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Poprawka 7
Ilda Figueiredo

Wniosek dotyczący dyrektywy
–

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.

Poprawka 8
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Wniosek dotyczący dyrektywy
–

Wniosek o odrzucenie

Parlament Europejski odrzuca wniosek 
Komisji.

Or. en
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Poprawka 9
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
–

Wniosek o odrzucenie

Parlament Europejski odrzuca wniosek 
Komisji.

Or. en

Poprawka 10
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 1 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Należy wykorzystać doświadczenia 
zdobyte w pierwszym dziesięcioleciu 
funkcjonowania unii gospodarczej i 
walutowej. Rozwój sytuacji gospodarczej 
w ostatnim okresie wiąże się z nowymi 
wyzwaniami dla prowadzenia polityki 
budżetowej w Unii; w szczególności 
unaocznił również potrzebę istnienia 
jednolitych wymogów dotyczących zasad i 
procedur tworzących ramy budżetowe w 
państwach członkowskich. W 
szczególności należy określić zadania 
organów krajowych mające na celu 
zapewnienie przestrzegania postanowień 
załączonego do Traktatów Protokołu (nr 
12) w sprawie procedury dotyczącej 
nadmiernego deficytu, w szczególności 
jego art. 3.

(1) Należy wykorzystać doświadczenia 
zdobyte w pierwszym dziesięcioleciu 
funkcjonowania unii gospodarczej i 
walutowej. Rozwój sytuacji gospodarczej 
w ostatnim okresie wiąże się z nowymi 
wyzwaniami dla prowadzenia polityki 
budżetowej w Unii; w szczególności 
unaocznił również potrzebę istnienia 
jednolitych wymogów dotyczących zasad i 
procedur tworzących ramy budżetowe w 
państwach członkowskich. W 
szczególności należy określić zadania 
organów krajowych mające na celu 
zapewnienie przestrzegania postanowień 
załączonego do Traktatów Protokołu 
(nr 12) w sprawie procedury dotyczącej 
nadmiernego deficytu, w szczególności 
jego art. 3, oraz ich zobowiązania do 
wdrożenia strategii i celów politycznych 
przyjętych przez Radę Europejską.

Or. en



AM\856332PL.doc 5/8 PE458.549v01-00

PL

Poprawka 11
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 15 a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15 a) Potrzeba ściślejszego powiązania 
Paktu na rzecz stabilności i wzrostu, 
instrumentów makroekonomicznych, 
zintegrowanych wytycznych i krajowych 
programów reform poprzez 
przedstawianie ich w spójny sposób 
wymaga ułatwienia porównywania 
budżetów krajowych pod względem 
różnych kategorii wydatków za pomocą 
wzorca, który przygotuje Komisja.

Or. en

Poprawka 12
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W niniejszej dyrektywie określa się 
szczegółowe przepisy dotyczące 
właściwości ram budżetowych w 
państwach członkowskich, niezbędnych do 
zapewnienia skuteczności procedury 
nadmiernego deficytu.

W niniejszej dyrektywie określa się 
szczegółowe przepisy dotyczące 
właściwości ram budżetowych w 
państwach członkowskich, niezbędnych do 
zapewnienia porównywalności budżetów 
krajowych, skuteczności procedury 
nadmiernego deficytu oraz poprawnego 
monitorowania wkładu państw 
członkowskich w realizację celów 
politycznych, które same ustanowiły.

Or. en
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Poprawka 13
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 3 – litera f) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) uzgodnienia dotyczące analizy mającej 
na celu zwiększenie przejrzystości 
elementów procesu budżetowego, w tym 
m.in. kompetencje niezależnych krajowych 
organów bądź instytucji budżetowych 
działających w obszarze polityki 
budżetowej;

f) uzgodnienia dotyczące analizy mającej 
na celu zwiększenie przejrzystości i 
porównywalności elementów struktury i 
procesu budżetowego, w tym m.in. 
kompetencje niezależnych krajowych 
organów bądź instytucji budżetowych 
działających w obszarze polityki 
budżetowej;

Or. en

Poprawka 14
David Casa

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – wprowadzenie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie posiadają liczbowe 
reguły budżetowe, skutecznie pomagające 
im wywiązywać się ze swoich, 
wynikających z Traktatu zobowiązań w 
zakresie polityki budżetowej. Reguły takie 
obejmują w szczególności:

Państwa członkowskie posiadają liczbowe 
reguły budżetowe, skutecznie pomagające 
im wywiązywać się ze swoich, 
wynikających z TFUE, zobowiązań w 
zakresie polityki budżetowej, 
pozostawiające jednocześnie pole 
manewru na reformy strukturalne 
prowadzące do realizacji unijnych celów 
w zakresie wzrostu i zatrudnienia. Reguły 
takie obejmują w szczególności:

Or. en
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Poprawka 15
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp -1 (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1. Komisja opracowuje wzorzec dotyczący 
budżetów krajowych, który umożliwi 
porównywanie danych pod względem 
różnych kategorii wydatków.

Or. en

Poprawka 16
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 - ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie ustanawiają 
skuteczne średniookresowe ramy 
budżetowe przewidujące przyjęcie 
przynajmniej trzyletniej perspektywy 
planowania budżetowego, tak aby 
zagwarantować, że podstawą krajowego 
planowania budżetowego jest wieloletnia 
perspektywa planowania budżetowego.

1. Na podstawie wzorca opracowanego 
przez Komisję państwa członkowskie 
ustanawiają skuteczne średniookresowe 
ramy budżetowe przewidujące przyjęcie 
przynajmniej trzyletniej perspektywy 
planowania budżetowego, tak aby 
zagwarantować, że podstawą krajowego 
planowania budżetowego jest wieloletnia 
perspektywa planowania budżetowego.

Or. en

Poprawka 17
Pervenche Berès

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera c) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) deklaracji na temat średniookresowych 
priorytetów rządu w podziale na główne 

c) deklaracji na temat średniookresowych 
priorytetów rządu w podziale na główne 
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pozycje dochodów i wydatków oraz na 
podsektory sektora instytucji rządowych i 
samorządowych, zawierającej opis 
dostosowania prowadzącego do osiągnięcia 
średniookresowego celu budżetowego w 
porównaniu do prognoz zakładających 
niezmienny kurs polityki.

pozycje dochodów i wydatków oraz na 
podsektory sektora instytucji rządowych i 
samorządowych, zawierającej opis 
dostosowania prowadzącego do osiągnięcia 
średniookresowego celu budżetowego w 
porównaniu do prognoz zakładających 
niezmienny kurs polityki oraz opis 
postępów na drodze do osiągnięcia celów 
politycznych ustalonych przez Radę 
Europejską.

Or. en

Poprawka 18
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie 
dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie po
przywróceniu normalnych warunków 
gospodarczych oraz po zagwarantowaniu 
poprzez skuteczną regulację rynków 
finansowych, że obligacje rządowe nie 
będą już przedmiotem spekulacji.

Or. en


