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Poprawka 1
Liem Hoang Ngoc

Projekt opinii
Ustęp -1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-1. przypomina, że euro jest walutą Unii 
Europejskiej oraz że wszystkie państwa 
członkowskie, poza tymi objętymi 
odstępstwem, mają perspektywę 
przystąpienia w odpowiednim czasie;

Or. en

Poprawka 2
Liem Hoang Ngoc

Projekt opinii
Ustęp -1 (nowy)

Projekt opinii Poprawka

-1. przypomina, że Parlament Europejski 
jest parlamentem Unii Europejskiej, 
jedynym organem Unii posiadającym 
bezpośrednią legitymację demokratyczną i 
ponoszącym w imieniu Unii bezpośrednią 
odpowiedzialność demokratyczną;

Or. en

Poprawka 3
Liem Hoang Ngoc

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że państwa członkowskie 
strefy euro muszą kontynuować 

1. podkreśla, że państwa członkowskie 
strefy euro muszą kontynuować 
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wzmacnianie stabilności, wydajności i 
demokratycznej odpowiedzialności;

wzmacnianie stabilności, wydajności, 
przejrzystości, legitymacji demokratycznej
i odpowiedzialności demokratycznej;

Or. en

Poprawka 4
Jean-Paul Besset
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że państwa członkowskie 
strefy euro muszą kontynuować 
wzmacnianie stabilności, wydajności i 
demokratycznej odpowiedzialności;

1. podkreśla, że państwa członkowskie 
strefy euro muszą zwiększyć wysiłki na 
rzecz wzmocnienia stabilności, wydajności 
i demokratycznej odpowiedzialności;

Or. fr

Poprawka 5
Werner Langen

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że państwa członkowskie 
strefy euro muszą kontynuować 
wzmacnianie stabilności, wydajności i 
demokratycznej odpowiedzialności;

1. podkreśla, że państwa członkowskie 
strefy euro muszą kontynuować 
wzmacnianie zgodności z postanowieniami 
traktatowymi, stabilności, wydajności i 
demokratycznej odpowiedzialności;

Or. de

Poprawka 6
Derk Jan Eppink
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Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że państwa członkowskie 
strefy euro muszą kontynuować 
wzmacnianie stabilności, wydajności i 
demokratycznej odpowiedzialności;

1. podkreśla, że państwa członkowskie 
strefy euro muszą kontynuować 
wzmacnianie konkurencyjności,
stabilności, wydajności i demokratycznej 
odpowiedzialności;

Or. en

Poprawka 7
George Sabin Cutaş

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla, że państwa członkowskie 
strefy euro muszą kontynuować 
wzmacnianie stabilności, wydajności i 
demokratycznej odpowiedzialności;

1. podkreśla, że państwa członkowskie 
strefy euro i te, które są zobowiązane do 
jego przyjęcia, muszą kontynuować 
wzmacnianie stabilności, wydajności i 
demokratycznej odpowiedzialności;

Or. en

Poprawka 8
George Sabin Cutaş

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1 a. jest zdania, że do wszystkich środków 
zmierzających do wzmocnienia 
europejskiej unii walutowej należy 
stosować metodę wspólnotową; wzywa do 
jak najrychlejszego włączenia paktu 
fiskalnego do traktatów unijnych;



PE506.084v01-00 6/27 AM\928234PL.doc

PL

Or. en

Poprawka 9
Derk Jan Eppink

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zauważa, że część wysiłków mających 
na celu złagodzenie kryzysu, takich jak 
przyjęcie pakietu sześciu wniosków 
ustawodawczych i utworzenie 
Europejskiego Mechanizmu Stabilności,
skoncentrowanych jest wyłącznie na 
państwach członkowskich należących do
strefy euro.

2. zauważa, że dla zahamowania kryzysu i 
w odpowiedzi na strukturalne braki w 
konstrukcji unii gospodarczej i walutowej 
rządy krajowe i instytucje europejskie 
podjęły szeroki zakres środków w celu 
zapewnienia stabilności finansowej i 
poprawy zarządzania gospodarczego; 
zauważa, że część tych wysiłków dotyczy 
tylko państw członkowskich strefy euro, 
takie jak niektóre specjalne przepisy 
dotyczące sankcji finansowych zawarte w 
pakiecie sześciu wniosków 
ustawodawczych i utworzenie 
Europejskiego Mechanizmu Stabilności; 
także dwupak, po przyjęciu, będzie 
dotyczył konkretnie państw członkowskich 
strefy euro; ponadto strefa euro i sześć 
państw członkowskich niebędących w 
strefie euro przyjęły pakt euro plus, zaś 
państwa członkowskie strefy euro i osiem 
państw członkowskich niebędących w 
strefie euro zawarły Traktat o stabilności, 
koordynacji i zarządzaniu w unii 
gospodarczej i walutowej;

Or. en

Poprawka 10
Werner Langen

Projekt opinii
Ustęp 2
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Projekt opinii Poprawka

2. zauważa, że część wysiłków mających 
na celu złagodzenie kryzysu, takich jak 
przyjęcie pakietu sześciu wniosków 
ustawodawczych i utworzenie 
Europejskiego Mechanizmu Stabilności, 
skoncentrowanych jest wyłącznie na 
państwach członkowskich należących do 
strefy euro.

2. zauważa, że decyzje mające na celu 
złagodzenie kryzysu, takie jak przyjęcie 
pakietu sześciu wniosków 
ustawodawczych i utworzenie 
Europejskiego Mechanizmu Stabilności, są 
skoncentrowane wyłącznie na państwach 
członkowskich należących do strefy euro.

Or. de

Poprawka 11
George Sabin Cutaş

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zauważa, że część wysiłków mających 
na celu złagodzenie kryzysu, takich jak
przyjęcie pakietu sześciu wniosków 
ustawodawczych i utworzenie 
Europejskiego Mechanizmu Stabilności, 
skoncentrowanych jest wyłącznie na 
państwach członkowskich należących do 
strefy euro.

2. zauważa, że część wysiłków mających 
na celu złagodzenie kryzysu, takich jak
niektóre przepisy pakietu sześciu 
wniosków ustawodawczych i utworzenie 
Europejskiego Mechanizmu Stabilności, 
skoncentrowanych jest wyłącznie na 
państwach członkowskich należących do 
strefy euro.

Or. en

Poprawka 12
Liem Hoang Ngoc

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zauważa, że część wysiłków mających 
na celu złagodzenie kryzysu, takich jak 
przyjęcie pakietu sześciu wniosków 

2. zauważa, że część wysiłków mających 
na celu złagodzenie kryzysu, takich jak 
przyjęcie pakietu sześciu wniosków 



PE506.084v01-00 8/27 AM\928234PL.doc

PL

ustawodawczych i utworzenie 
Europejskiego Mechanizmu Stabilności, 
skoncentrowanych jest wyłącznie na 
państwach członkowskich należących do 
strefy euro.

ustawodawczych i utworzenie 
europejskiego mechanizmu stabilizacji 
finansowej, Europejskiego Instrumentu
Stabilności Finansowej i Europejskiego 
Mechanizmu Stabilności, 
skoncentrowanych jest wyłącznie na 
państwach członkowskich należących do 
strefy euro; funkcjonowanie 
Europejskiego Instrumentu Stabilności 
Finansowej/ europejskiego mechanizmu 
stabilności oraz wszelkich analogicznych 
przyszłych mechanizmów powinno 
podlegać regularnej kontroli 
demokratycznej oraz nadzorowi ze strony 
Parlamentu Europejskiego;

Or. en

Poprawka 13
Jean-Paul Besset
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zauważa, że część wysiłków mających 
na celu złagodzenie kryzysu, takich jak 
przyjęcie pakietu sześciu wniosków 
ustawodawczych i utworzenie 
Europejskiego Mechanizmu Stabilności, 
skoncentrowanych jest wyłącznie na 
państwach członkowskich należących do 
strefy euro.

2. zauważa, że część wysiłków mających 
na celu złagodzenie kryzysu, takich jak 
przyjęcie pakietu sześciu wniosków 
ustawodawczych (tzw. sześciopaku) i 
utworzenie Europejskiego Mechanizmu 
Stabilności, skoncentrowanych jest 
wyłącznie na państwach członkowskich 
należących do strefy euro; jest zdania, że 
EMS musi jak najszybciej stać się częścią 
wspólnotowego dorobku prawnego;

Or. fr

Poprawka 14
Derk Jan Eppink
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Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2 a. zauważa, że dwa państwa 
członkowskie mają prawo „opt-out” 
wobec wprowadzenia euro, zaś dwa 
państwa członkowskie mają prawo „opt-
out” wobec stosowania dorobku prawnego 
Schengen;

Or. en

Poprawka 15
Derk Jan Eppink

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2 b. zauważa, że wzmocniona współpraca 
stanowi podstawę prawną przyjęcia 
środków, które stosuje się tylko do 
ograniczonej liczby państw 
członkowskich; zauważa, że z 
mechanizmu tego korzysta się już w 
odniesieniu do ogólnounijnego prawa o 
rozwodzie i europejskiego prawa 
patentowego i że mechanizm ten 
zatwierdził Parlament Europejski i Rada 
w kontekście opodatkowania w 
odniesieniu do ustanowienia podatku od 
transakcji finansowych;

Or. en

Poprawka 16
Derk Jan Eppink

Projekt opinii
Ustęp 3
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Projekt opinii Poprawka

3. z zadowoleniem przyjmuje trwające 
obecnie tworzenie jednolitego mechanizmu 
nadzorczego obejmującego strefę euro, z 
którego mogą jednak korzystać wszystkie 
pozostałe państwa członkowskie UE;

3. z zadowoleniem przyjmuje trwające 
obecnie tworzenie jednolitego mechanizmu 
nadzorczego obejmującego strefę euro, z 
którego mogą jednak korzystać wszystkie 
pozostałe państwa członkowskie UE;
uważa, że w celu pokonania strukturalnej 
niewydolności właściwej dla unii 
gospodarczej i walutowej i skutecznego 
ograniczenia pokusy nadużyć, 
proponowana „unia bankowa” powinna 
opierać się na wcześniejszej reformie 
sektora usług finansowych Unii, 
obejmującej utworzenie EUNB, 
EUNGiPW, EUNUiPPE i ERRS, a także 
czerpać z umocnionego zarządzania 
gospodarczego, w szczególności w strefie 
euro, oraz z nowych ram budżetowych 
europejskiego semestru, w celu 
zapewnienia większej odporności i 
konkurencyjności sektora bankowego 
Unii, większego zaufania do tego sektora, 
większych rezerw kapitałowych, aby 
zapobiec konieczności ponoszenia w 
przyszłości przez budżet publiczny państw 
członkowskich kosztów dofinansowania 
banków;

Or. en

Poprawka 17
George Sabin Cutaş

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. z zadowoleniem przyjmuje trwające 
obecnie tworzenie jednolitego mechanizmu 
nadzorczego obejmującego strefę euro, z 
którego mogą jednak korzystać wszystkie 
pozostałe państwa członkowskie UE;

3. z zadowoleniem przyjmuje trwające 
obecnie tworzenie jednolitego mechanizmu 
nadzorczego obejmującego strefę euro, z 
którego mogą jednak korzystać wszystkie 
pozostałe państwa członkowskie UE; jest 
zdania, że jednolity mechanizm nadzorczy 



AM\928234PL.doc 11/27 PE506.084v01-00

PL

powinien opierać się na 
odpowiedzialności przed Parlamentem 
Europejskim z uwagi na mandat 
Parlamentu jako jedynej instytucji 
europejskiej wybieranej bezpośrednio w 
demokratycznych wyborach;
przewodniczący powinien być 
zatwierdzany przez PE i składać PE 
sprawozdania;

Or. en

Poprawka 18
Sławomir Nitras

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. z zadowoleniem przyjmuje trwające 
obecnie tworzenie jednolitego mechanizmu 
nadzorczego obejmującego strefę euro, z 
którego mogą jednak korzystać wszystkie 
pozostałe państwa członkowskie UE;

3. z zadowoleniem przyjmuje trwające 
obecnie tworzenie jednolitego mechanizmu 
nadzorczego obejmującego strefę euro, z 
którego mogą jednak korzystać wszystkie 
pozostałe państwa członkowskie UE i 
oczekuje, że wypracowana przy tej okazji 
formuła regulacji, w której wzmocnienia 
Unii Gospodarczej i Walutowej dokonuje 
się poprzez ujednolicanie regulacji 
rynków finansowych, które równocześnie 
pozostaje dostępne dla wszystkich 
zainteresowanych państw członkowskich, 
w szczególności państw objętych 
derogacją zdefiniowaną w art. 139 ust. 1 
TFUE, będzie domyślną formułą także w 
przyszłości.

Or. pl

Poprawka 19
Werner Langen

Projekt opinii
Ustęp 3
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Projekt opinii Poprawka

3. z zadowoleniem przyjmuje trwające 
obecnie tworzenie jednolitego mechanizmu 
nadzorczego obejmującego strefę euro, z 
którego mogą jednak korzystać wszystkie 
pozostałe państwa członkowskie UE;

3. z zadowoleniem przyjmuje trwające 
obecnie tworzenie jednolitego mechanizmu 
nadzorczego obejmującego strefę euro, z 
którego mogą jednak korzystać wszystkie 
pozostałe państwa członkowskie UE;
uważa jednak, że wyłączna ostateczna 
odpowiedzialność EBC za nadzór 
bankowy jest niezwykle ryzykowna i 
wątpliwa z prawnego punktu widzenia;

Or. de

Poprawka 20
Jean-Paul Besset
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. z zadowoleniem przyjmuje trwające 
obecnie tworzenie jednolitego mechanizmu 
nadzorczego obejmującego strefę euro, z 
którego mogą jednak korzystać wszystkie 
pozostałe państwa członkowskie UE;

3. z zadowoleniem przyjmuje trwające 
obecnie tworzenie jednolitego mechanizmu 
nadzorczego obejmującego strefę euro, z 
którego mogą jednak korzystać wszystkie 
pozostałe państwa członkowskie UE;
podkreśla, że stworzenie europejskiego 
mechanizmu restrukturyzacji i 
uporządkowanej likwidacji banków jest 
niezbędnym etapem na drodze ku 
powstaniu prawdziwej unii bankowej;

Or. fr

Poprawka 21
Liem Hoang Ngoc

Projekt opinii
Ustęp 3
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Projekt opinii Poprawka

3. z zadowoleniem przyjmuje trwające 
obecnie tworzenie jednolitego mechanizmu 
nadzorczego obejmującego strefę euro, z 
którego mogą jednak korzystać wszystkie 
pozostałe państwa członkowskie UE;

3. z zadowoleniem przyjmuje trwające 
obecnie tworzenie jednolitego mechanizmu 
nadzorczego obejmującego strefę euro, z 
którego mogą jednak korzystać wszystkie 
pozostałe państwa członkowskie UE;
domaga się, by jednolity mechanizm 
nadzorczy w pełni podlegał 
demokratycznej kontroli i nadzorowi ze 
strony Parlamentu Europejskiego;

Or. en

Poprawka 22
Werner Langen

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zaznacza, że niektóre kierunki strategie 
gospodarcze państw członkowskich 
ograniczane są przez Trojkę, która nie jest 
odpowiednio rozliczana ze swoich działań;

4. zaznacza, że Trojka powinna była 
ograniczyć politykę budżetową i 
finansową niektórych państw 
członkowskich i że w tym przypadku 
brakuje mechanizmu ustalania 
odpowiedzialności;

Or. de

Poprawka 23
Jean-Paul Gauzès

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zaznacza, że niektóre kierunki strategie 
gospodarcze państw członkowskich
ograniczane są przez Trojkę, która nie jest 
odpowiednio rozliczana ze swoich działań;

4. zaznacza, że polityka gospodarcza 
niektórych państw członkowskich jest 
wytyczana przez trojkę w zamian za środki 
finansowe, które się im udostępnia w celu 
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niedopuszczenia do utonięcia tych państw 
w długach i umożliwienia im ponownego 
dostępu do rynków kapitałowych; nie 
powinno to jednak zwalniać jej z 
obowiązku rozliczania się ze swoich 
działań;

Or. fr

Poprawka 24
George Sabin Cutaş

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zaznacza, że niektóre kierunki strategie 
gospodarcze państw członkowskich 
ograniczane są przez Trojkę, która nie jest 
odpowiednio rozliczana ze swoich działań;

4. zaznacza, że niektóre kierunki strategie 
gospodarcze państw członkowskich 
ograniczane są przez Trojkę, która nie jest 
odpowiednio rozliczana ze swoich działań;
jest zdania, że Trojka powinna ponosić 
odpowiedzialność przed Parlamentem 
Europejskim ze składanie regularnych 
sprawozdań; zobowiązuje się do 
systematycznego przedstawiania 
propozycji odnośnie do działalności 
Trojki;

Or. en

Poprawka 25
Liem Hoang Ngoc

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zaznacza, że niektóre kierunki strategie 
gospodarcze państw członkowskich 
ograniczane są przez Trojkę, która nie jest 
odpowiednio rozliczana ze swoich działań;

4. zaznacza, że niektóre kierunki strategie 
gospodarcze państw członkowskich 
ograniczane są przez Trojkę, która nie jest 
odpowiednio rozliczana ze swoich działań i 
która nie posiada legitymacji 
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demokratycznej; domaga się, by mandat 
trojki był zatwierdzany po stosownych 
konsultacjach z Parlamentem 
Europejskim;

Or. en

Poprawka 26
Ramon Tremosa i Balcells

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4 a. zauważa, że wysiłki na rzecz 
konsolidacji budżetowej zmierzające do 
zgodności z nowymi przepisami o 
zarządzaniu gospodarczym powinny być 
sprawiedliwie ponoszone przez różne 
organy administracji, przy uwzględnieniu 
świadczonych przez nie usług;

Or. en

Poprawka 27
Werner Langen

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje „Projekt” 
Komisji; apeluje do Komisji o składanie 
wniosków ustawodawczych w ramach 
procedury współdecyzji, tak aby przepisy 
mogły zostać bezzwłocznie wdrożone;

skreślony

Or. de
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Poprawka 28
Derk Jan Eppink

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje „Projekt” 
Komisji; apeluje do Komisji o składanie 
wniosków ustawodawczych w ramach 
procedury współdecyzji, tak aby przepisy 
mogły zostać bezzwłocznie wdrożone;

5. przyjmuje do wiadomości „Projekt” 
Komisji;

Or. en

Poprawka 29
Jean-Paul Gauzès

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje „Projekt” 
Komisji; apeluje do Komisji o składanie
wniosków ustawodawczych w ramach 
procedury współdecyzji, tak aby przepisy 
mogły zostać bezzwłocznie wdrożone;

5. z zadowoleniem przyjmuje „plan 
działania” Komisji; zachęca Komisję do
przedstawiania bardziej szczegółowych 
propozycji i do składania wniosków 
ustawodawczych w przypadkach, gdy jest 
to możliwe z prawnego punktu widzenia i 
dopuszczalne z politycznego punktu 
widzenia;

Or. fr

Poprawka 30
Liem Hoang Ngoc

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje „Projekt” 5. z zadowoleniem przyjmuje „Projekt” 
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Komisji; apeluje do Komisji o składanie 
wniosków ustawodawczych w ramach 
procedury współdecyzji, tak aby przepisy 
mogły zostać bezzwłocznie wdrożone;

Komisji; apeluje do Komisji o składanie 
wniosków ustawodawczych w ramach 
procedury współdecyzji, tak aby przepisy 
mogły zostać bezzwłocznie wdrożone, 
przede wszystkim w odniesieniu do 
utworzenia możliwości fiskalnych dla 
strefy euro zarządzanej zgodnie z metodą 
wspólnotową;

Or. en

Poprawka 31
George Sabin Cutaş

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje „Projekt” 
Komisji; apeluje do Komisji o składanie 
wniosków ustawodawczych w ramach 
procedury współdecyzji, tak aby przepisy 
mogły zostać bezzwłocznie wdrożone;

5. z zadowoleniem przyjmuje „Projekt” 
Komisji; apeluje do Komisji o składanie 
wniosków ustawodawczych w ramach 
procedury współdecyzji, tak aby przepisy 
mogły zostać bezzwłocznie wdrożone, w 
szczególności w odniesieniu do 
utworzenia możliwości fiskalnych i 
uwspólnotowienia długu publicznego;

Or. en

Poprawka 32
Jean-Paul Besset
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje „Projekt” 
Komisji; apeluje do Komisji o składanie
wniosków ustawodawczych w ramach 
procedury współdecyzji, tak aby przepisy 
mogły zostać bezzwłocznie wdrożone;

5. z zadowoleniem przyjmuje „Projekt” 
Komisji; zachęca Komisję do składania
wniosków ustawodawczych w jak 
najkrótszym czasie i w ramach procedury 
współdecyzji, tak aby przepisy mogły być
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bezzwłocznie wdrażane;

Or. fr

Poprawka 33
George Sabin Cutaş

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zaznacza, że istnieje ryzyko zaistnienia 
niepewności prawnej w związku z 
koncepcją „porozumień umownych” 
znajdujących zastosowanie do 
poszczególnych państw członkowskich 
wymienionych w konkluzjach Rady 
Europejskiej z grudnia 2012 r.

6. popiera nowe instrumenty solidarności, 
takie jak instrument konwergencji i 
konkurencyjności, które mają udzielić 
wsparcia finansowego na rzecz rychłego 
wdrożenia reform strukturalnych 
wzmacniających zrównoważony rozwój, w 
pełnej zgodności z metodą wspólnotową i 
w oparciu o istniejące unijne procedury 
nadzoru;

Or. en

Poprawka 34
Derk Jan Eppink

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zaznacza, że istnieje ryzyko zaistnienia 
niepewności prawnej w związku z 
koncepcją „porozumień umownych”
znajdujących zastosowanie do 
poszczególnych państw członkowskich 
wymienionych w konkluzjach Rady 
Europejskiej z grudnia 2012 r.

6. uważa, że koncepcja wspólnie 
uzgadnianych umów na rzecz 
konkurencyjności i wzrostu 
gospodarczego znajdujących zastosowanie
tylko do poszczególnych państw 
członkowskich wymienionych w 
konkluzjach Rady Europejskiej z 
grudnia 2012 r. może zwiększyć 
zaangażowanie i skuteczność w polityce 
gospodarczej;

Or. en
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Poprawka 35
Jean-Paul Gauzès

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zaznacza, że istnieje ryzyko zaistnienia 
niepewności prawnej w związku z 
koncepcją „porozumień umownych” 
znajdujących zastosowanie do 
poszczególnych państw członkowskich 
wymienionych w konkluzjach Rady 
Europejskiej z grudnia 2012 r.;

6. popiera koncepcję „porozumień 
umownych” znajdujących zastosowanie do 
poszczególnych państw członkowskich 
wymienionych w konkluzjach Rady 
Europejskiej z grudnia 2012 r. i nalega, by 
były one redagowane w taki sposób, aby 
uniknąć zaistnienia niepewności prawnej;

Or. fr

Poprawka 36
Werner Langen

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zaznacza, że istnieje ryzyko zaistnienia 
niepewności prawnej w związku z 
koncepcją „porozumień umownych” 
znajdujących zastosowanie do 
poszczególnych państw członkowskich 
wymienionych w konkluzjach Rady 
Europejskiej z grudnia 2012 r.

6. zaznacza, że koncepcja „porozumień 
umownych” mająca zastosowanie 
wyłącznie do poszczególnych państw 
członkowskich, jak określono w 
konkluzjach Rady Europejskiej z 
grudnia 2012 r., musi zapewniać pewność 
prawa;

Or. de

Poprawka 37
Liem Hoang Ngoc

Projekt opinii
Ustęp 6
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Projekt opinii Poprawka

6. zaznacza, że istnieje ryzyko zaistnienia 
niepewności prawnej w związku z 
koncepcją „porozumień umownych” 
znajdujących zastosowanie do 
poszczególnych państw członkowskich 
wymienionych w konkluzjach Rady 
Europejskiej z grudnia 2012 r.

6. zaznacza, że bez jednoczesnego 
przekazania odpowiedniego zakresu 
legitymacji i odpowiedzialności na 
szczeblu unijnym istnieje ryzyko 
zaistnienia niepewności prawnej i 
poszerzenia deficytu demokratycznego w
Unii w związku z koncepcją „porozumień 
umownych” znajdujących zastosowanie do 
poszczególnych państw członkowskich 
wymienionych w konkluzjach Rady 
Europejskiej z grudnia 2012 r.;

Or. en

Poprawka 38
Jean-Paul Besset
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zaznacza, że istnieje ryzyko zaistnienia 
niepewności prawnej w związku z 
koncepcją „porozumień umownych” 
znajdujących zastosowanie do 
poszczególnych państw członkowskich 
wymienionych w konkluzjach Rady 
Europejskiej z grudnia 2012 r.;

6. zaznacza, że w związku z koncepcją 
„porozumień umownych” znajdujących 
zastosowanie do poszczególnych państw
członkowskich wymienionych w 
konkluzjach Rady Europejskiej z 
grudnia 2012 r. istnieje ryzyko zaistnienia 
niepewności prawnej i deficytu 
demokracji z powodu braku przejrzystych 
procedur;

Or. fr

Poprawka 39
Jean-Paul Gauzès

Projekt opinii
Ustęp 7
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Projekt opinii Poprawka

7. uważa, że należy przyspieszyć prace nad 
własnymi zasobami, a także nad 
mobilnością pracowników oraz budżetem 
strefy euro w celu stworzenia w niej 
optymalnych warunków dla 
funkcjonowania wspólnej waluty;

skreślony

Or. fr

Poprawka 40
Derk Jan Eppink

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. uważa, że należy przyspieszyć prace nad 
własnymi zasobami, a także nad 
mobilnością pracowników oraz budżetem 
strefy euro w celu stworzenia w niej
optymalnych warunków dla 
funkcjonowania wspólnej waluty;

7. uważa, że potrzeba dalszych środków 
dla wsparcia procesu pogłębiania 
jednolitego rynku i ochrony jego 
niepodzielności;

Or. en

Poprawka 41
Sari Essayah

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. uważa, że należy przyspieszyć prace nad
własnymi zasobami, a także nad
mobilnością pracowników oraz budżetem 
strefy euro w celu stworzenia w niej 
optymalnych warunków dla 
funkcjonowania wspólnej waluty;

7. uważa, że należy przyspieszyć prace nad 
mobilnością pracowników i jednolitym 
rynkiem usług, zwłaszcza nad jednolitym 
rynkiem cyfrowym;



PE506.084v01-00 22/27 AM\928234PL.doc

PL

Or. en

Poprawka 42
Werner Langen

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. uważa, że należy przyspieszyć prace nad 
własnymi zasobami, a także nad 
mobilnością pracowników oraz budżetem 
strefy euro w celu stworzenia w niej 
optymalnych warunków dla 
funkcjonowania wspólnej waluty;

7. uważa, że konieczna jest pewność 
prawa odnośnie do kwestii zasobów 
własnych i że należy przyspieszyć prace 
nad nią z myślą o odpowiedzialnym 
budżecie strefy euro;

Or. de

Poprawka 43
Liem Hoang Ngoc

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. uważa, że należy przyspieszyć prace nad
własnymi zasobami, a także nad
mobilnością pracowników oraz budżetem 
strefy euro w celu stworzenia w niej 
optymalnych warunków dla 
funkcjonowania wspólnej waluty;

7. uważa, że konieczne jest całkowite 
przekształcenie unijnego systemu zasobów 
własnych, w tym podatek od transakcji 
finansowych i reforma podatku VAT;
uważa, że należy przyspieszyć prace nad 
mobilnością pracowników oraz budżetem 
strefy euro w celu stworzenia w niej 
optymalnych warunków dla 
funkcjonowania wspólnej waluty;

Or. en

Poprawka 44
George Sabin Cutaş
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Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. uważa, że należy przyspieszyć prace nad 
własnymi zasobami, a także nad 
mobilnością pracowników oraz budżetem 
strefy euro w celu stworzenia w niej 
optymalnych warunków dla 
funkcjonowania wspólnej waluty;

7. uważa, że należy przyspieszyć prace nad 
własnymi zasobami dzięki środkom, wśród 
których będzie podatek od transakcji 
finansowych, a także nad mobilnością 
pracowników, paktem socjalnym,
budżetem strefy euro, europejskim 
ministerstwem skarbu i 
uwspólnotowieniem długu publicznego, w 
celu stworzenia w niej optymalnych 
warunków dla funkcjonowania wspólnej 
waluty;

Or. en

Poprawka 45
Jean-Paul Besset
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. uważa, że należy przyspieszyć prace nad 
własnymi zasobami, a także nad 
mobilnością pracowników oraz budżetem 
strefy euro w celu stworzenia w niej 
optymalnych warunków dla 
funkcjonowania wspólnej waluty;

7. uważa, że należy znacznie przyspieszyć 
prace nad własnymi zasobami, a także nad
stworzeniem mechanizmu zarządzania 
wstrząsami asymetrycznymi oraz nad
mobilnością pracowników i budżetem 
strefy euro w celu stworzenia w niej 
optymalnych warunków dla 
funkcjonowania wspólnej waluty;

Or. fr

Poprawka 46
Krišjānis Kariņš

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

7 a. przypomina, że trzeba wiele pracy, by 
nadać pełną operacyjność jednolitemu 
rynkowi;

Or. en

Poprawka 47
Derk Jan Eppink

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. podkreśla, że art. 3 ust. 4 Traktatu o Unii 
Europejskiej stanowi, że „Unia ustanawia 
unię gospodarczą i walutową, której walutą 
jest euro”; w Protokole (nr 14) w sprawie 
Eurogrupy przewidziano „konieczność 
ustanowienia postanowień szczególnych w 
celu pogłębienia dialogu między 
państwami członkowskimi, których walutą 
jest euro, w oczekiwaniu na moment, w 
którym euro stanie się walutą wszystkich 
państw członkowskich unii”; jeżeli ta 
rzekomo przejściowa sytuacja ma nadal 
trwać, w Parlamencie Europejskim należy 
opracować odpowiedni mechanizm 
ustalania odpowiedzialności w aktualnej
strefie euro i państwach członkowskich, 
które zadeklarowały chęć przystąpienia do 
niej.

8. podkreśla, że art. 3 ust. 4 Traktatu o Unii 
Europejskiej stanowi, że „Unia ustanawia 
unię gospodarczą i walutową, której walutą 
jest euro”, zaś art. 13 TUE ustanawia 
Parlament Europejski jako instytucję 
Unii; uważa zatem Parlament Europejski 
za właściwą instytucję zapewniającą 
odpowiedzialność w strefie euro i
podkreśla, że Parlament Europejski 
powinien unikać fragmentarycznego 
nadzoru nad współpracą państw
członkowskich;

Or. en

Poprawka 48
Werner Langen

Projekt opinii
Ustęp 8
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Projekt opinii Poprawka

8. podkreśla, że art. 3 ust. 4 Traktatu o Unii 
Europejskiej stanowi, że „Unia ustanawia 
unię gospodarczą i walutową, której walutą 
jest euro”; w Protokole (nr 14) w sprawie 
Eurogrupy przewidziano „konieczność 
ustanowienia postanowień szczególnych w 
celu pogłębienia dialogu między 
państwami członkowskimi, których walutą 
jest euro, w oczekiwaniu na moment, w 
którym euro stanie się walutą wszystkich 
państw członkowskich unii”; jeżeli ta 
rzekomo przejściowa sytuacja ma nadal 
trwać, w Parlamencie Europejskim należy 
opracować odpowiedni mechanizm 
ustalania odpowiedzialności w aktualnej 
strefie euro i państwach członkowskich, 
które zadeklarowały chęć przystąpienia do 
niej.

8. podkreśla, że art. 3 ust. 4 Traktatu o Unii 
Europejskiej stanowi, że „Unia ustanawia 
unię gospodarczą i walutową, której walutą 
jest euro”; w Protokole (nr 14) w sprawie 
Eurogrupy przewidziano „konieczność 
ustanowienia postanowień szczególnych w 
celu pogłębienia dialogu między 
państwami członkowskimi, których walutą 
jest euro, w oczekiwaniu na moment, w 
którym euro stanie się walutą wszystkich 
państw członkowskich unii”; uważa, że
należy opracować, przy znaczącym 
zaangażowaniu Parlamentu 
Europejskiego, odpowiedni mechanizm 
ustalania odpowiedzialności w aktualnej 
strefie euro i państwach członkowskich, 
które zadeklarowały chęć przystąpienia do 
niej.

Or. de

Poprawka 49
Liem Hoang Ngoc

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. podkreśla, że art. 3 ust. 4 Traktatu o Unii 
Europejskiej stanowi, że „Unia ustanawia 
unię gospodarczą i walutową, której walutą 
jest euro”; w Protokole (nr 14) w sprawie 
Eurogrupy przewidziano „konieczność 
ustanowienia postanowień szczególnych w 
celu pogłębienia dialogu między 
państwami członkowskimi, których walutą 
jest euro, w oczekiwaniu na moment, w 
którym euro stanie się walutą wszystkich 
państw członkowskich unii”; jeżeli ta 
rzekomo przejściowa sytuacja ma nadal 
trwać, w Parlamencie Europejskim należy 
opracować odpowiedni mechanizm 
ustalania odpowiedzialności w aktualnej 
strefie euro i państwach członkowskich, 

8. podkreśla, że art. 3 ust. 4 Traktatu o Unii 
Europejskiej stanowi, że „Unia ustanawia 
unię gospodarczą i walutową, której walutą 
jest euro”; w Protokole (nr 14) w sprawie 
Eurogrupy przewidziano „konieczność 
ustanowienia postanowień szczególnych w 
celu pogłębienia dialogu między 
państwami członkowskimi, których walutą 
jest euro, w oczekiwaniu na moment, w 
którym euro stanie się walutą wszystkich 
państw członkowskich unii”; w 
Parlamencie Europejskim należy 
opracować odpowiedni mechanizm 
ustalania odpowiedzialności w aktualnej 
strefie euro i państwach członkowskich, 
które zadeklarowały chęć przystąpienia do 
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które zadeklarowały chęć przystąpienia do 
niej.

niej.

Or. en

Poprawka 50
George Sabin Cutaş

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. podkreśla, że art. 3 ust. 4 Traktatu o Unii 
Europejskiej stanowi, że „Unia ustanawia 
unię gospodarczą i walutową, której walutą 
jest euro”; w Protokole (nr 14) w sprawie 
Eurogrupy przewidziano „konieczność 
ustanowienia postanowień szczególnych w 
celu pogłębienia dialogu między 
państwami członkowskimi, których walutą 
jest euro, w oczekiwaniu na moment, w 
którym euro stanie się walutą wszystkich 
państw członkowskich unii”; jeżeli ta 
rzekomo przejściowa sytuacja ma nadal 
trwać, w Parlamencie Europejskim należy 
opracować odpowiedni mechanizm 
ustalania odpowiedzialności w aktualnej 
strefie euro i państwach członkowskich, 
które zadeklarowały chęć przystąpienia do 
niej.

8. podkreśla, że art. 3 ust. 4 Traktatu o Unii 
Europejskiej stanowi, że „Unia ustanawia 
unię gospodarczą i walutową, której walutą 
jest euro”; w Protokole (nr 14) w sprawie 
Eurogrupy przewidziano „konieczność 
ustanowienia postanowień szczególnych w 
celu pogłębienia dialogu między 
państwami członkowskimi, których walutą 
jest euro, w oczekiwaniu na moment, w 
którym euro stanie się walutą wszystkich 
państw członkowskich unii”; jeżeli ta 
rzekomo przejściowa sytuacja ma nadal 
trwać, w Parlamencie Europejskim należy 
opracować odpowiedni mechanizm 
ustalania odpowiedzialności w aktualnej 
strefie euro i państwach członkowskich, 
które zadeklarowały chęć przystąpienia do 
niej; proponuje powołanie podkomisji 
zajmującej się sprawami strefy euro i 
otwartej dla wszystkich posłów do PE; nie 
popiera pomysłu powielania kompetencji 
dotyczących głosowania lub podziału 
Parlamentu Europejskiego, co byłoby 
niezgodne z art. 10 i 14 TUE;

Or. en

Poprawka 51
Jean-Paul Besset
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
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Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. podkreśla, że art. 3 ust. 4 Traktatu o Unii 
Europejskiej stanowi, że „Unia ustanawia 
unię gospodarczą i walutową, której walutą 
jest euro”; w Protokole (nr 14) w sprawie 
Eurogrupy przewidziano „konieczność 
ustanowienia postanowień szczególnych w 
celu pogłębienia dialogu między 
państwami członkowskimi, których walutą 
jest euro, w oczekiwaniu na moment, w 
którym euro stanie się walutą wszystkich 
państw członkowskich unii”; jeżeli ta 
rzekomo przejściowa sytuacja ma nadal 
trwać, w Parlamencie Europejskim należy
opracować odpowiedni mechanizm 
ustalania odpowiedzialności w aktualnej
strefie euro i państwach członkowskich, 
które zadeklarowały chęć przystąpienia do 
niej.

8. podkreśla, że art. 3 ust. 4 Traktatu o Unii 
Europejskiej stanowi, że „Unia ustanawia 
unię gospodarczą i walutową, której walutą 
jest euro”; w Protokole (nr 14) w sprawie 
Eurogrupy przewidziano „konieczność 
ustanowienia postanowień szczególnych w 
celu pogłębienia dialogu między 
państwami członkowskimi, których walutą 
jest euro, w oczekiwaniu na moment, w 
którym euro stanie się walutą wszystkich 
państw członkowskich Unii”; sądzi, że
jeżeli ta rzekomo przejściowa sytuacja ma 
nadal trwać, do Parlamentu Europejskiego 
będzie należało rozważenie stworzenia w
jego łonie przestrzeni do debaty i 
mechanizmów kontroli demokratycznej 
nad procedurami, instrumentami i 
przepisami prawa dotyczącymi wyłącznie
aktualnej strefy euro i państw
członkowskich, które zadeklarowały chęć 
przystąpienia do niej.
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Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8 a. w związku z tym wzywa do 
natychmiastowego ustanowienia w 
Parlamencie Europejskim podkomisji, 
której zadaniem będzie nadzór nad 
konkretnymi sprawami strefy euro;
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