenia jakości, specyfiki krajowej i 
odpowiedniości/słuszności/trafności
zaleceń kierowanych do poszczególnych 
krajów, zwłaszcza poprzez właściwą
interpretację operacji zakłóceń równowagi 
makroekonomicznej;

10. wzywa Komisję i Radę do 
odpowiedniego skorygowania i 
udoskonalenia jakości, specyfiki krajowej i 
trafności zaleceń kierowanych do 
poszczególnych krajów;

Or. en

Poprawka 193
Marisa Matias

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa Komisję i Radę do znacznego 
udoskonalenia jakości, specyfiki krajowej i 
odpowiedniości/słuszności/trafności
zaleceń kierowanych do poszczególnych 
krajów, zwłaszcza poprzez właściwą 
interpretację operacji zakłóceń równowagi 
makroekonomicznej;

10. wzywa Komisję i Radę do znacznego 
udoskonalenia jakości, specyfiki krajowej i 
trafności zaleceń kierowanych do 
poszczególnych krajów, zwłaszcza poprzez 
właściwą interpretację operacji zakłóceń 
równowagi makroekonomicznej, w tym 
symetryczne podejście do deficytów i 
nadwyżek na rachunku obrotów 
bieżących; wzywa Komisję do 
zaangażowania się w bardziej 
odpowiednią ocenę wpływu tych zaleceń 
na wzrost gospodarczy oraz ocenę wzrostu 
gospodarczego lub jego braku, podczas 
przeprowadzania korekt fiskalnych;
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Or. en

Poprawka 194
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa Komisję i Radę do znacznego 
udoskonalenia jakości, specyfiki krajowej i 
odpowiedniości/słuszności/trafności
zaleceń kierowanych do poszczególnych 
krajów, zwłaszcza poprzez właściwą
interpretację operacji zakłóceń równowagi 
makroekonomicznej;

10. wzywa Komisję i Radę do znacznego 
udoskonalenia jakości, specyfiki krajowej i 
trafności zaleceń kierowanych do 
poszczególnych krajów, zwłaszcza poprzez 
kompleksową interpretację i stosowanie
operacji zakłóceń równowagi 
makroekonomicznej oraz poprzez 
dopilnowanie, aby zalecenia te nie były 
zwykłym powtórzeniem programów 
stabilności i konwergencji;

Or. en

Poprawka 195
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa Komisję i Radę do znacznego 
udoskonalenia jakości, specyfiki krajowej i 
odpowiedniości/słuszności/trafności
zaleceń kierowanych do poszczególnych 
krajów, zwłaszcza poprzez właściwą 
interpretację operacji zakłóceń równowagi 
makroekonomicznej;

10. wzywa Komisję i Radę do znacznego 
udoskonalenia jakości, specyfiki krajowej i 
trafności zaleceń kierowanych do 
poszczególnych krajów;

Or. en
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Poprawka 196
Werner Langen

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa Komisję i Radę do znacznego
udoskonalenia jakości, specyfiki krajowej 
i odpowiedniości/słuszności/trafności
zaleceń kierowanych do poszczególnych 
krajów, zwłaszcza poprzez właściwą 
interpretację operacji zakłóceń równowagi 
makroekonomicznej;

10. wzywa Komisję i Radę do dalszego 
udoskonalania jakości, specyfiki krajowej 
i trafności zaleceń kierowanych do 
poszczególnych krajów;

Or. en

Poprawka 197
Philippe De Backer, Wolf Klinz

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa Komisję i Radę do znacznego 
udoskonalenia jakości, specyfiki krajowej i 
odpowiedniości/słuszności/trafności
zaleceń kierowanych do poszczególnych 
krajów, zwłaszcza poprzez właściwą 
interpretację operacji zakłóceń równowagi 
makroekonomicznej;

10. wzywa Komisję i Radę do stałego 
udoskonalania jakości, specyfiki krajowej 
i trafności zaleceń kierowanych do 
poszczególnych krajów;

Or. en

Poprawka 198
Derk Jan Eppink

Projekt rezolucji
Ustęp 10
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Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa Komisję i Radę do znacznego 
udoskonalenia jakości, specyfiki krajowej 
i odpowiedniości/słuszności/trafności
zaleceń kierowanych do poszczególnych 
krajów, zwłaszcza poprzez właściwą 
interpretację operacji zakłóceń równowagi 
makroekonomicznej;

10. wzywa Komisję i Radę do dalszego 
udoskonalania jakości, specyfiki krajowej 
i trafności zaleceń kierowanych do 
poszczególnych krajów;

Or. en

Poprawka 199
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. podkreśla, że zalecenia te różnią się 
znacząco w swoim zakresie i jakości w 
poszczególnych państwach 
członkowskich; jest zdania, że w ramach 
strategii Komisji na rzecz przyszłej UGW 
pożądane byłyby dalsze wnioski dotyczące 
ustanowienia norm i procedur 
opracowywania i nadzoru nad realizacją 
krajowych programów reform i zaleceń 
dla poszczególnych krajów;

Or. en

Poprawka 200
Olle Ludvigsson

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. jest zaniepokojony tym, że w ramach 
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europejskiego semestru Komisja wykazuje 
tendencję do naruszania niezależności 
partnerów społecznych, chociażby poprzez 
nakłanianie państw członkowskich do 
przeprowadzenia restrukturyzacji 
krajowych systemów kształtowania płac 
lub do obniżania krajowych poziomów 
płac; podkreśla, że owa niezależność –
objęta ochroną m.in. w art. 152 i 153 
ust. 5 TFUE – stanowi kluczowy element 
sprawnie działającego rynku pracy, i w 
związku z tym niezależność tę trzeba 
szanować;

Or. en

Poprawka 201
Ramon Tremosa i Balcells

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. wzywa Komisję do uwzględnienia 
wewnętrznego podziału kompetencji w 
państwach członkowskich w swoich 
zaleceniach dla poszczególnych krajów 
oraz do zapewnienia, by podział 
obowiązków między poszczególnymi 
systemami administracji był 
proporcjonalny do relatywnej wagi ich 
wydatków;

Or. en

Poprawka 202
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

10a. wzywa Komisję i Radę do 
zapewnienia zwiększenia i 
zoptymalizowania inwestycji w badania 
naukowe, rozwój i innowacje oraz 
przekształcenia przez europejskie sektory 
publiczne i prywatne rezultatów tych 
inwestycji w konkurencyjny atut i wzrost 
produktywności;

Or. en

Poprawka 203
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 10 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10b. wzywa Komisję i Radę do zwiększenia 
wysiłków na rzecz ograniczenia zależności 
od importu energii i surowców w celu 
zbudowania Europy bardziej 
zrównoważonej pod względem 
ekologicznym, gospodarczym i 
społecznym;

Or. en

Poprawka 204
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa państwa członkowskie do 
przyjęcia w trybie pilnym wieloletnich ram 
finansowych (WRF), co zapewni 
wzmocnienie roli tych ram jako źródła 

11. wzywa państwa członkowskie do 
przyjęcia w trybie pilnym wieloletnich ram 
finansowych (WRF);
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niezwykle potrzebnych inwestycji;

Or. en

Poprawka 205
Derk Jan Eppink

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa państwa członkowskie do 
przyjęcia w trybie pilnym wieloletnich ram 
finansowych (WRF), co zapewni 
wzmocnienie roli tych ram jako źródła 
niezwykle potrzebnych inwestycji;

11. wzywa państwa członkowskie do 
przyjęcia wieloletnich ram finansowych 
(WRF); uznaje w tym względzie, że 
struktura unijnego budżetu jest 
ważniejsza od jego wielkości, a zatem 
Unia Europejska mogłaby zamrozić lub 
nawet ogólnie ograniczyć wieloletnie 
ramy finansowe, inwestując cały czas w 
obszary przynoszące wartość dodaną;

Or. en

Poprawka 206
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa państwa członkowskie do 
przyjęcia w trybie pilnym wieloletnich ram 
finansowych (WRF), co zapewni 
wzmocnienie roli tych ram jako źródła 
niezwykle potrzebnych inwestycji;

11. wzywa państwa członkowskie do 
przyjęcia w trybie pilnym wzmocnionych 
wieloletnich ram finansowych (WRF), co 
zapewni wzmocnienie roli tych ram jako 
źródła niezwykle potrzebnych 
długoterminowych inwestycji w sektory i 
działania wspierające trwały wzrost 
gospodarczy i zwiększające liczbę 
zielonych miejsc pracy;

Or. en
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Poprawka 207
Derk Jan Eppink

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa Komisję i Radę do dokonania 
przeglądu zalecanych strategii 
politycznych w zakresie korekt fiskalnych 
w każdym przypadku, kiedy dochodzi do 
popadania gospodarek w recesję, przy 
zapewnieniu minimalnych poziomów 
społecznego dobrobytu, utrzymaniu 
podstawowych praw pracowniczych i 
unikaniu wpadnięcia w spiralę recesji;
wzywa Komisję i Radę do zaproponowania 
instrumentów unijnych na rzecz ochrony 
społecznej i minimalnych norm 
społecznych;

skreślony

Or. en

Poprawka 208
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa Komisję i Radę do dokonania 
przeglądu zalecanych strategii 
politycznych w zakresie korekt fiskalnych 
w każdym przypadku, kiedy dochodzi do 
popadania gospodarek w recesję, przy 
zapewnieniu minimalnych poziomów 
społecznego dobrobytu, utrzymaniu 
podstawowych praw pracowniczych i 
unikaniu wpadnięcia w spiralę recesji;
wzywa Komisję i Radę do zaproponowania 
instrumentów unijnych na rzecz ochrony 
społecznej i minimalnych norm 

12. wzywa państwa członkowskie do 
zagwarantowania minimalnych poziomów 
społecznego dobrobytu oraz do 
utrzymania podstawowych praw 
pracowniczych;
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społecznych;

Or. en

Poprawka 209
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa Komisję i Radę do dokonania 
przeglądu zalecanych strategii 
politycznych w zakresie korekt fiskalnych 
w każdym przypadku, kiedy dochodzi do 
popadania gospodarek w recesję, przy 
zapewnieniu minimalnych poziomów 
społecznego dobrobytu, utrzymaniu 
podstawowych praw pracowniczych i 
unikaniu wpadnięcia w spiralę recesji; 
wzywa Komisję i Radę do zaproponowania 
instrumentów unijnych na rzecz ochrony 
społecznej i minimalnych norm 
społecznych;

12. wzywa Komisję i Radę do dokonania 
przeglądu zalecanych strategii 
politycznych w zakresie korekt fiskalnych 
w każdym przypadku, kiedy dochodzi do 
popadania gospodarek w recesję, przy 
zapewnieniu minimalnych poziomów 
społecznego dobrobytu, utrzymaniu 
podstawowych praw pracowniczych i 
unikaniu wpadnięcia w spiralę recesji;

Or. en

Poprawka 210
Philippe De Backer, Wolf Klinz

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa Komisję i Radę do dokonania 
przeglądu zalecanych strategii 
politycznych w zakresie korekt fiskalnych 
w każdym przypadku, kiedy dochodzi do 
popadania gospodarek w recesję, przy 
zapewnieniu minimalnych poziomów 
społecznego dobrobytu, utrzymaniu
podstawowych praw pracowniczych i 

12. wzywa Komisję i Radę do dążenia do 
zapewnienia minimalnych poziomów 
społecznego dobrobytu, utrzymania
podstawowych praw pracowniczych i 
unikania wpadnięcia w spiralę recesji w 
zalecanych strategiach politycznych w 
zakresie korekt w każdym przypadku, 
kiedy dochodzi do popadania gospodarek 
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unikaniu wpadnięcia w spiralę recesji;
wzywa Komisję i Radę do zaproponowania 
instrumentów unijnych na rzecz ochrony 
społecznej i minimalnych norm 
społecznych;

w recesję;

Or. en

Poprawka 211
Werner Langen

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa Komisję i Radę do dokonania 
przeglądu zalecanych strategii 
politycznych w zakresie korekt fiskalnych 
w każdym przypadku, kiedy dochodzi do 
popadania gospodarek w recesję, przy 
zapewnieniu minimalnych poziomów 
społecznego dobrobytu, utrzymaniu 
podstawowych praw pracowniczych i 
unikaniu wpadnięcia w spiralę recesji;
wzywa Komisję i Radę do zaproponowania 
instrumentów unijnych na rzecz ochrony 
społecznej i minimalnych norm 
społecznych;

12. wzywa Komisję i Radę, aby nie 
odchodziły od zalecanych strategii 
politycznych w zakresie korekt fiskalnych 
w każdym przypadku, kiedy dochodzi do 
popadania gospodarek w recesję, przy 
zapewnieniu wdrożenia niezbędnych 
reform rynku pracy i unikaniu wpadnięcia 
w spiralę recesji, którą mogłyby wywołać 
jeszcze wyższe deficyty budżetowe;

Or. en

Poprawka 212
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa Komisję i Radę do dokonania 
przeglądu zalecanych strategii 
politycznych w zakresie korekt fiskalnych 

12. wzywa Komisję i Radę do dokonania 
przeglądu zalecanych strategii 
politycznych w zakresie korekt fiskalnych 
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w każdym przypadku, kiedy dochodzi do 
popadania gospodarek w recesję, przy 
zapewnieniu minimalnych poziomów 
społecznego dobrobytu, utrzymaniu 
podstawowych praw pracowniczych i 
unikaniu wpadnięcia w spiralę recesji; 
wzywa Komisję i Radę do zaproponowania 
instrumentów unijnych na rzecz ochrony 
społecznej i minimalnych norm 
społecznych;

w każdym przypadku, kiedy dochodzi do 
popadania gospodarek w recesję, przy 
zapewnieniu minimalnych poziomów 
społecznego dobrobytu, utrzymaniu 
podstawowych praw pracowniczych i 
unikaniu wpadnięcia w spiralę recesji; 
wzywa Komisję i Radę do zaproponowania 
instrumentów unijnych na rzecz ochrony 
społecznej i minimalnych norm
społecznych; wzywa państwa 
członkowskie do rzetelnego wdrożenia 
gwarancji dla młodzieży i zwraca się z 
ogólną prośbą o przyjęcie nadrzędnego 
paktu społecznego, o którym mowa w 
sprawozdaniu Marianne Thyssen 
dotyczącym faktycznej unii gospodarczej i 
walutowej;

Or. en

Poprawka 213
Mojca Kleva Kekuš

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa Komisję i Radę do dokonania 
przeglądu zalecanych strategii 
politycznych w zakresie korekt fiskalnych 
w każdym przypadku, kiedy dochodzi do 
popadania gospodarek w recesję, przy 
zapewnieniu minimalnych poziomów 
społecznego dobrobytu, utrzymaniu 
podstawowych praw pracowniczych i 
unikaniu wpadnięcia w spiralę recesji; 
wzywa Komisję i Radę do zaproponowania 
instrumentów unijnych na rzecz ochrony 
społecznej i minimalnych norm 
społecznych;

12. wzywa Komisję i Radę do dokonania 
przeglądu zalecanych strategii 
politycznych w zakresie korekt fiskalnych 
w każdym przypadku, kiedy dochodzi do 
popadania gospodarek w recesję, przy 
zapewnieniu minimalnych poziomów 
społecznego dobrobytu, utrzymaniu 
podstawowych praw pracowniczych i 
unikaniu wpadnięcia w spiralę recesji; 
wzywa Komisję i Radę do zaproponowania 
instrumentów unijnych na rzecz ochrony 
społecznej i minimalnych norm 
społecznych, ze szczególnym 
uwzględnieniem kobiet i osób 
niepełnosprawnych;

Or. en
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Poprawka 214
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. wzywa Radę Europejską do 
wspierania postępów we wdrażaniu 
gwarancji dla młodzieży w procesie 
europejskiego semestru;

Or. en

Poprawka 215
Derk Jan Eppink

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa również Komisję do 
zaproponowania całościowego podejścia 
do kwestii wzrostu, które powinno 
obejmować europejską politykę 
przemysłową z prawdziwego zdarzenia 
oraz gwarancję, że Europa będzie 
wykorzystywała wszystkie swe siły i 
wpływy w zewnętrznych stosunkach 
handlowych; wzywa Komisję do 
wykorzystania w pełni zasobów wzrostu 
wywodzących się z handlu z krajami 
trzecimi i wprowadzenia wzajemności, a 
także zasad uczciwego handlu; wzywa 
Komisję do ujmowania solidnych klauzul 
społecznych w porozumieniach 
handlowych opartych na normach pracy 
Międzynarodowej Organizacji Pracy;

13. podkreśla, że protekcjonizm może 
tylko pogłębić i przedłużyć kryzys; wzywa 
Komisję do wykorzystania w pełni zasobów 
wzrostu wywodzących się z handlu z 
państwami trzecimi; w związku z tym 
uznaje w szczególności pełen zakres 
środków, jakie można przedsięwziąć w 
celu zacieśnienia i rozszerzenia 
transatlantyckich stosunków 
gospodarczych; taki plan działań 
powinien obejmować pochodne cele 
odnowienia i otwarcia rynku 
transatlantyckiego, ponownego 
ukierunkowania partnerstwa 
transatlantyckiego w odniesieniu do 
państw trzecich w celu ugruntowania 
podstawowych zasad międzynarodowego 
porządku gospodarczego oraz cele 
rozszerzenia wielostronnego systemu 
opartego na zasadach w celu włączenia do 
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niego nowych członków i nowych 
obszarów zapewniających możliwości 
gospodarcze;

Or. en

Poprawka 216
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa również Komisję do 
zaproponowania całościowego podejścia 
do kwestii wzrostu, które powinno 
obejmować europejską politykę 
przemysłową z prawdziwego zdarzenia
oraz gwarancję, że Europa będzie 
wykorzystywała wszystkie swe siły i 
wpływy w zewnętrznych stosunkach 
handlowych; wzywa Komisję do 
wykorzystania w pełni zasobów wzrostu 
wywodzących się z handlu z krajami 
trzecimi i wprowadzenia wzajemności, a 
także zasad uczciwego handlu; wzywa 
Komisję do ujmowania solidnych klauzul 
społecznych w porozumieniach 
handlowych opartych na normach pracy 
Międzynarodowej Organizacji Pracy;

13. wzywa również Komisję do 
zaproponowania całościowego podejścia 
do kwestii wzrostu, które powinno 
obejmować gwarancję, że Europa będzie 
wykorzystywała wszystkie swe siły i 
wpływy w zewnętrznych stosunkach 
handlowych; wzywa Komisję do 
wykorzystania w pełni zasobów wzrostu 
wywodzących się z handlu z państwami 
trzecimi i wprowadzenia wzajemności, a 
także zasad uczciwego handlu;

Or. en

Poprawka 217
Werner Langen

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa również Komisję do 
zaproponowania całościowego podejścia 

13. wzywa również Komisję do 
zaproponowania całościowego podejścia 
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do kwestii wzrostu, które powinno 
obejmować europejską politykę 
przemysłową z prawdziwego zdarzenia 
oraz gwarancję, że Europa będzie 
wykorzystywała wszystkie swe siły i 
wpływy w zewnętrznych stosunkach 
handlowych; wzywa Komisję do 
wykorzystania w pełni zasobów wzrostu 
wywodzących się z handlu z krajami
trzecimi i wprowadzenia wzajemności, a 
także zasad uczciwego handlu; wzywa 
Komisję do ujmowania solidnych klauzul 
społecznych w porozumieniach 
handlowych opartych na normach pracy 
Międzynarodowej Organizacji Pracy;

do kwestii długoterminowego wzrostu, 
które powinno obejmować europejską 
politykę przemysłową z prawdziwego 
zdarzenia oraz gwarancję, że Europa 
będzie wykorzystywała wszystkie swe siły 
i wpływy w zewnętrznych stosunkach 
handlowych oraz atrakcyjność 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych; 
wzywa Komisję do wykorzystania w pełni 
zasobów wzrostu;

Or. en

Poprawka 218
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa również Komisję do 
zaproponowania całościowego podejścia 
do kwestii wzrostu, które powinno 
obejmować europejską politykę 
przemysłową z prawdziwego zdarzenia 
oraz gwarancję, że Europa będzie 
wykorzystywała wszystkie swe siły i 
wpływy w zewnętrznych stosunkach 
handlowych; wzywa Komisję do 
wykorzystania w pełni zasobów wzrostu 
wywodzących się z handlu z krajami 
trzecimi i wprowadzenia wzajemności, a 
także zasad uczciwego handlu; wzywa 
Komisję do ujmowania solidnych klauzul 
społecznych w porozumieniach 
handlowych opartych na normach pracy 
Międzynarodowej Organizacji Pracy;

13. wzywa również Komisję do 
zaproponowania całościowego podejścia 
do kwestii trwałego wzrostu i celów 
strategii „Europa 2020”, które powinno 
obejmować europejską politykę 
przemysłową z prawdziwego zdarzenia 
oraz gwarancję, że Europa będzie 
wykorzystywała wszystkie swe siły i 
wpływy w zewnętrznych stosunkach 
handlowych; wzywa Komisję do 
wykorzystania w pełni zasobów wzrostu 
wywodzących się – w zależności od 
przypadku – z handlu z państwami 
trzecimi i wprowadzenia wzajemności, a 
także zasad uczciwego handlu; wzywa 
Komisję do ujmowania solidnych klauzul 
społecznych w porozumieniach 
handlowych opartych na normach pracy 
Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz 
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do właściwego uwzględnienia nadrzędnej 
konieczności walki ze zmianą klimatu na 
wszystkich szczeblach;

Or. en

Poprawka 219
Philippe De Backer, Wolf Klinz

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa również Komisję do 
zaproponowania całościowego podejścia 
do kwestii wzrostu, które powinno 
obejmować europejską politykę 
przemysłową z prawdziwego zdarzenia 
oraz gwarancję, że Europa będzie 
wykorzystywała wszystkie swe siły i 
wpływy w zewnętrznych stosunkach 
handlowych; wzywa Komisję do 
wykorzystania w pełni zasobów wzrostu 
wywodzących się z handlu z krajami 
trzecimi i wprowadzenia wzajemności, a 
także zasad uczciwego handlu; wzywa 
Komisję do ujmowania solidnych klauzul 
społecznych w porozumieniach 
handlowych opartych na normach pracy 
Międzynarodowej Organizacji Pracy;

13. wzywa również Komisję do 
zaproponowania całościowego podejścia 
do kwestii wzrostu, które powinno 
obejmować urzeczywistnienie rynku 
wewnętrznego, zwiększenie konkurencji i 
ograniczenie europejskiej polityki 
przemysłowej z prawdziwego zdarzenia 
oraz gwarancję, że Europa będzie 
wykorzystywała wszystkie swe siły i 
wpływy w zewnętrznych stosunkach 
handlowych; wzywa Komisję do 
wykorzystania w pełni zasobów wzrostu 
wywodzących się z handlu z państwami 
trzecimi poprzez przyspieszenie trwającego 
procesu zawierania umów o wolnym 
handlu z Kanadą, Singapurem, Malezją i 
Indiami oraz rozpoczęcie negocjacji z 
głównymi partnerami handlowymi UE, 
m.in. USA i Japonią; wzywa Komisję do 
dalszego ujmowania klauzul w 
porozumieniach handlowych opartych na 
normach pracy Międzynarodowej 
Organizacji Pracy;

Or. en

Poprawka 220
Mojca Kleva Kekuš
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Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa również Komisję do 
zaproponowania całościowego podejścia 
do kwestii wzrostu, które powinno 
obejmować europejską politykę 
przemysłową z prawdziwego zdarzenia 
oraz gwarancję, że Europa będzie 
wykorzystywała wszystkie swe siły i 
wpływy w zewnętrznych stosunkach 
handlowych; wzywa Komisję do 
wykorzystania w pełni zasobów wzrostu 
wywodzących się z handlu z krajami 
trzecimi i wprowadzenia wzajemności, a 
także zasad uczciwego handlu; wzywa 
Komisję do ujmowania solidnych klauzul 
społecznych w porozumieniach 
handlowych opartych na normach pracy 
Międzynarodowej Organizacji Pracy;

13. wzywa również Komisję do 
zaproponowania całościowego podejścia 
do kwestii wzrostu, które powinno 
obejmować europejską politykę 
przemysłową z prawdziwego zdarzenia, 
solidną i odpowiednio finansowaną 
politykę spójności oraz gwarancję, że 
Europa będzie wykorzystywała wszystkie 
swe siły i wpływy w zewnętrznych 
stosunkach handlowych; wzywa Komisję 
do wykorzystania w pełni zasobów wzrostu 
wywodzących się z handlu z państwami 
trzecimi i wprowadzenia wzajemności, a 
także zasad uczciwego handlu; wzywa 
Komisję do ujmowania solidnych klauzul 
społecznych w porozumieniach 
handlowych opartych na normach pracy 
Międzynarodowej Organizacji Pracy;

Or. en

Poprawka 221
Andreas Schwab

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. z zadowoleniem przyjmuje pierwsze 
sprawozdanie dotyczące stanu integracji 
jednolitego rynku na 2013 r. dołączone do 
rocznej analizy wzrostu gospodarczego i 
stanowiące jej uzupełnienie; podkreśla, że 
jednolity rynek odgrywa kluczową rolę w 
przywracaniu konkurencyjności Unii, a 
więc także lewarowaniu wzrost 
gospodarczego i zatrudnienia; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
właściwego wyeliminowania braków w 
zaleceniach dla poszczególnych krajów 
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oraz do wzmocnienia ciągłej i regularnej 
oceny wdrożenia i egzekwowania 
postanowień dotyczących jednolitego 
rynku na rzecz poprawy wzrostu 
gospodarczego;

Or. en

Poprawka 222
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. jest zaniepokojony tym, że wiele 
państw członkowskich pozostaje w tyle 
pod względem produktywności; nalega na 
rolę reform strukturalnych w zaradzaniu 
temu problemowi;

Or. en

Poprawka 223
Derk Jan Eppink

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. jest przekonany, że w celu 
wykorzystania potencjału rynku 
wewnętrznego w pełni należy rozważyć 
ściślejszą współpracę między państwami 
członkowskimi, które chcą postępować 
zgodnie z zasadą „kraju pochodzenia”, 
sformułowaną w projekcie dyrektywy 
usługowej; jeśli nie będzie to możliwe, 
sugeruje, aby opracowano badanie 
wpływu usług, oparte na metodologii 
oceny skutków wprowadzenia przepisów, 
w celu zapewnienia dogłębnej kontroli 
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odnośnych przepisów krajowych pod 
względem konieczności ich wprowadzenia, 
ich stosowności i proporcjonalności;

Or. en

Poprawka 224
Derk Jan Eppink

Projekt rezolucji
Ustęp 13 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13b. podkreśla, że ścisłe egzekwowanie 
unijnej polityki konkurencji, opartej na 
zasadach otwartego rynku i równych 
warunkach we wszystkich sektorach, jest 
kamieniem węgielnym sprawnie 
funkcjonującego rynku wewnętrznego 
oraz warunkiem dla tworzenia trwałych i 
opartych na wiedzy miejsc pracy;

Or. en

Poprawka 225
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. podkreśla, że zdecydowane wysiłki 
wkładane przez państwa członkowskie w 
utrzymanie finansów publicznych na 
odpowiednim poziomie mogą się powieść 
tylko wtedy, gdy symetrycznie ograniczane 
będą zakłócenia równowagi 
makroekonomicznej;

skreślony

Or. en
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Poprawka 226
Werner Langen

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. podkreśla, że zdecydowane wysiłki 
wkładane przez państwa członkowskie w 
utrzymanie finansów publicznych na 
odpowiednim poziomie mogą się powieść 
tylko wtedy, gdy symetrycznie ograniczane 
będą zakłócenia równowagi 
makroekonomicznej;

skreślony

Or. en

Poprawka 227
Burkhard Balz

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. podkreśla, że zdecydowane wysiłki 
wkładane przez państwa członkowskie w 
utrzymanie finansów publicznych na 
odpowiednim poziomie mogą się powieść 
tylko wtedy, gdy symetrycznie ograniczane 
będą zakłócenia równowagi 
makroekonomicznej;

skreślony

Or. en

Poprawka 228
Marisa Matias

Projekt rezolucji
Ustęp 14
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Projekt rezolucji Poprawka

14. podkreśla, że zdecydowane wysiłki 
wkładane przez państwa członkowskie w 
utrzymanie finansów publicznych na 
odpowiednim poziomie mogą się powieść 
tylko wtedy, gdy symetrycznie ograniczane 
będą zakłócenia równowagi 
makroekonomicznej;

14. podkreśla, że zdecydowane wysiłki 
wkładane przez państwa członkowskie w 
utrzymanie finansów publicznych na 
odpowiednim poziomie mogą się powieść 
tylko wtedy, gdy symetrycznie ograniczane 
będą zakłócenia równowagi 
makroekonomicznej; zwraca uwagę, że 
jednoczesne osiągnięcie tych celów 
możliwe jest tylko dzięki wzrostowi w 
strefie euro jako całości, i żąda 
rozwinięcia strategii politycznych w 
krajach o dodatnim saldzie;

Or. en

Poprawka 229
Derk Jan Eppink

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. podkreśla, że zdecydowane wysiłki 
wkładane przez państwa członkowskie w 
utrzymanie finansów publicznych na 
odpowiednim poziomie mogą się powieść 
tylko wtedy, gdy symetrycznie ograniczane 
będą zakłócenia równowagi 
makroekonomicznej;

14. podkreśla, że zdecydowane wysiłki 
wkładane przez państwa członkowskie są 
niezbędne do konsolidacji finansów 
publicznych i ograniczenia zakłóceń 
równowagi makroekonomicznej; w 
związku z powyższym zwraca uwagę, że 
kraje, w których występuje deficyt na 
rachunku obrotów bieżących, muszą w 
trybie pilnym przyspieszyć reformy 
strukturalne w celu zwiększenia ich 
konkurencyjności;

Or. en

Poprawka 230
Sari Essayah



AM\923070PL.doc 113/160 PE502.108v02-00

PL

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. podkreśla, że zdecydowane wysiłki 
wkładane przez państwa członkowskie w 
utrzymanie finansów publicznych na 
odpowiednim poziomie mogą się powieść 
tylko wtedy, gdy symetrycznie ograniczane 
będą zakłócenia równowagi
makroekonomicznej;

14. podkreśla, że zdecydowane wysiłki 
wkładane przez państwa członkowskie w 
utrzymanie finansów publicznych na 
odpowiednim poziomie mogą się powieść 
tylko wtedy, gdy ograniczane będą deficyty
makroekonomiczne;

Or. en

Poprawka 231
Werner Langen

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. podkreśla, że zdecydowane wysiłki 
wkładane przez państwa członkowskie w 
utrzymanie finansów publicznych na 
odpowiednim poziomie mogą się powieść 
tylko wtedy, gdy symetrycznie
ograniczane będą zakłócenia równowagi 
makroekonomicznej;

14. podkreśla, że zdecydowane wysiłki 
wkładane przez państwa członkowskie w 
utrzymanie finansów publicznych na 
odpowiednim poziomie mogą się powieść 
tylko wtedy, gdy nadmierne zakłócenia 
równowagi makroekonomicznej 
ograniczane będą przez państwa o zbyt 
wysokim deficycie;

Or. en

Poprawka 232
Philippe De Backer, Wolf Klinz

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. podkreśla, że zdecydowane wysiłki 
wkładane przez państwa członkowskie w 

14. podkreśla, że zdecydowane wysiłki 
wkładane przez państwa członkowskie w 
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utrzymanie finansów publicznych na 
odpowiednim poziomie mogą się powieść 
tylko wtedy, gdy symetrycznie ograniczane 
będą zakłócenia równowagi 
makroekonomicznej;

utrzymanie finansów publicznych na 
odpowiednim poziomie mogą się powieść 
tylko wtedy, gdy ograniczane będą 
nadmierne zakłócenia równowagi 
makroekonomicznej;

Or. en

Poprawka 233
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. przyjmuje do wiadomości dodanie 
nowego wskaźnika do tablicy wskaźników 
dotyczącej zakłóceń równowagi 
makroekonomicznej w odniesieniu do 
sektora finansowego; ubolewa nad tym, że 
Komisja nie zastosowała się do procedury 
przewidzianej w rozporządzeniu (UE) nr 
1176/2011, zgodnie z którym: „Komisja 
powinna ściśle współpracować z 
Parlamentem Europejskim i Radą przy 
opracowywaniu tabeli wskaźników oraz 
zestawu wskaźników 
makroekonomicznych i 
makrofinansowych dla państw 
członkowskich”, a dokładniej zgodnie z 
którym „Komisja powinna przedstawić 
propozycje dotyczące planów określenia 
wskaźników i progów oraz ich zmian 
właściwym komisjom Parlamentu 
Europejskiego i Rady, tak, aby mogły one 
przedłożyć swoje komentarze”;

Or. en

Poprawka 234
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Ustęp 14 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14b. zwraca uwagę, że obok istotnych w 
tych względzie kwestii proceduralnych nie 
jest całkowicie jednoznaczne, że spośród 
szeregu możliwych wskaźników sektora 
finansowego ten konkretny wskaźnik 
stanowi najlepszy wybór; np. wydaje się, 
że w opinii Europejskiej Rady ds. Ryzyka 
Systemowego (ERRS) z grudnia 2011 r. 
opowiedziano się przeciwko tego rodzaju 
dźwigni opartej na wskaźniku finansowym 
wybranym przez Komisję;

Or. en

Poprawka 235
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 14 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14c. przypomina Komisji, że aby 
zbudować międzyinstytucjonalne zaufanie 
i nawiązać dialog ekonomiczny na 
wysokim poziomie, niezwykle istotne jest 
ściślejsze przestrzeganie wymogów 
procedury przewidzianej w rozporządzeniu
(UE) nr 1176/2011 w przyszłości;

Or. en

Poprawka 236
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Ustęp 14 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14d. wzywa Komisję do uzupełnienia 
tablicy wskaźników dotyczącej korekty 
zakłóceń równowagi makroekonomicznej 
o wskaźniki społeczne takie jak 
nierówność w dochodach i uczestnictwo w 
rynku pracy; jak również wskaźników 
dotyczących efektywnego gospodarowania 
zasobami i produktywności;

Or. en

Poprawka 237
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 14 e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14e. ubolewa nad tym, że zachowany 
dotąd próg dotyczący rachunku obrotów 
bieżących (+6%, –4%) jest niezgodny z 
zasadą symetrii i otwarcie sprzyja, na 
zasadzie ex ante, państwom członkowskim 
z nadwyżkami na rachunku obrotów 
bieżących;

Or. en

Poprawka 238
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 14 f (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

14f. jest zdania, że obecne zaangażowanie 
w kwestię jednostkowych kosztów pracy 
należy skorygować i odpowiednio 
dostosować, aby zapewnić większą 
granulację, biorąc pod uwagę, że 
jednostkowe koszty pracy wyliczone na 
podstawie danych zagregowanych nie 
stanowią tylko średniej ważonej 
jednostkowych kosztów pracy firm;
zwraca uwagę, że równie dobrze może być 
tak, że stopy zysku rosną (spadają) 
szybciej (wolniej) niż produkcyjność 
kapitału, co prowadzi do wzrostu 
jednostkowe nakłady inwestycyjne, a więc 
także do obniżenia konkurencyjności;

Or. en

Poprawka 239
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 14 g (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14g. zwraca uwagę, że dane statystyczne 
wyraźnie dowodzą, iż w ciągu ostatnich 
dziesięciu lat w całej Unii Europejskiej 
produkcyjność kapitału wykazywała 
zauważalną tendencję spadkową, 
wywierając tym samym negatywny wpływ 
na konkurencyjność; uznaje zatem, że 
tablicę wskaźników dotyczących zakłóceń 
równowagi makroekonomicznej 
należałoby dodać wskaźnik dotyczących 
jednostkowych nakładów inwestycyjnych;

Or. en
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Poprawka 240
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 14 h (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14h. zwraca uwagę, że zagregowane 
jednostkowe koszty pracy odzwierciedlają 
podział dochodów między płacami i 
zyskami, co ogólnie wywiera wpływ na 
zagregowany popyt; w tym kontekście 
zwraca uwagę, że do tej pory w tablicy 
wskaźników dotyczącej zakłóceń 
równowagi makroekonomicznej nie 
utrzymano żadnego niższego progu w 
odniesieniu do jednostkowych kosztów 
pracy; uznaje, że taki niższy próg byłby 
odpowiedni w przypadku, gdyby celem 
było badanie tego, czy płace zmieniają się 
w zależności od produkcyjności;

Or. en

Poprawka 241
Werner Langen

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa Komisję i Radę do podjęcia 
szybkiego działania, by nadać prawdziwą 
doniosłość i skuteczność Paktowi na rzecz 
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia 
przyjętemu przez Radę Europejską 28–29 
czerwca 2012 r.;

15. wzywa Komisję i Radę do podjęcia 
rzetelnego działania, by nadać prawdziwą 
doniosłość i skuteczność Paktowi na rzecz 
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia 
przyjętemu przez Radę Europejską 28–29 
czerwca 2012 r.;

Or. en
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Poprawka 242
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. wzywa Parlament Europejski, do 
szybkiego przyjęcia tzw. dwupaku;

Or. en

Poprawka 243
Burkhard Balz

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. wzywa Radę i uczestniczące państwa 
członkowskie do zakończenia jak 
najszybciej procedur ratyfikacyjnych w 
zakresie traktatu o stabilności, 
koordynacji i zarządzaniu (paktu 
fiskalnego);

Or. en

Poprawka 244
Philippe De Backer, Wolf Klinz

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. wzywa Komisję do poprawy 
egzekwowania wdrożenia prawodawstwa 
w zakresie rynku wewnętrznego; wzywa 
państwa członkowskie do pełnego 
wdrożenia prawodawstwa w zakresie 
rynku wewnętrznego, zwłaszcza dyrektywy 
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usługowej;

Or. en

Poprawka 245
Sylvie Goulard

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa Komisję do przedstawienia 
konkretnych wniosków w celu poprawy 
walki z oszustwami podatkowymi i 
unikaniem opodatkowania, w tym w 
stosunkach z krajami trzecimi, jako 
podstawowego narzędzia zapewnienia 
sprawiedliwszego podziału wysiłku 
podatkowego i podniesienia dochodów
państw członkowskich;

16. z zadowoleniem przyjmuje „Plan 
działania zakładający poprawę 
skuteczności walki z oszustwami 
podatkowymi i uchylaniem się od 
opodatkowania”, zalecenia w sprawie 
„środków, które mają zachęcić państwa
trzecie do stosowania minimalnych norm 
w zakresie dobrych rządów w dziedzinie 
opodatkowania” oraz w sprawie 
„agresywnego planowania podatkowego”, 
przyjęte przez Komisję w dniu 6 grudnia 
2012 r.; wspiera proaktywne stanowisko 
przyjęte przez Komisję, szczególnie przez 
Komisarza ds. podatków i unii celnej, 
audytu i zwalczania nadużyć 
finansowych; będzie uważnie monitorował 
działania następcze Komisji i państw 
członkowskich wynikające z tych tekstów;

Or. en

Poprawka 246
Mojca Kleva Kekuš

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa Komisję do przedstawienia 
konkretnych wniosków w celu poprawy 
walki z oszustwami podatkowymi i 

16. z zadowoleniem przyjmuje „Plan 
działania zakładający poprawę 
skuteczności walki z oszustwami 
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unikaniem opodatkowania, w tym w 
stosunkach z krajami trzecimi, jako 
podstawowego narzędzia zapewnienia 
sprawiedliwszego podziału wysiłku 
podatkowego i podniesienia dochodów 
państw członkowskich;

podatkowymi i uchylaniem się od 
opodatkowania; wzywa państwa 
członkowskie do realizacji działań 
następczych wynikających z zaleceń 
Komisji, podjęcia natychmiastowego i 
skoordynowanego działania przeciwko 
rajom podatkowym i agresywnemu 
planowaniu podatkowemu, a w ten sposób 
– zagwarantowania sprawiedliwszego 
podziału wysiłku podatkowego i 
podniesienia dochodów państw 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 247
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa Komisję do przedstawienia 
konkretnych wniosków w celu poprawy 
walki z oszustwami podatkowymi i 
unikaniem opodatkowania, w tym w 
stosunkach z krajami trzecimi, jako 
podstawowego narzędzia zapewnienia 
sprawiedliwszego podziału wysiłku
podatkowego i podniesienia dochodów 
państw członkowskich;

16. wzywa Komisję do przedstawienia 
paktu podatkowego, w tym m.in. 
konkretnych wniosków w celu poprawy 
walki z oszustwami podatkowymi i 
unikaniem opodatkowania oraz 
planowania podatkowego, w tym w 
stosunkach z państwami trzecimi; jest 
zdania, że tego rodzaju środki stanowiłyby 
podstawowe narzędzia zapewnienia 
sprawiedliwszego podziału wysiłku 
podatkowego i podniesienia dochodów 
państw członkowskich;

Or. en

Poprawka 248
Derk Jan Eppink

Projekt rezolucji
Ustęp 16
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Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa Komisję do przedstawienia 
konkretnych wniosków w celu poprawy 
walki z oszustwami podatkowymi i 
unikaniem opodatkowania, w tym w 
stosunkach z krajami trzecimi, jako 
podstawowego narzędzia zapewnienia 
sprawiedliwszego podziału wysiłku 
podatkowego i podniesienia dochodów 
państw członkowskich;

16. wzywa Komisję do przedstawienia 
konkretnych wniosków w celu poprawy 
walki z oszustwami podatkowymi i 
unikaniem opodatkowania, w tym w 
stosunkach z państwami trzecimi;

Or. en

Poprawka 249
Sylvie Goulard

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. uznaje za pozytywne to, że wreszcie 
wszystkie państwa członkowskie uznają 
istotne znaczenie podjęcia działań na 
rzecz walki z unikaniem opodatkowania i 
oszustwami podatkowymi, również w 
czasie problemów budżetowych i kryzysu 
gospodarczego, jak stwierdzono we 
wnioskach Rady ds. Gospodarczych i 
Finansowych z dnia 13 listopada 2012 r.;

Or. en

Poprawka 250
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa Komisję i Radę do pilnego skreślony
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włączenia się w tworzenie właściwych 
mechanizmów umożliwiających wspólne 
zarządzanie zadłużeniem państwowym, by 
złagodzić obciążenie zadłużeniem, jakie 
spoczywa na kilku państwach 
członkowskich, i stworzyć warunki pod 
przyszłą wspólną emisję, określające 
granicę rozbieżności w finansowaniu 
przez państwa jej kosztów;

Or. en

Poprawka 251
Markus Ferber

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa Komisję i Radę do pilnego 
włączenia się w tworzenie właściwych 
mechanizmów umożliwiających wspólne 
zarządzanie zadłużeniem państwowym, by 
złagodzić obciążenie zadłużeniem, jakie 
spoczywa na kilku państwach 
członkowskich, i stworzyć warunki pod 
przyszłą wspólną emisję, określające 
granicę rozbieżności w finansowaniu 
przez państwa jej kosztów;

skreślony

Or. en

Poprawka 252
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa Komisję i Radę do pilnego 
włączenia się w tworzenie właściwych 
mechanizmów umożliwiających wspólne 

skreślony
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zarządzanie zadłużeniem państwowym, by 
złagodzić obciążenie zadłużeniem, jakie 
spoczywa na kilku państwach 
członkowskich, i stworzyć warunki pod 
przyszłą wspólną emisję, określające 
granicę rozbieżności w finansowaniu 
przez państwa jej kosztów;

Or. en

Poprawka 253
Werner Langen

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa Komisję i Radę do pilnego 
włączenia się w tworzenie właściwych 
mechanizmów umożliwiających wspólne 
zarządzanie zadłużeniem państwowym, by 
złagodzić obciążenie zadłużeniem, jakie 
spoczywa na kilku państwach 
członkowskich, i stworzyć warunki pod 
przyszłą wspólną emisję, określające 
granicę rozbieżności w finansowaniu 
przez państwa jej kosztów;

skreślony

Or. en

Poprawka 254
Burkhard Balz

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa Komisję i Radę do pilnego 
włączenia się w tworzenie właściwych 
mechanizmów umożliwiających wspólne 
zarządzanie zadłużeniem państwowym, by 
złagodzić obciążenie zadłużeniem, jakie 

skreślony
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spoczywa na kilku państwach 
członkowskich, i stworzyć warunki pod 
przyszłą wspólną emisję, określające 
granicę rozbieżności w finansowaniu 
przez państwa jej kosztów;

Or. en

Poprawka 255
Derk Jan Eppink

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa Komisję i Radę do pilnego 
włączenia się w tworzenie właściwych 
mechanizmów umożliwiających wspólne 
zarządzanie zadłużeniem państwowym, by 
złagodzić obciążenie zadłużeniem, jakie 
spoczywa na kilku państwach 
członkowskich, i stworzyć warunki pod 
przyszłą wspólną emisję, określające 
granicę rozbieżności w finansowaniu 
przez państwa jej kosztów;

skreślony

Or. en

Poprawka 256
Werner Langen

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa Komisję i Radę do pilnego 
włączenia się w tworzenie właściwych
mechanizmów umożliwiających wspólne 
zarządzanie zadłużeniem państwowym, by 
złagodzić obciążenie zadłużeniem, jakie 
spoczywa na kilku państwach 
członkowskich, i stworzyć warunki pod 

17. wzywa Komisję i Radę do 
ostatecznego wyjaśnienia, że tworzenie 
mechanizmów umożliwiających wspólne 
zarządzanie zadłużeniem państwowym 
naruszałoby obowiązujące Traktaty i 
zaostrzyłoby kryzys poprzez zwiększenie 
pokus nadużycia, a tym samym – stopnia 
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przyszłą wspólną emisję, określające 
granicę rozbieżności w finansowaniu 
przez państwa jej kosztów;

niepewności; wzywa zatem Komisję i Radę 
do zaniechania planów dotyczących 
przyszłej wspólnej emisji długu;

Or. en

Poprawka 257
Philippe De Backer, Wolf Klinz

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa Komisję i Radę do pilnego 
włączenia się w tworzenie właściwych 
mechanizmów umożliwiających wspólne 
zarządzanie zadłużeniem państwowym, by 
złagodzić obciążenie zadłużeniem, jakie 
spoczywa na kilku państwach 
członkowskich, i stworzyć warunki pod 
przyszłą wspólną emisję, określające 
granicę rozbieżności w finansowaniu 
przez państwa jej kosztów;

17. wzywa Komisję i Radę do pilnego 
włączenia się w tworzenie funduszu 
amortyzacji zadłużenia zgodnie z zasadą 
ścisłej poufności, by złagodzić obciążenie 
zadłużeniem, jakie spoczywa na kilku 
państwach członkowskich;

Or. en

Poprawka 258
Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. podkreśla znaczenie narodowego 
utożsamiania się państw członkowskich z 
procesami reform strukturalnych i 
budżetowych oraz odpowiedzialności 
państw członkowskich za te procesy;
podkreśla, że długofalowy sukces tych 
procesów w dużej mierze zależy od 
zdolności polityków w poszczególnych 
państwach do zakorzeniania niezbędnych 



AM\923070PL.doc 127/160 PE502.108v02-00

PL

decyzji w świadomości wyborców oraz że 
tego zakorzeniania decyzji – ani też ich 
wdrażania – nie można zastąpić przez 
umowy z organami wspólnotowymi;

Or. en

Poprawka 259
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. wzywa Komisję i Radę do 
przystąpienia do porozumienia 
międzyinstytucjonalnego z Parlamentem 
w celu przyznania Parlamentowi pełnej 
funkcji przy sporządzaniu i zatwierdzaniu 
rocznej analizy wzrostu gospodarczego 
oraz polityki gospodarczej i wytycznych 
dotyczących zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 260
Philippe De Backer, Wolf Klinz

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. podziela pogląd Komisji wyrażony w 
jej strategii i wzywa Komisję i Radę do 
zaangażowania się w konkretny i 
ograniczony czasowo plan działania na 
rzecz osiągnięcia celów określonych w tej 
strategii;

Or. en
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Poprawka 261
Gunnar Hökmark

Projekt rezolucji
Ustęp 17 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17b. przypomina, że celem wspólnego 
prawodawstwa w zakresie ram 
budżetowych państw członkowskich jest 
dopilnowanie, aby państwa członkowskie 
stale przestrzegały wspólnie uzgodnionych 
zasad, nie zaś określanie decyzji 
politycznych państw członkowskich;

Or. en

Poprawka 262
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 17 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17b. ponownie wzywa Komisję, aby 
opublikowała metodologię leżącą 
u podstaw oceny salda strukturalnego 
w państwach członkowskich, jak również 
zmiany wprowadzone do tej metodologii 
od 2008 r. i informacje o wpływie tych 
zmian na ocenę salda strukturalnego 
w państwach członkowskich;

Or. en

Poprawka 263
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Ustęp 17 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17c. wzywa państwa członkowskie do 
zapewnienia, by negatywny wpływ 
konsolidacji fiskalnej na 
równouprawnienie płci, zatrudnienie 
kobiet i ubóstwo uległ odwróceniu poprzez 
przyjęcie w krajowych budżetach 
podejścia uwzględniającego aspekt płci, 
ściślejsze przestrzeganie zaleceń dla 
państw członkowskich w zakresie 
wspierania równouprawnienia płci oraz 
pogrupowanie głównych celów strategii 
„Europa 2020” i odpowiadających im 
celów krajowych według kryterium płci;

Or. en

Poprawka 264
Werner Langen

Projekt rezolucji
Załącznik – część 1 – akapit pierwszy

Projekt rezolucji Poprawka

ZALECENIE 1 DOTYCZĄCE
ALTERNATYWNEJ STRATEGII

skreślony

Parlament Europejski uważa, że roczne 
wytyczne polityczne przyjmowane przez 
Radę Europejską w oparciu o RAW 
powinny mieć na celu:
Komisja i Rada powinna przyjąć nową, 
alternatywną sześciostopniową strategię, 
jak określono poniżej:
1. Powinno się odłożyć i rozciągnąć w 
czasie konsolidację fiskalną przy 
odpowiednim poszanowaniu obecnych 
przepisów polityki fiskalnej UE. Zamiast 
skonsolidowanego wysiłku dla całej strefy 
euro opiewającego na blisko 130 mld 
euro, bardziej wyważona konsolidacja 
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fiskalna w oparciu o 0,5 punktu 
procentowego PKB – zgodnie z 
traktatami, paktem stabilności i wzrostu, a 
nawet Paktem na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia –
zapewniłaby na sam 2013 r. konkretne 
pole manewru o wartości przeszło 85 mld 
euro. Jedynie poprzez opóźnienie i 
ograniczenie ścieżki konsolidacji, średni 
wzrost dla strefy euro między 2013 a 2017 
r. można by poprawić o 0,7 punktu 
procentowego rocznie.
2. Trzeba położyć kres spekulacji długiem 
publicznym państw członkowskich. Jak 
szybko to możliwe należy wprowadzić 
Europejski Mechanizm Stabilności do 
wspólnotowych struktur zarządzania wraz 
z EBC jako osłoną.
3. Należy w odpowiedni sposób zająć się 
utrzymującymi się i długotrwałymi 
kumulacyjnymi zakłóceniami równowagi, 
które narastają przez cały czas 
funkcjonowania wspólnej waluty z 
powodu asymetrycznego oddziaływania 
wspólnych strategii politycznych w 
ramach poszczególnych gospodarek, aby 
pobudzić konkurencyjność tych, które 
pozostają w tyle, w szczególności 
stwarzając warunki sprzyjające 
inwestycjom, które podnoszą wzrost tych 
gospodarek.
4. Trzeba znacząco zwiększyć 
pożyczkowanie z Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego, a także intensywniej 
korzystać z innych środków (zwłaszcza 
funduszy strukturalnych i obligacji 
projektowych), tak by rzeczywiście 
posunąć do przodu realizację planu 
wzrostu Unii Europejskiej. Pakt na rzecz 
wzrostu i zatrudnienia trzeba pilnie 
przekształcić w konkretne instrumenty.
5. Aby przywrócić strumień kredytowy do 
gospodarki realnej trzeba wdrożyć 
inicjatywy prawne oraz instrumenty 
polityczne. Przedsiębiorstwa, zwłaszcza 
małe i średnie, muszą uzyskać dostęp do 
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finansowania, a warunki jego otrzymania 
powinny być podobne w ramach rynku 
wewnętrznego, a tym bardziej w strefie 
euro.
6. Ścisła koordynacja polityk 
gospodarczych musi mieć na celu 
ograniczenie wewnętrznych zakłóceń 
równowagi w UE, a w strefie euro w 
szczególności. Korekta nie może 
obejmować tylko krajów z deficytem.
Kraje o dodatnim saldzie muszą również 
podjąć kroki, by pobudzić wewnętrzny
popyt, w związku z czym Komisja powinna 
udzielić im ku temu odpowiednich 
zaleceń.

Or. en

Poprawka 265
Werner Langen

Projekt rezolucji
Załącznik – część 1 – tytuł

Projekt rezolucji Poprawka

ZALECENIE 1 DOTYCZĄCE 
ALTERNATYWNEJ STRATEGII

ZALECENIE 1 DOTYCZĄCE OBECNEJ 
STRATEGII

Or. en

Poprawka 266
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Projekt rezolucji
Załącznik – część 1 – tytuł

Projekt rezolucji Poprawka

ZALECENIE 1 DOTYCZĄCE 
ALTERNATYWNEJ STRATEGII

ZALECENIE 1 DOTYCZĄCE 
STRATEGII WSPOMAGAJĄCYCH 
WZROST
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Poprawka 267
Philippe De Backer

Projekt rezolucji
Załącznik – część 1 – tytuł

Projekt rezolucji Poprawka

ZALECENIE 1 DOTYCZĄCE 
ALTERNATYWNEJ STRATEGII

ZALECENIE 1 DOTYCZĄCE 
STRATEGII NA RZECZ 
KONSOLIDACJI FISKALNEJ 
SPRZYJAJĄCEJ WZROSTOWI

Or. en

Poprawka 268
Philippe De Backer

Projekt rezolucji
Załącznik – część 1 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

Komisja i Rada powinna przyjąć nową, 
alternatywną sześciostopniową strategię, 
jak określono poniżej:

skreślone

Or. en

Poprawka 269
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Projekt rezolucji
Załącznik – część 1 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

Komisja i Rada powinna przyjąć nową, 
alternatywną sześciostopniową strategię, 
jak określono poniżej:

Komisja i Rada powinny ustalić priorytety 
w kwestii następujących strategii:
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Poprawka 270
Werner Langen

Projekt rezolucji
Załącznik – część 1 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

Komisja i Rada powinna przyjąć nową, 
alternatywną sześciostopniową strategię, 
jak określono poniżej:

Komisja i Rada powinny rozważyć 
następujące zagadnienia, jak określono 
poniżej:

Or. en

Poprawka 271
Philippe De Backer

Projekt rezolucji
Załącznik – część 1 – punkt 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. Powinno się odłożyć i rozciągnąć w 
czasie konsolidację fiskalną przy 
odpowiednim poszanowaniu obecnych 
przepisów polityki fiskalnej UE. Zamiast 
skonsolidowanego wysiłku dla całej strefy 
euro opiewającego na blisko 130 mld 
euro, bardziej wyważona konsolidacja 
fiskalna w oparciu o 0,5 punktu 
procentowego PKB – zgodnie z 
traktatami, paktem stabilności i wzrostu, a 
nawet Paktem na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia –
zapewniłaby na sam 2013 r. konkretne 
pole manewru o wartości przeszło 85 mld 
euro. Jedynie poprzez opóźnienie i 
ograniczenie ścieżki konsolidacji, średni 
wzrost dla strefy euro między 2013 a 2017 
r. można by poprawić o 0,7 punktu 
procentowego rocznie.

skreślony
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Or. en

Poprawka 272
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Projekt rezolucji
Załącznik – część 1 – punkt 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. Powinno się odłożyć i rozciągnąć w 
czasie konsolidację fiskalną przy 
odpowiednim poszanowaniu obecnych 
przepisów polityki fiskalnej UE. Zamiast 
skonsolidowanego wysiłku dla całej strefy 
euro opiewającego na blisko 130 mld 
euro, bardziej wyważona konsolidacja 
fiskalna w oparciu o 0,5 punktu 
procentowego PKB – zgodnie z 
traktatami, paktem stabilności i wzrostu, a 
nawet Paktem na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia –
zapewniłaby na sam 2013 r. konkretne 
pole manewru o wartości przeszło 85 mld 
euro. Jedynie poprzez opóźnienie i 
ograniczenie ścieżki konsolidacji, średni 
wzrost dla strefy euro między 2013 a 2017 
r. można by poprawić o 0,7 punktu 
procentowego rocznie.

1. Państwa członkowskie powinny 
wdrożyć konsolidację fiskalną uzgodnioną 
na szczeblu unijnym, aby przywrócić 
zaufanie w trwałość finansów publicznych 
w strefie euro.

Or. en

Poprawka 273
Werner Langen

Projekt rezolucji
Załącznik – część 1 – punkt 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. Powinno się odłożyć i rozciągnąć w 
czasie konsolidację fiskalną przy 
odpowiednim poszanowaniu obecnych 
przepisów polityki fiskalnej UE. Zamiast 

1. Pod żadnym pozorem nie należy 
odkładać ani rozciągać w czasie 
konsolidacji fiskalnej, przy odpowiednim 
poszanowaniu obecnych przepisów 



AM\923070PL.doc 135/160 PE502.108v02-00

PL

skonsolidowanego wysiłku dla całej strefy 
euro opiewającego na blisko 130 mld 
euro, bardziej wyważona konsolidacja 
fiskalna w oparciu o 0,5 punktu 
procentowego PKB – zgodnie z 
traktatami, paktem stabilności i wzrostu, a 
nawet Paktem na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia –
zapewniłaby na sam 2013 r. konkretne 
pole manewru o wartości przeszło 85 mld 
euro. Jedynie poprzez opóźnienie i 
ograniczenie ścieżki konsolidacji, średni 
wzrost dla strefy euro między 2013 a 2017 
r. można by poprawić o 0,7 punktu 
procentowego rocznie.

polityki fiskalnej UE. Jedynie poprzez 
opóźnienie ścieżki konsolidacji, średni 
wzrost dla strefy euro można by opóźnić i 
zmniejszyć na skutek braku możliwości 
pobudzenia trwałego wzrostu 
gospodarczego za pomocą ekspansywnej 
polityki fiskalnej. 

Or. en

Poprawka 274
Pablo Zalba Bidegain

Projekt rezolucji
Załącznik – część 1 – punkt 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. Powinno się odłożyć i rozciągnąć w 
czasie konsolidację fiskalną przy 
odpowiednim poszanowaniu obecnych 
przepisów polityki fiskalnej UE. Zamiast 
skonsolidowanego wysiłku dla całej strefy 
euro opiewającego na blisko 130 mld 
euro, bardziej wyważona konsolidacja 
fiskalna w oparciu o 0,5 punktu 
procentowego PKB zgodnie z traktatami, 
paktem stabilności i wzrostu, a nawet 
Paktem na rzecz wzrostu gospodarczego i 
zatrudnienia – zapewniłaby na sam 2013 
r. konkretne pole manewru o wartości 
przeszło 85 mld euro. Jedynie poprzez 
opóźnienie i ograniczenie ścieżki 
konsolidacji, średni wzrost dla strefy euro 
między 2013 a 2017 r. można by poprawić 
o 0,7 punktu procentowego rocznie.

1. Należy kontynuować programy 
konsolidacji fiskalnej w sposób 
proporcjonalny i sprzyjający wzrostowi 
gospodarczemu w celu zapewnienia 
stabilności finansów publicznych. Rytm
konsolidacji musi być różny dla 
poszczególnych krajów, w zależności od 
ich dostępnej przestrzeni fiskalnej, w celu 
osiągnięcia równowagi między możliwymi 
negatywnymi skutkami dla wzrostu a 
ryzykiem utraty zdolności obsługi 
zadłużenia.

Or. en
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Poprawka 275
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Projekt rezolucji
Załącznik – część 1 – punkt 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. Powinno się odłożyć i rozciągnąć w 
czasie konsolidację fiskalną przy 
odpowiednim poszanowaniu obecnych 
przepisów polityki fiskalnej UE. Zamiast 
skonsolidowanego wysiłku dla całej strefy 
euro opiewającego na blisko 130 mld euro, 
bardziej wyważona konsolidacja fiskalna w 
oparciu o 0,5 punktu procentowego PKB 
zgodnie z traktatami, paktem stabilności i 
wzrostu, a nawet Paktem na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia –
zapewniłaby na sam 2013 r. konkretne pole 
manewru o wartości przeszło 85 mld euro. 
Jedynie poprzez opóźnienie i ograniczenie 
ścieżki konsolidacji, średni wzrost dla 
strefy euro między 2013 a 2017 r. można 
by poprawić o 0,7 punktu procentowego 
rocznie.

1. Powinno się rozciągnąć w czasie 
konsolidację fiskalną przy odpowiednim 
poszanowaniu obecnych przepisów 
polityki fiskalnej UE. Zamiast 
skonsolidowanego wysiłku dla całej strefy 
euro opiewającego na blisko 130 mld euro, 
bardziej wyważona konsolidacja fiskalna w 
oparciu o 0,5 punktu procentowego PKB 
zgodnie z traktatami, paktem stabilności i 
wzrostu, a nawet Paktem na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia –
zapewniłaby na sam 2013 r. konkretne pole 
manewru o wartości przeszło 85 mld euro. 
Jedynie poprzez opóźnienie i ograniczenie 
ścieżki konsolidacji, średni wzrost dla 
strefy euro między 2013 a 2017 r. można 
by poprawić o 0,7 punktu procentowego 
rocznie.

Or. en

Poprawka 276
Philippe De Backer

Projekt rezolucji
Załącznik – część 1 – punkt 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. Należy utrzymać tempo konsolidacji 
fiskalnej, zwłaszcza w zakresie odbudowy 
zaufania inwestorów, ograniczania 
kosztów refinansowania długu oraz 
tworzenia warunków dla proaktywnego 
wdrażania polityki.
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Or. en

Poprawka 277
Philippe De Backer

Projekt rezolucji
Załącznik – część 1 – ustęp 1 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1b. Należy ustalić priorytety inwestycyjne 
w dziedzinie edukacji, badań naukowych i 
innowacji.

Or. en

Poprawka 278
Philippe De Backer

Projekt rezolucji
Załącznik – część 1 – ustęp 1 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1c. Należy zmodernizować systemy 
zabezpieczenia społecznego, szczególnie w 
zakresie rent i emerytur oraz dopasowania 
wieku emerytalnego do średniego trwania 
życia.

Or. en

Poprawka 279
Philippe De Backer

Projekt rezolucji
Załącznik – część 1 – ustęp 1 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1d. Należy realizować dynamiczne 
strategie polityki w zakresie rynku pracy, 
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głównie poprzez wprowadzanie systemów 
opartych na modelu flexicurity.

Or. en

Poprawka 280
Philippe De Backer

Projekt rezolucji
Załącznik – część 1 – ustęp 1 e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1e. Należy przenieść opodatkowanie z 
obszaru pracy na obszar konsumpcji.

Or. en

Poprawka 281
Philippe De Backer

Projekt rezolucji
Załącznik – część 1 – punkt 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. Trzeba położyć kres spekulacji długiem 
publicznym państw członkowskich. Jak 
szybko to możliwe należy wprowadzić 
Europejski Mechanizm Stabilności do 
wspólnotowych struktur zarządzania wraz 
z EBC jako osłoną.

2. Należy zintegrować Europejski 
Mechanizm Stabilności ze wspólnotowymi 
strukturami zarządzania.

Or. en

Poprawka 282
Werner Langen

Projekt rezolucji
Załącznik – część 1 – punkt 2
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Projekt rezolucji Poprawka

2. Trzeba położyć kres spekulacji długiem 
publicznym państw członkowskich. Jak 
szybko to możliwe należy wprowadzić 
Europejski Mechanizm Stabilności do 
wspólnotowych struktur zarządzania wraz 
z EBC jako osłoną.

2. Spekulacji długiem publicznym państw 
członkowskich można położyć kres tylko 
poprzez obniżenie stopnia niepewności i 
odbudowanie zaufania inwestorów dzięki 
jednoznacznemu zobowiązaniu do 
przeprowadzenia konsolidacji fiskalnej i 
odpowiednich strategii politycznych.

Or. en

Poprawka 283
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Projekt rezolucji
Załącznik – część 1 – punkt 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. Trzeba położyć kres spekulacji długiem 
publicznym państw członkowskich. Jak 
szybko to możliwe należy wprowadzić 
Europejski Mechanizm Stabilności do 
wspólnotowych struktur zarządzania wraz 
z EBC jako osłoną.

2. Jak szybko to możliwe należy 
wprowadzić Europejski Mechanizm 
Stabilności do wspólnotowych struktur 
zarządzania. Zreformowane mechanizmy 
zarządzania kryzysowego powinny 
znacząco ograniczać szkodliwą spekulację 
problematycznym długiem publicznym w 
strefie euro.

Or. en

Poprawka 284
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Projekt rezolucji
Załącznik – część 1 – punkt 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. Trzeba położyć kres spekulacji długiem 
publicznym państw członkowskich. Jak 
szybko to możliwe należy wprowadzić 
Europejski Mechanizm Stabilności do 

2. Trzeba położyć kres niestabilnym 
spreadom długu publicznego państw 
członkowskich. Jak szybko to możliwe 
należy wprowadzić Europejski Mechanizm 
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wspólnotowych struktur zarządzania wraz 
z EBC jako osłoną.

Stabilności do wspólnotowych struktur 
zarządzania wraz z EBC jako osłoną.

Or. en

Poprawka 285
Philippe De Backer

Projekt rezolucji
Załącznik – część 1 – punkt 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. Należy w odpowiedni sposób zająć się 
utrzymującymi się i długotrwałymi 
kumulacyjnymi zakłóceniami równowagi, 
które narastają przez cały czas 
funkcjonowania wspólnej waluty z 
powodu asymetrycznego oddziaływania 
wspólnych strategii politycznych w 
ramach poszczególnych gospodarek, aby 
pobudzić konkurencyjność tych, które 
pozostają w tyle, w szczególności 
stwarzając warunki sprzyjające 
inwestycjom, które podnoszą wzrost tych 
gospodarek.

skreślony

Or. en

Poprawka 286
Werner Langen

Projekt rezolucji
Załącznik – część 1 – punkt 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. Należy w odpowiedni sposób zająć się 
utrzymującymi się i długotrwałymi 
kumulacyjnymi zakłóceniami równowagi, 
które narastają przez cały czas 
funkcjonowania wspólnej waluty z 
powodu asymetrycznego oddziaływania 
wspólnych strategii politycznych w 

skreślony
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ramach poszczególnych gospodarek, aby 
pobudzić konkurencyjność tych, które 
pozostają w tyle, w szczególności 
stwarzając warunki sprzyjające 
inwestycjom, które podnoszą wzrost tych 
gospodarek.

Or. en

Poprawka 287
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Projekt rezolucji
Załącznik – część 1 – punkt 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. Należy w odpowiedni sposób zająć się 
utrzymującymi się i długotrwałymi 
kumulacyjnymi zakłóceniami równowagi, 
które narastają przez cały czas 
funkcjonowania wspólnej waluty z powodu 
asymetrycznego oddziaływania wspólnych 
strategii politycznych w ramach 
poszczególnych gospodarek, aby pobudzić 
konkurencyjność tych, które pozostają w 
tyle, w szczególności stwarzając warunki 
sprzyjające inwestycjom, które podnoszą 
wzrost tych gospodarek.

3. Należy w odpowiedni sposób, za 
pomocą określonych instrumentów 
konwergencji, zająć się utrzymującymi się 
i długotrwałymi kumulacyjnymi 
zakłóceniami równowagi, które narastają 
przez cały czas funkcjonowania wspólnej 
waluty, aby pobudzić konkurencyjność, w 
szczególności stwarzając warunki 
sprzyjające inwestycjom, które podnoszą 
wzrost.

Or. en

Poprawka 288
Emilie Turunen, Philippe Lamberts

w imieniu grupy politycznej Verts/ALEProjekt rezolucji
Załącznik – część 1 – punkt 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. Należy w odpowiedni sposób zająć się 
utrzymującymi się i długotrwałymi 
kumulacyjnymi zakłóceniami równowagi, 
które narastają przez cały czas 

3. Należy w odpowiedni sposób, za 
pomocą określonych wspólnotowych 
instrumentów konwergencji, zająć się 
utrzymującymi się i długotrwałymi 
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funkcjonowania wspólnej waluty z powodu 
asymetrycznego oddziaływania wspólnych 
strategii politycznych w ramach 
poszczególnych gospodarek, aby pobudzić 
konkurencyjność tych, które pozostają w 
tyle, w szczególności stwarzając warunki 
sprzyjające inwestycjom, które podnoszą 
wzrost tych gospodarek.

kumulacyjnymi zakłóceniami równowagi, 
które narastają przez cały czas 
funkcjonowania wspólnej waluty z powodu 
asymetrycznego oddziaływania zakłóceń i 
wspólnych strategii politycznych w ramach 
poszczególnych gospodarek, aby pobudzić 
konkurencyjność europejskich 
gospodarek, w szczególności 
poprawiające warunki pobudzające 
inwestycje w sektory i działania 
wspierające trwały wzrost gospodarczy i 
zwiększające liczbę zielonych miejsc 
pracy.

Or. en

Poprawka 289
Philippe De Backer

Projekt rezolucji
Załącznik – część 1 – punkt 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. Trzeba znacząco zwiększyć
pożyczkowanie z Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego, a także intensywniej 
korzystać z innych środków (zwłaszcza 
funduszy strukturalnych i obligacji 
projektowych), tak by rzeczywiście 
posunąć do przodu realizację planu 
wzrostu Unii Europejskiej. Pakt na rzecz 
wzrostu i zatrudnienia trzeba pilnie 
przekształcić w konkretne instrumenty.

4. Należy zwiększyć zdolność udzielania 
pożyczek Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego.

Or. en

Poprawka 290
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Projekt rezolucji
Załącznik – część 1 – punkt 4
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Projekt rezolucji Poprawka

4. Trzeba znacząco zwiększyć 
pożyczkowanie z Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego, a także intensywniej 
korzystać z innych środków (zwłaszcza 
funduszy strukturalnych i obligacji 
projektowych), tak by rzeczywiście 
posunąć do przodu realizację planu 
wzrostu Unii Europejskiej. Pakt na rzecz 
wzrostu i zatrudnienia trzeba pilnie 
przekształcić w konkretne instrumenty.

4. Należy zwiększyć pożyczkowanie z 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego, a 
także intensywniej korzystać z innych 
środków (zwłaszcza funduszy 
strukturalnych), tak by rzeczywiście 
posunąć do przodu realizację planu 
wzrostu Unii Europejskiej. Należy wdrożyć 
Pakt na rzecz wzrostu i zatrudnienia.

Or. en

Poprawka 291
Werner Langen

Projekt rezolucji
Załącznik – część 1 – punkt 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. Trzeba znacząco zwiększyć
pożyczkowanie z Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego, a także intensywniej 
korzystać z innych środków (zwłaszcza 
funduszy strukturalnych i obligacji 
projektowych), tak by rzeczywiście 
posunąć do przodu realizację planu 
wzrostu Unii Europejskiej. Pakt na rzecz 
wzrostu i zatrudnienia trzeba pilnie
przekształcić w konkretne instrumenty. 

4. Pożyczkowanie z Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego można zwiększyć tylko 
zgodnie z wiążącym ograniczeniem 
polegającym na utrzymaniu jego ratingu 
AAA, tak by rzeczywiście posunąć do 
przodu realizację planu wzrostu Unii 
Europejskiej. Pakt na rzecz wzrostu i 
zatrudnienia trzeba rzetelnie przekształcić 
w konkretne skuteczne instrumenty. 

Or. en

Poprawka 292
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Projekt rezolucji
Załącznik – część 1 – punkt 4
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Projekt rezolucji Poprawka

4. Trzeba znacząco zwiększyć 
pożyczkowanie z Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego, a także intensywniej 
korzystać z innych środków (zwłaszcza 
funduszy strukturalnych i obligacji 
projektowych), tak by rzeczywiście 
posunąć do przodu realizację planu 
wzrostu Unii Europejskiej. Pakt na rzecz 
wzrostu i zatrudnienia trzeba pilnie
przekształcić w konkretne instrumenty.

4. Trzeba znacząco zwiększyć 
pożyczkowanie z Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego w celu skierowania 
środków na sektory i działania 
wspierające trwały wzrost gospodarczy i 
zwiększające liczbę zielonych miejsc 
pracy, a także intensywniej korzystać z 
innych środków (zwłaszcza funduszy 
strukturalnych i obligacji projektowych), 
tak by rzeczywiście posunąć do przodu 
realizację planu wzrostu Unii Europejskiej. 
Pakt na rzecz wzrostu i zatrudnienia trzeba 
pilnie przekształcić w konkretne 
instrumenty. 

Or. en

Poprawka 293
Philippe De Backer

Projekt rezolucji
Załącznik – część 1 – punkt 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. Aby przywrócić strumień kredytowy do 
gospodarki realnej trzeba wdrożyć 
inicjatywy prawne oraz instrumenty 
polityczne. Przedsiębiorstwa, zwłaszcza 
małe i średnie, muszą uzyskać dostęp do 
finansowania, a warunki jego otrzymania 
powinny być podobne w ramach rynku 
wewnętrznego, a tym bardziej w strefie 
euro.

5. Należy zwiększyć strumień kredytowy do 
gospodarki realnej, zwłaszcza do małych i 
średnich przedsiębiorstw.

Or. en

Poprawka 294
Werner Langen
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Projekt rezolucji
Załącznik – część 1 – punkt 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. Aby przywrócić strumień kredytowy do 
gospodarki realnej trzeba wdrożyć 
inicjatywy prawne oraz instrumenty 
polityczne. Przedsiębiorstwa, zwłaszcza 
małe i średnie, muszą uzyskać dostęp do 
finansowania, a warunki jego otrzymania 
powinny być podobne w ramach rynku 
wewnętrznego, a tym bardziej w strefie 
euro. 

5. Aby odbudować zaufanie i poczucie 
bezpieczeństwa oraz przywrócić strumień 
kredytowy do gospodarki realnej, trzeba w 
sposób zdecydowany wdrożyć inicjatywy 
prawne oraz instrumenty polityczne. 
Przedsiębiorstwa, zwłaszcza małe i 
średnie, muszą uzyskać dostęp do 
finansowania, a warunki jego otrzymania 
powinny być podobne w ramach rynku 
wewnętrznego, a tym bardziej w strefie 
euro. 

Or. en

Poprawka 295
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Projekt rezolucji
Załącznik – część 1 – punkt 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. Aby przywrócić strumień kredytowy do 
gospodarki realnej trzeba wdrożyć 
inicjatywy prawne oraz instrumenty 
polityczne. Przedsiębiorstwa, zwłaszcza 
małe i średnie, muszą uzyskać dostęp do 
finansowania, a warunki jego otrzymania 
powinny być podobne w ramach rynku 
wewnętrznego, a tym bardziej w strefie 
euro. 

5. Aby przywrócić strumień kredytowy do 
gospodarki realnej, trzeba należycie 
wdrożyć inicjatywy prawne oraz 
instrumenty polityczne. Przedsiębiorstwa, 
zwłaszcza małe i średnie, muszą uzyskać 
dostęp do finansowania, a warunki jego 
otrzymania powinny być podobne w 
ramach rynku wewnętrznego, a tym 
bardziej w strefie euro.

Or. en

Poprawka 296
Philippe De Backer

Projekt rezolucji
Załącznik – część 1 – punkt 6
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Projekt rezolucji Poprawka

6. Ścisła koordynacja polityk 
gospodarczych musi mieć na celu 
ograniczenie wewnętrznych zakłóceń 
równowagi w UE, a w strefie euro w 
szczególności. Korekta nie może 
obejmować tylko krajów z deficytem. 
Kraje o dodatnim saldzie muszą również 
podjąć kroki, by pobudzić wewnętrzny 
popyt, w związku z czym Komisja powinna
udzielić im ku temu odpowiednich 
zaleceń. 

6. Należy ograniczać nadmierne 
wewnętrzne zakłócenia równowagi w UE, 
a w strefie euro w szczególności.

Or. en

Poprawka 297
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Projekt rezolucji
Załącznik – część 1 – punkt 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. Ścisła koordynacja polityk 
gospodarczych musi mieć na celu 
ograniczenie wewnętrznych zakłóceń 
równowagi w UE, a w strefie euro w 
szczególności. Korekta nie może 
obejmować tylko krajów z deficytem.
Kraje o dodatnim saldzie muszą również 
podjąć kroki, by pobudzić wewnętrzny 
popyt, w związku z czym Komisja powinna 
udzielić im ku temu odpowiednich 
zaleceń.

6. Ścisła koordynacja polityk 
gospodarczych musi mieć na celu 
ograniczenie nadmiernych wewnętrznych 
zakłóceń równowagi w UE, a w strefie 
euro w szczególności. 

Or. en

Poprawka 298
Werner Langen

Projekt rezolucji
Załącznik – część 1 – punkt 6
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Projekt rezolucji Poprawka

6. Ścisła koordynacja polityk 
gospodarczych musi mieć na celu 
ograniczenie wewnętrznych zakłóceń 
równowagi w UE, a w strefie euro w 
szczególności. Korekta nie może 
obejmować tylko krajów z deficytem. 
Kraje o dodatnim saldzie muszą również 
podjąć kroki, by pobudzić wewnętrzny 
popyt, w związku z czym Komisja powinna 
udzielić im ku temu odpowiednich 
zaleceń.

6. Ścisła koordynacja polityk 
gospodarczych musi mieć na celu 
ograniczenie wewnętrznych zakłóceń 
równowagi w UE, a w strefie euro w 
szczególności. Korekta musi obejmować 
tylko kraje z deficytem, ponieważ w całej 
Unii Europejskiej występują pozytywne 
efekty uboczne reform strukturalnych, 
których to efektów nie należy tłumić. 
Skuteczne strategie polityczne w krajach o 
dodatnim saldzie nie mogą być obarczane 
winą za nieskuteczność strategii polityki 
budżetowej i gospodarczej w innych 
państwach członkowskich w przeszłości.

Or. en

Poprawka 299
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Projekt rezolucji
Załącznik – część 1 – punkt 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. Ścisła koordynacja polityk 
gospodarczych musi mieć na celu 
ograniczenie wewnętrznych zakłóceń 
równowagi w UE, a w strefie euro w 
szczególności. Korekta nie może 
obejmować tylko krajów z deficytem. 
Kraje o dodatnim saldzie muszą również 
podjąć kroki, by pobudzić wewnętrzny 
popyt, w związku z czym Komisja 
powinna udzielić im ku temu 
odpowiednich zaleceń.

6. Ścisła koordynacja polityk 
gospodarczych musi mieć na celu 
ograniczenie wewnętrznych zakłóceń 
równowagi, m.in. ciągłej spadkowej 
tendencji produkcyjności kapitału w UE, a 
w strefie euro w szczególności. Korekta nie 
może obejmować tylko krajów z 
deficytem. Kraje o dodatnim saldzie muszą 
również podjąć kroki, by pobudzić 
wewnętrzny popyt, w związku z czym 
Komisja powinna udzielić im ku temu 
odpowiednich zaleceń. 

Or. en
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Poprawka 300
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Projekt rezolucji
Załącznik – część 1 – ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. Ściślejsza koordynacja polityki 
gospodarczej powinna obejmować także 
ciągłą spadkową tendencję 
produkcyjności kapitału poprzez 
ustanowienie instrumentów polityki 
mających na celu podniesienie 
produkcyjności kapitału oraz właściwe 
monitorowanie zmian jej poziomu. Jako 
uzupełnienie procesu zwiększania 
granulacji kontroli jednostkowych 
kosztów pracy niezbędne jest 
monitorowanie jednostkowych nakładów 
kapitałowych.

Or. en

Poprawka 301
Philippe De Backer

Projekt rezolucji
Załącznik – część 2 – akapit pierwszy

Projekt rezolucji Poprawka

ponownie wyraża potrzebę pełnego 
angażowania Parlamentu – jedynej 
ponadnarodowej europejskiej instytucji 
dysponującej legitymacja wyborczą – w 
koordynowanie polityki ekonomicznej oraz 
w Roczną analizę wzrostu.

należy zaangażować Parlament w 
koordynowanie polityki ekonomicznej oraz 
w Roczną analizę wzrostu.

Or. en
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Poprawka 302
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Projekt rezolucji
Załącznik – część 2 – akapit pierwszy

Projekt rezolucji Poprawka

ponownie wyraża potrzebę pełnego
angażowania Parlamentu – jedynej 
ponadnarodowej europejskiej instytucji 
dysponującej legitymacja wyborczą – w 
koordynowanie polityki ekonomicznej oraz 
w Roczną analizę wzrostu;

ponownie wyraża potrzebę angażowania 
Parlamentu w koordynowanie polityki 
ekonomicznej oraz w Roczną analizę 
wzrostu;

Or. en

Poprawka 303
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Projekt rezolucji
Załącznik – część 2 – akapit drugi

Projekt rezolucji Poprawka

przypomina, że Parlament Europejski 
powinien zostać uznany za europejskie 
forum demokratyczne zapewniające 
całościową ocenę na koniec europejskiego 
semestru; jest przekonany, że aby dać 
wyraz temu uznaniu przedstawiciele 
instytucji UE oraz organów gospodarczych 
zaangażowanych w ten proces powinni 
udzielać Parlamentowi Europejskiemu 
wszelkich informacji, kiedy się do nich o 
nie zwróci; domaga się, by demokratyczna 
kontrola PE została zapisana w 
międzyinstytucjonalnym porozumieniu w 
sprawie europejskiego semestru.

przedstawiciele instytucji UE oraz 
organów gospodarczych zaangażowanych 
w ten proces powinni regularnie udzielać 
Parlamentowi Europejskiemu wszelkich 
informacji.

Or. en
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Poprawka 304
Philippe De Backer

Projekt rezolucji
Załącznik – część 3 – akapit pierwszy

Projekt rezolucji Poprawka

Zgodnie z szacunkami dokonanymi w 
oparciu o konsekwentnie wiarygodne 
źródła unikanie i uchylanie się od 
opodatkowania przynosi straty rzędu 
blisko 1 biliona euro rocznie. Zajęcie się 
zarówno problemem unikania 
opodatkowania jak i uchylania się od 
opodatkowania będzie możliwe jedynie 
wtedy, gdy państwa członkowskie będą 
skłonne konsekwentnie wdrażać 
działania, które opierają się na 
wprowadzeniu: sprawozdawczości z 
poszczególnych krajów, wspólnej 
skonsolidowanej podstawy opodatkowania 
osób prawnych, kompleksowej reformy 
księgowości, zmiany w ujawniania 
informacji w dziedzinie rachunkowości 
przedsiębiorstw do celów podatkowych, 
większych inwestycji w personel 
prowadzący kontrole podatkowe oraz 
udoskonalenia i rozszerzenia dyrektywy 
Unii Europejskiej w sprawie 
opodatkowania oszczędności.

skreślony

Or. en

Poprawka 305
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Projekt rezolucji
Załącznik – część 3 – akapit pierwszy

Projekt rezolucji Poprawka

Zgodnie z szacunkami dokonanymi w 
oparciu o konsekwentnie wiarygodne 

Zgodnie z szacunkami dokonanymi w 
oparciu o konsekwentnie wiarygodne 



AM\923070PL.doc 151/160 PE502.108v02-00

PL

źródła unikanie i uchylanie się od 
opodatkowania przynosi straty rzędu blisko 
1 biliona euro rocznie. Zajęcie się zarówno 
problemem unikania opodatkowania jak i 
uchylania się od opodatkowania będzie
możliwe jedynie wtedy, gdy państwa 
członkowskie będą skłonne konsekwentnie 
wdrażać działania, które opierają się na 
wprowadzeniu: sprawozdawczości z 
poszczególnych krajów, wspólnej 
skonsolidowanej podstawy opodatkowania 
osób prawnych, kompleksowej reformy 
księgowości, zmiany w ujawniania 
informacji w dziedzinie rachunkowości 
przedsiębiorstw do celów podatkowych, 
większych inwestycji w personel 
prowadzący kontrole podatkowe oraz 
udoskonalenia i rozszerzenia dyrektywy 
Unii Europejskiej w sprawie 
opodatkowania oszczędności.

źródła unikanie i uchylanie się od 
opodatkowania przynosi straty rzędu blisko 
1 biliona euro rocznie. Zajęcie się zarówno 
problemem unikania opodatkowania jak i 
uchylania się od opodatkowania jest
możliwe.

Or. en

Poprawka 306
Mojca Kleva Kekuš

Projekt rezolucji
Załącznik – część 3 – akapit pierwszy

Projekt rezolucji Poprawka

Zgodnie z szacunkami dokonanymi w 
oparciu o konsekwentnie wiarygodne 
źródła unikanie i uchylanie się od 
opodatkowania przynosi straty rzędu blisko 
1 biliona euro rocznie. Zajęcie się zarówno 
problemem unikania opodatkowania jak i 
uchylania się od opodatkowania będzie 
możliwe jedynie wtedy, gdy państwa 
członkowskie będą skłonne konsekwentnie 
wdrażać działania, które opierają się na 
wprowadzeniu: sprawozdawczości z 
poszczególnych krajów, wspólnej 
skonsolidowanej podstawy opodatkowania 
osób prawnych, kompleksowej reformy 
księgowości, zmiany w ujawniania 

Zgodnie z szacunkami dokonanymi w 
oparciu o konsekwentnie wiarygodne 
źródła unikanie i uchylanie się od 
opodatkowania przynosi straty rzędu blisko 
1 biliona euro rocznie. W związku z tym 
obecna luka podatkowa w UE stanowi 
skandaliczną stratę dochodów 
publicznych, zagrożenie dla prawidłowego 
funkcjonowania jednolitego rynku oraz 
uszczerbek na skuteczności i 
sprawiedliwości europejskich systemów 
podatkowych. Zajęcie się zarówno 
problemem unikania opodatkowania jak i 
uchylania się od opodatkowania będzie 
możliwe jedynie wtedy, gdy państwa 
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informacji w dziedzinie rachunkowości 
przedsiębiorstw do celów podatkowych, 
większych inwestycji w personel 
prowadzący kontrole podatkowe oraz 
udoskonalenia i rozszerzenia dyrektywy 
Unii Europejskiej w sprawie 
opodatkowania oszczędności.

członkowskie będą skłonne konsekwentnie 
wdrażać działania, które opierają się na 
wprowadzeniu: sprawozdawczości z 
poszczególnych krajów, wspólnej 
skonsolidowanej podstawy opodatkowania 
osób prawnych, kompleksowej reformy 
księgowości, zmiany w ujawniania 
informacji w dziedzinie rachunkowości 
przedsiębiorstw do celów podatkowych, 
eliminacji agresywnych praktyk 
planowania podatkowego, zamknięcia luk 
prawnych umożliwiających podwójne 
opodatkowanie, większych inwestycji w 
personel prowadzący kontrole podatkowe 
oraz udoskonalenia i rozszerzenia 
dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie 
opodatkowania oszczędności.

Or. en

Poprawka 307
Philippe De Backer

Projekt rezolucji
Załącznik – część 3 – akapit drugi

Projekt rezolucji Poprawka

Komisja zaprezentowała plan działania w 
sprawie oszustw podatkowych, uchylania 
się od opodatkowania i rajów 
podatkowych; państwa członkowskie 
muszą jednomyślnie opowiadać się za tym 
nowym podejściem celem przyjęcia 
ambitnego, a jednocześnie realistycznego 
sztandarowego celu: ograniczenia o 
połowę przepaści podatkowej do 2020 r.
Zmierzając ku temu celowi – bez 
podnoszenia stawek podatkowych –
państwa członkowskie stopniowo 
osiągnęłyby nowe dochody z podatków na 
poziomie kilkuset mld euro rocznie.

skreślony

Or. en
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Poprawka 308
Mojca Kleva Kekuš

Projekt rezolucji
Załącznik – część 3 – akapit drugi

Projekt rezolucji Poprawka

Komisja zaprezentowała plan działania w 
sprawie oszustw podatkowych, uchylania 
się od opodatkowania i rajów 
podatkowych; państwa członkowskie 
muszą jednomyślnie opowiadać się za tym 
nowym podejściem celem przyjęcia 
ambitnego, a jednocześnie realistycznego 
sztandarowego celu: ograniczenia o 
połowę przepaści podatkowej do 2020 r. 
Zmierzając ku temu celowi – bez 
podnoszenia stawek podatkowych –
państwa członkowskie stopniowo 
osiągnęłyby nowe dochody z podatków na 
poziomie kilkuset mld euro rocznie.

Zaprezentowany przez Komisję „Plan 
działania zakładający poprawę 
skuteczności walki z oszustwami 
podatkowymi i uchylaniem się od 
opodatkowania” stanowi spóźniony, lecz 
na pewno pożądany krok do przodu w 
walce z unikaniem opodatkowania 
prowadzonej na szczeblu unijnym;
państwa członkowskie muszą teraz 
jednomyślnie opowiadać się za tym 
nowym podejściem celem przyjęcia 
ambitnego, a jednocześnie realistycznego 
sztandarowego celu: ograniczenia o 
połowę przepaści podatkowej do 2020 r. 
Zmierzając ku temu celowi – bez 
podnoszenia stawek podatkowych –
państwa członkowskie stopniowo 
osiągnęłyby nowe dochody z podatków na 
poziomie kilkuset mld euro rocznie.

Or. en

Poprawka 309
Philippe De Backer

Projekt rezolucji
Załącznik – część 3 – akapit trzeci

Projekt rezolucji Poprawka

Komisja i Rada muszą pracować nad 
następującymi pięcioma kluczowymi 
zagadnieniami:

skreślony

Or. en
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Poprawka 310
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Projekt rezolucji
Załącznik – część 3 – akapit trzeci

Projekt rezolucji Poprawka

Komisja i Rada muszą pracować nad 
następującymi pięcioma kluczowymi 
zagadnieniami:

skreślony

1. zreformowaniem przepisów w zakresie 
księgowości i ujawniania informacji w 
dziedzinie rachunkowości 
przedsiębiorstw;
2. udoskonaleniem i rozszerzeniem 
zakresu zastosowania dyrektywy Unii 
Europejskiej w sprawie opodatkowania 
oszczędności;
3. zapewnieniem obowiązkowej wspólnej 
skonsolidowanej podstawy opodatkowania 
osób prawnych;
4. wprowadzeniem obowiązku dla 
przedsiębiorstw transgranicznych 
dotyczącego sprawozdawczości z 
podziałem na kraje;
5. wzmocnieniem regulacji prawnych w 
zakresie rejestrów przedsiębiorstw i 
rejestracji trustów.

Or. en

Poprawka 311
Philippe De Backer

Projekt rezolucji
Załącznik – część 3 – akapit trzeci – punkt 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. zreformowaniem przepisów w zakresie 
księgowości i ujawniania informacji w 

1. należy zreformować przepisy w zakresie 
księgowości i ujawniania informacji w 
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dziedzinie rachunkowości przedsiębiorstw; dziedzinie rachunkowości przedsiębiorstw;

Or. en

Poprawka 312
Philippe De Backer

Projekt rezolucji
Załącznik – część 3 – akapit trzeci – punkt 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. należy wdrożyć opracowany przez 
Komisję plan działania w sprawie oszustw 
podatkowych, uchylania się od 
opodatkowania i rajów podatkowych;

Or. en

Poprawka 313
Philippe De Backer

Projekt rezolucji
Załącznik – część 3 – akapit trzeci – punkt 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. udoskonaleniem i rozszerzeniem 
zakresu zastosowania dyrektywy Unii 
Europejskiej w sprawie opodatkowania 
oszczędności;

2. należy udoskonalić i rozszerzyć zakres 
zastosowania dyrektywy Unii Europejskiej 
w sprawie opodatkowania oszczędności;

Or. en

Poprawka 314
Philippe De Backer

Projekt rezolucji
Załącznik – część 3 – akapit trzeci – punkt 3
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Projekt rezolucji Poprawka

3. zapewnieniem obowiązkowej wspólnej 
skonsolidowanej podstawy opodatkowania 
osób prawnych;

3. należy wprowadzić obowiązkową 
wspólną skonsolidowaną podstawę 
opodatkowania osób prawnych;

Or. en

Poprawka 315
Philippe De Backer

Projekt rezolucji
Załącznik – część 3 – akapit trzeci – punkt 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wprowadzeniem obowiązku dla 
przedsiębiorstw transgranicznych 
dotyczącego sprawozdawczości z 
podziałem na kraje;

4. należy wprowadzić obowiązek dla 
przedsiębiorstw transgranicznych 
dotyczącego sprawozdawczości z 
podziałem na kraje;

Or. en

Poprawka 316
Philippe De Backer

Projekt rezolucji
Załącznik – część 3 – akapit trzeci – punkt 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wzmocnieniem regulacji prawnych w 
zakresie rejestrów przedsiębiorstw i 
rejestracji trustów.

5. należy wzmocnić regulacje prawne w 
zakresie rejestrów przedsiębiorstw i 
rejestracji trustów.

Or. en

Poprawka 317
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
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w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Projekt rezolucji
Załącznik – część 3 – akapit trzeci – punkt 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. wzmocnieniem regulacji prawnych w 
zakresie rejestrów przedsiębiorstw i 
rejestracji trustów.

5. wzmocnieniem regulacji prawnych i 
przejrzystości w zakresie rejestrów 
przedsiębiorstw i rejestracji trustów oraz 
fundacji.

Or. en

Poprawka 318
Philippe De Backer

Projekt rezolucji
Załącznik – część 3 – akapit czwarty

Projekt rezolucji Poprawka

Będzie musiało to objąć odpowiednie 
ogólnounijne porozumienia z kluczowymi 
krajami spoza UE, które obecnie 
zapewniają instytucjom finansowym 
platformy ułatwiające dokonywanie 
oszustw podatkowych i uchylanie się od 
opodatkowania w UE, jak np. ze 
Szwajcarią.

skreślony

Or. en

Poprawka 319
Jean-Paul Gauzès, Corien Wortmann-Kool

Projekt rezolucji
Załącznik – część 3 – akapit czwarty

Projekt rezolucji Poprawka

Będzie musiało to objąć odpowiednie 
ogólnounijne porozumienia z kluczowymi 
krajami spoza UE, które obecnie 
zapewniają instytucjom finansowym 

Będzie musiało to objąć odpowiednie 
ogólnounijne porozumienia z kluczowymi 
krajami spoza UE, które obecnie 
zapewniają instytucjom finansowym 
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platformy ułatwiające dokonywanie 
oszustw podatkowych i uchylanie się od 
opodatkowania w UE, jak np. ze 
Szwajcarią.

platformy ułatwiające dokonywanie 
oszustw podatkowych i uchylanie się od 
opodatkowania w UE.

Or. en

Poprawka 320
Philippe De Backer

Projekt rezolucji
Załącznik – część 3 – akapit piąty

Projekt rezolucji Poprawka

Ogromne znaczenie ma to, by Komisja 
współdziałała z krajami spoza UE w 
imieniu całej UE, nie pozostawiając 
inicjatywy pojedynczym krajom, które 
angażują się w dwustronne porozumienia.
To właśnie UE musi przewodzić tym 
dyskusjom w G20 i G8 w zwalczaniu 
rajów podatkowych.

skreślony

Or. en

Poprawka 321
Mojca Kleva Kekuš

Projekt rezolucji
Załącznik – część 3 – akapit piąty

Projekt rezolucji Poprawka

Ogromne znaczenie ma to, by Komisja 
współdziałała z krajami spoza UE w 
imieniu całej UE, nie pozostawiając 
inicjatywy pojedynczym krajom, które 
angażują się w dwustronne porozumienia. 
To właśnie UE musi przewodzić tym 
dyskusjom w G20 i G8 w zwalczaniu 
rajów podatkowych.

Ogromne znaczenie ma to, by Komisja 
współdziałała z krajami spoza UE w 
imieniu całej UE, nie pozostawiając 
inicjatywy pojedynczym krajom, które 
angażują się w dwustronne porozumienia. 
To właśnie UE musi przewodzić tym 
dyskusjom w G20 i G8 w zwalczaniu 
rajów podatkowych i za pomocą swoich 
środków przekonać państwa nienależące 
do UE, aby stosowały unijne normy 
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zarządzania w zakresie sprawiedliwego 
opodatkowania, pomagając tym państwom 
w przyjmowaniu unijnych zasad 
przejrzystości, wymiany informacji oraz w 
znoszeniu szkodliwych środków 
podatkowych.

Or. en

Poprawka 322
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Projekt rezolucji
Załącznik – część 3 – akapit trzeci – punkt 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. należy dokonać przeglądu dyrektywy w 
sprawie odsetek i należności licencyjnych, 
dyrektywy w sprawie łączenia spółek oraz 
dyrektywy w sprawie spółek dominujących 
i spółek zależnych;

Or. en

Poprawka 323
Emilie Turunen, Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Projekt rezolucji
Załącznik – część 3 – akapit trzeci – punkt 5 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5b. należy przyjąć czarną listę rajów 
podatkowych według tego, czy:
a) korzyści są przewidziane wyłącznie dla 
nierezydentów lub w zakresie transakcji 
dokonywanych z nierezydentami, lub
b) korzyści są wyodrębnione z rynku 
krajowego, a więc nie wpływają na 
krajową podstawę opodatkowania, lub
c) korzyści są przyznawane nawet w razie 
braku faktycznej działalności 
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gospodarczej i znaczącej obecności 
gospodarczej w państwie trzecim 
oferującym takie korzyści podatkowe, lub
d) zasady ustalania kwoty zysku w 
odniesieniu do działalności w 
wielonarodowej grupie spółek odbiegają 
od powszechnie przyjętych zasad 
międzynarodowych, zwłaszcza zasady 
uzgodnione w ramach Organizacji 
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, lub
e) środki podatkowe nie są wystarczająco 
przejrzyste, m.in. w sytuacji, gdy na 
szczeblu administracyjnym przepisy prawa 
ulegają rozluźnieniu w nieprzejrzysty 
sposób.

Or. en


