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Poprawka 17
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Wniosek dotyczący rozporządzenia
–

Wniosek o odrzucenie

Parlament Europejski odrzuca wniosek 
Komisji.

Or. en

Poprawka 18
Ilda Figueiredo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
–

Wniosek o odrzucenie

Parlament Europejski odrzuca wniosek 
Komisji.

Or. pt

Uzasadnienie

Konsekwencje paktu stabilności są jasne. Należy:
– uchylić i zastąpić pakt stabilności prawdziwym paktem na rzecz zatrudnienia i postępu 
społecznego,
– zwiększyć spójność gospodarczą i społeczną z większą ilością funduszy strukturalnych i 
Funduszem Spójności,
– stworzyć Fundusz Solidarności realizowany za pomocą państw strefy euro, które osiągnęły 
nadwyżkę budżetową, mający na celu wspieranie państw borykających się z trudnościami w 
obszarze produkcji, usług użyteczności publicznej, tworzenia miejsc pracy gwarantujących 
należne prawa i likwidacji ubóstwa,
– nadać priorytet wskaźnikom społecznym, zatrudnieniu i godnemu wynagrodzeniu, opiece 
społecznej oraz równości szans.
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Poprawka 19
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia
–

Wniosek o odrzucenie

Parlament Europejski odrzuca wniosek 
Komisji.

Or. en

Poprawka 20
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Bardziej skuteczne egzekwowanie 
nadzoru budżetowego w strefie euro 
wymaga wprowadzenia dodatkowych 
sankcji, które powinny zwiększyć 
wiarygodność ram nadzoru budżetowego 
w Unii.

(3) Bardziej skuteczne egzekwowanie 
nadzoru budżetowego w strefie euro 
wymaga wprowadzenia dodatkowej 
pomocy. Ostatecznie nałożone sankcje nie 
powinny negatywnie wpływać na 
solidarność Unii i spójność społeczną w 
państwach członkowskich należących do 
tej strefy. Zachęty powinny zwiększyć 
wiarygodność unii walutowej oraz 
ograniczyć nadmierne koszty długu 
państwowego.

Or. en

Poprawka 21
Sven Giegold

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Przepisy niniejszego rozporządzenia 
są w pełni zgodne z klauzulami 
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horyzontalnymi TFUE, tj. z art. 7, 8, 9, 10 
i 11, oraz z postanowieniami Protokołu nr 
26 i art. 153 ust. 5.

Or. en

Poprawka 22
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Ramy nadzoru budżetowego powinny 
w każdym przypadku wspierać wzrost w 
Unii oraz cele i potrzeby związane z 
miejscami pracy, zwłaszcza w czasach 
dekoniunktury gospodarczej lub 
społecznej, łączyć się ze skutecznymi 
wysiłkami na rzecz pobudzenia 
zrównoważonego wzrostu, ochrony 
spójności społecznej oraz tworzenia miejsc 
pracy przy jednoczesnym przestrzeganiu 
właściwych państwom członkowskim 
priorytetów i potrzeb.

Or. en

Poprawka 23
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Przewidziane w prewencyjnej części 
paktu stabilności i wzrostu sankcje dla 
państw członkowskich, których walutą jest 
euro, powinny stanowić zachętę do 
prowadzenia rozważnej polityki 
budżetowej. Polityka taka powinna 
zapewniać, by tempo wzrostu wydatków 

(5) Przewidziane w prewencyjnej części 
paktu stabilności i wzrostu pomoc i 
zachęty dla państw członkowskich, których 
walutą jest euro, powinny zapewniać 
prowadzenie odpowiedniej i rozważnej 
polityki budżetowej. Polityka taka powinna 
zapewniać, by tempo wzrostu wydatków 
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publicznych zasadniczo nie przekraczało 
ostrożnie ustalonego tempa wzrostu 
produktu krajowego brutto (PKB) w 
perspektywie średniookresowej, chyba że 
wyższe tempo wzrostu wydatków 
publicznych jest zrównoważone wzrostem 
dochodów budżetowych lub uznaniowe 
ograniczenia dochodów są 
zrekompensowane cięciami wydatków.

publicznych zasadniczo nie przekraczało 
ostrożnie ustalonego tempa wzrostu 
produktu krajowego brutto (PKB) w 
perspektywie średniookresowej, chyba że 
wyższe tempo wzrostu wydatków 
publicznych jest zrównoważone wzrostem 
dochodów budżetowych lub uznaniowe 
ograniczenia dochodów są 
zrekompensowane cięciami wydatków.

Or. en

Poprawka 24
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Rozważna polityka budżetowa powinna 
prowadzić do trwałego osiągnięcia 
średniookresowego celu budżetowego. 
Osiągnięcie średniookresowego celu 
budżetowego powinno zapewnić państwom 
członkowskim margines bezpieczeństwa 
w odniesieniu do wartości referencyjnej dla 
deficytu publicznego wynoszącej 3 % 
PKB, umożliwić szybkie postępy na 
drodze do długoterminowej stabilności 
finansów publicznych oraz zapewnić im 
pole manewru w ramach polityki 
budżetowej, w szczególności ze względu 
na niezbędne inwestycje publiczne.

(6) Rozważna polityka budżetowa powinna 
prowadzić do trwałego osiągnięcia 
średniookresowego celu budżetowego. 
Osiągnięcie średniookresowego celu 
budżetowego powinno zapewnić państwom 
członkowskim margines bezpieczeństwa 
w odniesieniu do wartości referencyjnej dla 
deficytu publicznego wynoszącej 3 % PKB 
i długu publicznego wynoszącej 60 % 
PKB, umożliwić szybkie postępy na 
drodze do długoterminowej stabilności 
finansów publicznych oraz zapewnić im 
pole manewru w ramach polityki 
budżetowej, w szczególności ze względu 
na niezbędne inwestycje publiczne.

Or. de

Poprawka 25
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W przypadku prewencyjnej części 
paktu stabilności i wzrostu zachętę do 
prowadzenia rozważnej polityki 
budżetowej powinien stanowić obowiązek 
złożenia oprocentowanego depozytu, który 
byłby nakładany przejściowo na państwo 
członkowskie, którego walutą jest euro 
i które nie czyni wystarczających postępów 
w konsolidacji budżetowej. Obowiązek ten 
byłby nakładany, jeśli po pierwszym 
ostrzeżeniu wystosowanym przez Komisję 
państwo członkowskie kontynuuje 
postępowanie, które nie stanowi 
wprawdzie naruszenia zakazu posiadania 
nadmiernego deficytu, ale jest nierozważne 
i potencjalnie szkodliwe dla sprawnego 
funkcjonowania unii gospodarczej 
i walutowej, w związku z czym Rada 
wydaje zalecenie zgodnie z art. 121 ust. 4 
Traktatu.

(7) W przypadku prewencyjnej części 
paktu stabilności i wzrostu zachętę do 
prowadzenia rozważnej polityki 
budżetowej powinien stanowić obowiązek 
złożenia oprocentowanego depozytu, który 
byłby nakładany przejściowo na państwo 
członkowskie, którego walutą jest euro 
i które nie czyni wystarczających postępów 
w konsolidacji budżetowej. Obowiązek ten 
byłby nakładany, jeśli po pierwszym 
ostrzeżeniu wystosowanym przez Komisję 
państwo członkowskie kontynuuje 
postępowanie, które nie stanowi 
wprawdzie naruszenia zakazu posiadania 
nadmiernego deficytu lub nadmiernego 
długu publicznego, ale jest nierozważne 
i potencjalnie szkodliwe dla sprawnego 
funkcjonowania unii gospodarczej 
i walutowej, w związku z czym Rada 
wydaje zalecenie zgodnie z art. 121 ust. 4 
Traktatu.

Or. de

Poprawka 26
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) W przypadku części naprawczej paktu 
stabilności i wzrostu sankcje dla państw 
członkowskich, których walutą jest euro, 
powinny obejmować obowiązek złożenia 
nieoprocentowanego depozytu w związku 
z decyzją Rady stwierdzającą istnienie 
nadmiernego deficytu oraz obowiązek 
zapłaty grzywny w sytuacji, gdy nie 
zastosowano się do zalecenia Rady 
dotyczącego korekty nadmiernego deficytu 
publicznego. Sankcje te powinny być 

(9) W przypadku części naprawczej paktu 
stabilności i wzrostu sankcje dla państw 
członkowskich, których walutą jest euro, 
powinny obejmować obowiązek złożenia 
nieoprocentowanego depozytu w związku 
z decyzją Rady stwierdzającą istnienie 
nadmiernego deficytu lub nadmiernego 
długu publicznego oraz obowiązek zapłaty 
grzywny w sytuacji, gdy nie zastosowano 
się do zalecenia Rady dotyczącego korekty 
nadmiernego deficytu lub nadmiernego 
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nakładane niezależnie od tego, czy 
uprzednio na dane państwo członkowskie 
nałożono obowiązek złożenia 
oprocentowanego deficytu.

długu publicznego. Sankcje te powinny 
być nakładane niezależnie od tego, czy 
uprzednio na dane państwo członkowskie 
nałożono obowiązek złożenia 
oprocentowanego deficytu.

Or. de

Poprawka 27
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Rada powinna mieć możliwość 
ograniczenia wysokości lub anulowania 
sankcji nałożonych na państwa 
członkowskie, których walutą jest euro, 
działając na wniosek Komisji 
przygotowany na podstawie 
umotywowanego wniosku danego państwa 
członkowskiego. W przypadku części 
naprawczej paktu stabilności i wzrostu 
Komisja powinna mieć również możliwość 
zaproponowania ograniczenia wysokości 
lub anulowania sankcji ze względu na 
wyjątkową sytuację gospodarczą.

(11) Rada powinna mieć możliwość 
ograniczenia wysokości lub anulowania 
sankcji nałożonych na państwa 
członkowskie, których walutą jest euro, 
działając na wniosek Parlamentu 
Europejskiego lub na podstawie wniosku 
danego państwa członkowskiego. W 
przypadku części naprawczej paktu 
stabilności i wzrostu Komisja powinna 
mieć również możliwość zaproponowania 
ograniczenia wysokości lub anulowania 
sankcji ze względu na wyjątkową sytuację 
gospodarczą i społeczną.

Or. en

Poprawka 28
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Depozyt nieoprocentowany powinien 
być zwracany po skorygowaniu 
nadmiernego deficytu, natomiast odsetki 
od takich depozytów oraz zapłacone 

(12) Depozyt nieoprocentowany powinien 
być zwracany po skorygowaniu 
nadmiernego deficytu lub nadmiernego 
długu publicznego, natomiast odsetki od 
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grzywny powinny być rozdzielane między 
państwa członkowskie, których walutą jest 
euro i które nie odnotowują nadmiernego 
deficytu ani nie są objęte procedurą 
nadmiernego zaburzenia równowagi.

takich depozytów oraz zapłacone grzywny 
powinny być przeznaczane na stały 
mechanizm kryzysowy (Europejski 
Fundusz Walutowy). Do czasu 
ustanowienia Europejskiego Funduszu 
Walutowego grzywny te są przekazywane 
na konto Europejskiego Instrumentu 
Stabilności Finansowej.

Or. de

Poprawka 29
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Depozyt nieoprocentowany powinien 
być zwracany po skorygowaniu 
nadmiernego deficytu, natomiast odsetki 
od takich depozytów oraz zapłacone 
grzywny powinny być rozdzielane między 
państwa członkowskie, których walutą jest 
euro i które nie odnotowują nadmiernego 
deficytu ani nie są objęte procedurą 
nadmiernego zaburzenia równowagi.

(12) Depozyt nieoprocentowany powinien 
być zwracany po skorygowaniu 
nadmiernego deficytu, natomiast odsetki 
od takich depozytów powinny być 
wykorzystywane do wspierania realizacji 
długoterminowych celów inwestycyjnych 
Unii oraz celów w zakresie miejsc pracy, 
zwłaszcza w najuboższych regionach Unii.

Or. en

Poprawka 30
Sven Giegold

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział II – tytuł 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sankcje w części prewencyjnej paktu 
stabilności i wzrostu

Sankcje i zachęty w części prewencyjnej 
paktu stabilności i wzrostu

Or. en
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Poprawka 31
Sven Giegold

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł -3 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł -3 (nowy)
Wspólne euroobligacje

1. Wspólne euroobligacje w strefie euro 
ustanawia się w celu lepszego 
przestrzegania paktu stabilności i wzrostu 
oraz w celu zwiększenia konwergencji i 
koordynacji polityki gospodarczej.
Są one emitowane jako rozliczenie 
istniejących obligacji krajowych po 
cenach rynkowych, z dyskontem lub w 
miejsce emisji obligacji krajowych.
Wspólne euroobligacje będą w 
szczególności stosowane w ofertach 
wymiany z odpowiednim dyskontem w 
ramach planów rozwiązywania kwestii 
długu państwowego oraz w szczególności 
w ramach europejskiego mechanizmu 
stabilizacyjnego. 
2. Udział w emisji wspólnych
euroobligacji zależy od przestrzegania 
zreformowanego paktu stabilności i 
wzrostu oraz od decyzji podjętej przez 
Radę na zalecenie Komisji.
3. Wspólne euroobligacje mogą 
obejmować do 60 % PKB długu 
publicznego każdego uczestniczącego 
państwa członkowskiego. Wspólny dług 
jest długiem uprzywilejowanym wobec 
innych dłużnych papierów 
wyemitowanych przez poszczególne 
państwa członkowskie.
4. Emisja euroobligacji opiera się na 
rygorystycznej strukturze instytucjonalnej 
i administracyjnej zgodnie z najwyższymi 
normami i najlepszą praktyką agencji, 
które obecnie zarządzają długiem 
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państwowym w państwach członkowskich.

Or. en

Poprawka 32
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli zgodnie z art. 121 ust. 4 Traktatu 
Rada kieruje do państwa członkowskiego 
zalecenie dotyczące podjęcia niezbędnych 
działań korygujących w obliczu 
utrzymujących się lub szczególnie 
poważnych i znacznych odstępstw od 
rozważnej polityki budżetowej, o których 
to działaniach mowa w art. 6 ust. 3 
rozporządzenia (WE) nr 1466/97, Rada, 
działając na wniosek Komisji, nakłada 
obowiązek złożenia oprocentowanego 
depozytu. Uznaje się, że decyzja została 
przyjęta przez Radę, jeżeli w terminie 
dziesięciu dni od przyjęcia wniosku przez 
Komisję Rada nie odrzuci go 
kwalifikowaną większością głosów. Rada 
może zmienić wniosek zgodnie z art. 293 
ust. 1 Traktatu.

1. Jeżeli zgodnie z art. 121 ust. 4 Traktatu 
Rada kieruje do państwa członkowskiego 
zalecenie dotyczące podjęcia niezbędnych 
działań korygujących w obliczu 
utrzymujących się oraz szczególnie 
poważnych i znacznych odstępstw od 
rozważnej polityki budżetowej, o których 
to działaniach mowa w art. 6 ust. 3 
rozporządzenia (WE) nr 1466/97, Rada, 
działając na wniosek Komisji i po 
konsultacji z Parlamentem Europejskim, 
nakłada obowiązek złożenia 
oprocentowanego depozytu. Uznaje się, że 
decyzja została przyjęta przez Radę, jeżeli 
Rada nie odrzuci go zwykłą większością 
głosów. Rada może zmienić wniosek 
zgodnie z art. 293 ust. 1 Traktatu.

Or. en

Poprawka 33
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Proponowany przez Komisję 
oprocentowany depozyt wynosi 0,2 %
produktu krajowego brutto (PKB) danego 

2. Proponowany przez Komisję 
oprocentowany depozyt wynosi 0,01 %
produktu krajowego brutto (PKB) danego 
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państwa członkowskiego w poprzednim 
roku.

państwa członkowskiego w poprzednim 
roku.

Or. en

Poprawka 34
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 4 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W drodze odstępstwa od przepisów ust. 
2 Komisja, w odpowiedzi na 
umotywowany wniosek danego państwa 
członkowskiego skierowany do niej w 
terminie dziesięciu dni od przyjęcia 
zalecenia Rady, o którym mowa w ust. 1, 
może zaproponować zmniejszenie 
wysokości oprocentowanego depozytu lub 
jego anulowanie.

4. W drodze odstępstwa od przepisów ust. 
2 Komisja, w odpowiedzi na 
umotywowany wniosek danego państwa 
członkowskiego skierowany do niej w 
terminie 60 dni od przyjęcia zalecenia 
Rady, o którym mowa w ust. 1, może 
zaproponować zmniejszenie wysokości 
oprocentowanego depozytu lub jego 
anulowanie.

Or. en

Poprawka 35
Sven Giegold

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 8a
Konwergencja podatkowa

1. Do końca 2011 r. Komisja sporządza 
spójny pakiet wniosków ustawodawczych, 
aby zapewnić pełnowymiarowe wspólne 
europejskie ramy fiskalne gwarantujące 
konwergencję, prawidłową regulację i 
uczciwą konkurencję. 
2. Pakiet ten będzie zawierał:
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a) ogólne postanowienia dotyczące 
wspólnej jednolitej podstawy 
opodatkowania osób prawnych, jak też 
minimalne stawki podatku od osób 
prawnych, które będą stopniowo 
zwiększane do wysokości 25%;
b) ogólne postanowienia w celu 
zwiększenia współpracy podatkowej 
prowadzącej do całkowicie automatycznej 
wymiany informacji oraz do nasilenia 
walki z unikaniem zobowiązań 
podatkowych;
c) podatek od transakcji finansowych dla 
strefy euro;
d) skoordynowane wprowadzenie 
podatków ekologicznych;
e) podatek od działalności finansowej 
związany z wielkością instytucji i 
poziomem nieubezpieczonych funduszy 
krótkoterminowych;
f) wprowadzenie obowiązkowego dla 
poszczególnych krajów systemu 
sprawozdawczości dotyczącej dochodów 
przedsiębiorstw oraz podatków płaconych 
od tych dochodów, jak również 
automatycznej wymiany informacji.

Or. en

Poprawka 36
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli zgodnie z art. 126 ust. 6 Traktatu 
Rada stwierdza, że w danym państwie 
członkowskim istnieje nadmierny deficyt, 
Rada, działając na wniosek Komisji, 
nakłada obowiązek złożenia 
nieoprocentowanego depozytu. Uznaje się, 
że decyzja została przyjęta przez Radę, 

1. Jeżeli zgodnie z art. 126 ust. 6 Traktatu 
Rada stwierdza, że w danym państwie 
członkowskim istnieje nadmierny deficyt 
lub nadmierny dług publiczny, Rada, 
działając na wniosek Komisji, nakłada 
obowiązek złożenia nieoprocentowanego 
depozytu. Uznaje się, że decyzja została 
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jeżeli w terminie dziesięciu dni od 
przyjęcia wniosku przez Komisję Rada nie 
odrzuci go kwalifikowaną większością 
głosów. Rada może zmienić wniosek 
zgodnie z art. 293 ust. 1 Traktatu.

przyjęta przez Radę, jeżeli w terminie 
dziesięciu dni od przyjęcia wniosku przez 
Komisję Rada nie odrzuci go 
kwalifikowaną większością głosów. Rada 
może zmienić wniosek zgodnie z art. 293 
ust. 1 Traktatu.

Or. de

Poprawka 37
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli zgodnie z art. 126 ust. 6 Traktatu 
Rada stwierdza, że w danym państwie 
członkowskim istnieje nadmierny deficyt, 
Rada, działając na wniosek Komisji, 
nakłada obowiązek złożenia 
nieoprocentowanego depozytu. Uznaje się, 
że decyzja została przyjęta przez Radę, 
jeżeli w terminie dziesięciu dni od 
przyjęcia wniosku przez Komisję Rada nie 
odrzuci go kwalifikowaną większością 
głosów. Rada może zmienić wniosek 
zgodnie z art. 293 ust. 1 Traktatu.

1. Jeżeli zgodnie z art. 126 ust. 6 Traktatu 
Rada stwierdza, że w danym państwie 
członkowskim istnieje nadmierny deficyt, 
Rada, działając na wniosek Komisji i po 
konsultacji z Parlamentem Europejskim, 
nakłada obowiązek złożenia 
nieoprocentowanego depozytu. Uznaje się, 
że decyzja została przyjęta przez Radę, 
jeżeli w terminie 30 dni od przyjęcia 
wniosku przez Komisję Rada nie odrzuci 
go zwykłą większością głosów. Rada może 
zmienić wniosek zgodnie z art. 293 ust. 1 
Traktatu.

Or. en

Poprawka 38
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Proponowany przez Komisję 
nieoprocentowany depozyt wynosi 0,2 %
PKB danego państwa członkowskiego w 

2. Proponowany przez Komisję 
nieoprocentowany depozyt wynosi 0,01 %
PKB danego państwa członkowskiego w 
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poprzednim roku. poprzednim roku.

Or. en

Poprawka 39
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2 a. Depozyt nieoprocentowany zwiększa 
się o określony procent w zależności od 
czasu trwania i ostrości procedury 
deficytu lub zadłużenia. Komisja we 
współpracy z Radą ustala dokładny tryb 
postępowania.

Or. de

Poprawka 40
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W drodze odstępstwa od przepisów ust. 
2 niniejszego artykułu Komisja może, w 
związku z wyjątkową sytuacją gospodarczą 
lub w odpowiedzi na umotywowany 
wniosek danego państwa członkowskiego 
skierowany do niej w terminie dziesięciu
dni od przyjęcia decyzji Rady zgodnie z 
art. 126 ust. 6 Traktatu, zaproponować 
zmniejszenie wysokości 
nieoprocentowanego depozytu lub jego 
anulowanie.

4. W drodze odstępstwa od przepisów ust. 
2 niniejszego artykułu Komisja może, w 
związku z wyjątkową sytuacją gospodarczą 
lub społeczną, lub w odpowiedzi na 
umotywowany wniosek danego państwa 
członkowskiego skierowany do niej w 
terminie 60 dni od przyjęcia decyzji Rady 
zgodnie z art. 126 ust. 6 Traktatu, 
zaproponować zmniejszenie wysokości 
nieoprocentowanego depozytu lub jego 
anulowanie.

Or. en
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Poprawka 41
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli zgodnie z art. 126 ust. 8 Traktatu 
Rada stwierdza, że w odpowiedzi na jej 
zalecenia dane państwo członkowskie nie 
podjęło skutecznych działań w 
wyznaczonym terminie, Rada, działając na 
wniosek Komisji, nakłada na państwo 
członkowskie obowiązek zapłaty grzywny. 
Uznaje się, że decyzja została przyjęta 
przez Radę, jeżeli w terminie dziesięciu 
dni od przyjęcia wniosku przez Komisję
Rada nie odrzuci go kwalifikowaną 
większością głosów. Rada może zmienić 
wniosek zgodnie z art. 293 ust. 1 Traktatu.

1. Jeżeli zgodnie z art. 126 ust. 8 Traktatu 
Rada stwierdza, że w odpowiedzi na jej 
zalecenia dane państwo członkowskie nie 
podjęło skutecznych działań w 
wyznaczonym terminie, Rada, działając na 
wniosek Komisji, nakłada na państwo 
członkowskie obowiązek zapłaty grzywny. 
Zgodnie z art. 153 Traktatu grzywna nie 
będzie wymierzana, jeśli dotyczy ona 
zalecenia w sprawie wynagrodzeń lub 
rokowań zbiorowych w sektorze 
publicznym. Rada przyjmuje decyzję
kwalifikowaną większością głosów. Rada 
może zmienić wniosek zgodnie z art. 293 
ust. 1 Traktatu.

Or. en

Uzasadnienie

The ‘reversed quality majority voting’, as proposed by the Commission, poses several 
problems: a) It is fundamentally anti democratic: With the help of a (silent) consenting 
minority in the Council, this voting system provides the Commission, a non elected body, far 
reaching powers to intervene in individual member states and overrule national economic 
and social policy choice. b) It may worsen the de facto discrimination between big and small 
member states. Whereas the bigger member states may work with their peers to find a 
qualified blocking majority, this possibility is excluded for smaller member states. c) It opens 
the way for abusing “Europe” as an alibi to push through a liberal agenda of deregulation, 
even if this is against the preferences of national citizens. ‘Deregulation’ however will not 
‘save the euro’ but will instead intensify both the crisis as well as inequalities. In the end, this 
will feed into popular nationalist resistance against European integration as such. d) With 
economic deregulation becoming subject to minority approval, whereas social Europe needs 
political unanimity, the European project will become totally unbalanced. It is a manipulation 
of the text and spirit of the European Treaty which is stating that ‘qualified majority voting’ is 
the norm, not ‘silent minority voting’
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Poprawka 42
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli zgodnie z art. 126 ust. 8 Traktatu 
Rada stwierdza, że w odpowiedzi na jej 
zalecenia dane państwo członkowskie nie 
podjęło skutecznych działań w 
wyznaczonym terminie, Rada, działając na 
wniosek Komisji, nakłada na państwo 
członkowskie obowiązek zapłaty grzywny. 
Uznaje się, że decyzja została przyjęta 
przez Radę, jeżeli w terminie dziesięciu dni 
od przyjęcia wniosku przez Komisję Rada 
nie odrzuci go kwalifikowaną większością 
głosów. Rada może zmienić wniosek 
zgodnie z art. 293 ust. 1 Traktatu.

1. Jeżeli zgodnie z art. 126 ust. 8 Traktatu 
Rada stwierdza, że w odpowiedzi na jej 
zalecenia dane państwo członkowskie nie 
podjęło skutecznych działań w 
wyznaczonym terminie, ani nie 
przedstawiło wyczerpującego wyjaśnienia, 
Rada, działając na wniosek Komisji i po 
konsultacji z Parlamentem Europejskim, 
może nałożyć na państwo członkowskie 
obowiązek zapłaty grzywny. Zgodnie z art. 
153 Traktatu grzywna nie będzie 
wymierzana, jeśli dotyczy ona zalecenia w 
sprawie wynagrodzeń lub rokowań 
zbiorowych w sektorze publicznym. 
Uznaje się, że decyzja została przyjęta 
przez Radę, jeżeli w terminie 30 dni od 
przyjęcia wniosku przez Komisję Rada nie 
odrzuci go zwykłą większością głosów. 
Rada może zmienić wniosek zgodnie z art. 
293 ust. 1 Traktatu.

Or. en

Poprawka 43
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1 a. W przypadku poważnego, 
powtarzającego się lub ciągłego 
naruszania zaleceń Rady można 
zastosować groźbę cofnięcia przyszłych 
środków z funduszy strukturalnych. 
Komisja we współpracy z Radą ustala 
dokładny tryb postępowania w odniesieniu 
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do cofnięcia środków.

Or. de

Poprawka 44
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – nagłówek 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podział odsetek i grzywien Wykorzystanie odsetek i grzywien

Or. en

Poprawka 45
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dochody Komisji z odsetek od depozytów 
złożonych zgodnie z art. 4 i grzywny 
zapłacone zgodnie z art. 5 stanowią inne 
dochody, o których mowa w art. 311 
Traktatu, i są rozdzielane między państwa 
członkowskie, których walutą jest euro 
i które nie odnotowują nadmiernego 
deficytu stwierdzonego zgodnie z art. 126 
ust. 6 Traktatu ani nie są objęte 
procedurą nadmiernego zaburzenia 
równowagi w rozumieniu rozporządzenia 
(UE) nr […/…].

Dochody Komisji z odsetek od depozytów 
złożonych zgodnie z art. 4 i grzywny 
zapłacone zgodnie z art. 5 są przeznaczane 
na stały mechanizm kryzysowy 
(Europejski Fundusz Walutowy). Do 
czasu ustanowienia takiego funduszu 
grzywny powinny być przekazywane na 
konto Europejskiego Instrumentu 
Stabilności Finansowej.

Or. de
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Poprawka 46
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dochody Komisji z odsetek od depozytów 
złożonych zgodnie z art. 4 i grzywny 
zapłacone zgodnie z art. 5 stanowią inne 
dochody, o których mowa w art. 311 
Traktatu, i są rozdzielane między państwa 
członkowskie, których walutą jest euro i 
które nie odnotowują nadmiernego 
deficytu stwierdzonego zgodnie z art. 126 
ust. 6 Traktatu ani nie są objęte 
procedurą nadmiernego zaburzenia 
równowagi w rozumieniu rozporządzenia 
(UE) nr […/…].

Dochody Komisji z odsetek od depozytów 
złożonych zgodnie z art. 4 i grzywny 
zapłacone zgodnie z art. 5 stanowią inne 
dochody, o których mowa w art. 311 
Traktatu, i są wykorzystywane do 
wspierania realizacji długoterminowych 
celów inwestycyjnych Unii oraz celów w 
zakresie miejsc pracy, w szczególności na 
rzecz najuboższych regionów w Unii.

Or. en

Poprawka 47
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie 
[…] dnia po jego opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie 
po przywróceniu normalnej sytuacji 
gospodarczej oraz po zagwarantowaniu 
dzięki skutecznemu uregulowaniu rynków 
finansowych, że obligacje państwowe nie 
są już przedmiotem spekulacji. 

Or. en


