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Poprawka 20
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający 
–

Wniosek o odrzucenie

Parlament Europejski odrzuca wniosek 
Komisji.

Or. en

Poprawka 21
Ilda Figueiredo

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
–

Wniosek o odrzucenie

Parlament Europejski odrzuca wniosek 
Komisji.

Or. pt

Uzasadnienie

Skutki paktu stabilności są jasne. Należy:
- uchylić pakt stabilności, zastępując go prawdziwym paktem zatrudnienia i postępu 
społecznego; 
- zwiększyć spójność gospodarczą i społeczną poprzez większą liczbę funduszy strukturalnych 
oraz poprzez Fundusz Spójności; 
- utworzyć fundusz solidarności zasilany składkami wpłacanymi przez kraje ze strefy euro 
dysponujące nadwyżką budżetową, aby wesprzeć kraje borykające sie z trudnościami w 
zakresie produkcji, najistotniejszych służb publicznych, tworzenia miejsc pracy z 
zapewnieniem odpowiednich praw oraz eliminacji ubóstwa;
- nadać priorytetowy charakter wskaźnikom społecznym, zapewnieniu godnych miejsc pracy i 
wynagrodzeń, opieki społecznej i równych szans.
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Poprawka 22
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
–

Wniosek o odrzucenie

Parlament Europejski odrzuca wniosek 
Komisji.

Or. en

Poprawka 23
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 8 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Przy stwierdzaniu istnienia 
nadmiernego deficytu na podstawie 
kryterium deficytu i w procesie 
podejmowania tej decyzji należy 
uwzględnić wszystkie istotne czynniki 
objęte sprawozdaniem na mocy art. 126 
ust. 3 Traktatu, jeżeli relacja długu 
sektora instytucji rządowych i 
samorządowych do produktu krajowego 
brutto nie przekracza wartości 
referencyjnej.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Punkt 8 preambuły jest sprzeczny z jej punktem 7, a także z art. 126 Traktatu („uwzględnia 
wszelkie inne istotne czynniki”).
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Poprawka 24
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 11 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Dla oceny skuteczności podjętych 
działań korzystne będzie przyjęcie za punkt 
odniesienia osiągania ogólnych celów w 
zakresie wydatków sektora instytucji 
rządowych i samorządowych w 
powiązaniu z wdrażaniem planowanych, 
określonych środków zwiększających 
dochody.

(11) Dla oceny skuteczności podjętych 
działań korzystne będzie przyjęcie za punkt 
odniesienia osiągania ogólnych celów w 
zakresie wydatków i dochodów 
podatkowych sektora instytucji rządowych 
i samorządowych w powiązaniu z 
wdrażaniem planowanych, określonych 
środków.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zapewnić skoncentrowanie procesu konsolidacji finansów publicznych zarówno na 
kontroli wydatków, jak i generowaniu dochodów, aby nie pominąć żadnej możliwości 
osiągnięcia zdrowych finansów publicznych. 

Poprawka 25
Sven Giegold

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 11 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Dla oceny skuteczności podjętych 
działań korzystne będzie przyjęcie za punkt 
odniesienia osiągania ogólnych celów w 
zakresie wydatków sektora instytucji 
rządowych i samorządowych w 
powiązaniu z wdrażaniem planowanych, 
określonych środków zwiększających 
dochody.

(11) Dla oceny skuteczności podjętych 
działań korzystne będzie przyjęcie za punkt 
odniesienia osiągania ogólnych celów w 
zakresie wydatków i dochodów 
podatkowych sektora instytucji rządowych 
i samorządowych w powiązaniu z 
wdrażaniem innych planowanych, 
określonych środków zwiększających 
dochody.

Or. en
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Poprawka 26
Sven Giegold

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 15a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Przepisy niniejszego rozporządzenia 
są w pełni zgodne z klauzulami 
horyzontalnymi TFUE, a mianowicie art. 
7, 8, 9, 10 i 11 oraz z postanowieniami 
protokołu 26 i art. 153 ust. 5.

Or. en

Poprawka 27
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2 – litera a 
Rozporządzenie (WE) nr 1467/97
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Uznaje się, że przekroczenie przez 
deficyt publiczny wartości odniesienia ma 
charakter wyjątkowy zgodnie z art. 126
ust. 2 lit. a) tiret drugie Traktatu, gdy 
wynika ono z nadzwyczajnego zdarzenia, 
na które dane państwo członkowskie nie 
ma wpływu i które oddziałuje w sposób 
znaczący na sytuację finansową sektora 
instytucji rządowych i samorządowych, lub 
jeżeli wynika ze znacznego pogorszenia 
koniunktury gospodarczej.

1. Uznaje się, że przekroczenie przez 
deficyt publiczny wartości odniesienia ma 
charakter wyjątkowy zgodnie z art. 126 
ust. 2 lit. a) tiret drugie Traktatu, gdy 
wynika ono ze zdarzenia, na które dane 
państwo członkowskie nie ma wpływu i 
które oddziałuje w sposób znaczący na 
sytuację finansową sektora instytucji 
rządowych i samorządowych, lub jeżeli 
wynika z pogorszenia koniunktury 
gospodarczej.

Or. de
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Poprawka 28
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2 – litera b) 
Rozporządzenie (WE) nr 1467/97
Artykuł 2 – ustęp 1a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W przypadku gdy deficyt przekracza 
wartość odniesienia, uznaje się, że relacja 
długu publicznego do produktu krajowego 
brutto (PKB) zmniejsza się dostatecznie i 
zbliża się w zadowalającym tempie do 
wartości odniesienia zgodnie z art. 126 ust. 
2 lit. b) Traktatu, jeśli na przestrzeni 
poprzednich trzech lat jej dystans 
względem wartości odniesienia zmniejszał 
się w tempie rzędu jednej dwudziestej 
rocznie. Przez okres 3 lat od [date of 
entering into force of this Regulation - to 
be inserted] w stosowaniu tego wskaźnika 
uwzględnia się jego retrospektywny 
charakter.

1a. W przypadku gdy deficyt przekracza 
wartość odniesienia i pod warunkiem, że 
przez ostatnie 3 lata gospodarka 
funkcjonowała przekraczając dostępny 
potencjał, uznaje się, że relacja długu 
publicznego do produktu krajowego brutto 
(PKB) zmniejsza się dostatecznie i zbliża 
się w zadowalającym tempie do wartości 
odniesienia zgodnie z art. 126 ust. 2 lit. b) 
Traktatu, jeśli na przestrzeni poprzednich 
trzech lat jej dystans względem wartości 
odniesienia zmniejszał się w tempie rzędu 
jednej dwudziestej rocznie. Przez okres 3 
lat od [data wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia – do wstawienia] w 
stosowaniu tego wskaźnika uwzględnia się 
jego retrospektywny charakter.

Or. en

Uzasadnienie

Dodanie przepisu o określonym poziomie redukcji długu publicznego wpłynie niekorzystnie 
na procykliczny charakter paktu stabilności. W okresie pogorszenia koniunktury 
gospodarczej, przy rosnących deficytach i malejącym nominalnym PKB, niezwykle trudno jest 
utrzymać pod kontrolą dług ujęty jako określony procent PKB z powodu występowania 
czynników mających wpływ na stosunek długu do PKB. Wprowadzenie takiego przepisu o 
„redukcji długu” rozszerzy i zaostrzy pogorszenie koniunktury gospodarczej, co z kolei 
jeszcze bardziej utrudni osiągnięcie celów dotyczących finansów publicznych.

Poprawka 29
David Casa

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2 – litera b) 
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Rozporządzenie (WE) nr 1467/97
Artykuł 2 – ustęp 1a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W przypadku gdy deficyt przekracza 
wartość odniesienia, uznaje się, że relacja 
długu publicznego do produktu krajowego 
brutto (PKB) zmniejsza się dostatecznie i 
zbliża się w zadowalającym tempie do 
wartości odniesienia zgodnie z art. 126 ust. 
2 lit. b) Traktatu, jeśli na przestrzeni 
poprzednich trzech lat jej dystans 
względem wartości odniesienia zmniejszał 
się w tempie rzędu jednej dwudziestej 
rocznie. Przez okres 3 lat od [date of 
entering into force of this Regulation - to 
be inserted] w stosowaniu tego wskaźnika 
uwzględnia się jego retrospektywny 
charakter.

1a. W przypadku gdy deficyt przekracza 
wartość odniesienia, uznaje się, że relacja 
długu publicznego do produktu krajowego 
brutto (PKB) zmniejsza się dostatecznie i 
zbliża się w zadowalającym tempie do 
wartości odniesienia zgodnie z art. 126 ust. 
2 lit. b) Traktatu, jeśli na przestrzeni 
poprzednich trzech lat jej dystans 
względem wartości odniesienia zmniejszał 
się średnio w tempie rzędu jednej 
dwudziestej rocznie, stanowiąc punkt 
odniesienia, w rezultacie oceny 
przeprowadzonej w trzyletnim okresie. 
Przez okres 3 lat od [data wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia – do 
wstawienia] w stosowaniu tego wskaźnika 
uwzględnia się jego retrospektywny 
charakter.

Or. en

Poprawka 30
Sven Giegold

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2 – litera b) 
Rozporządzenie (WE) nr 1467/97
Artykuł 2 – ustęp 1a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W przypadku gdy deficyt przekracza 
wartość odniesienia, uznaje się, że relacja 
długu publicznego do produktu krajowego 
brutto (PKB) zmniejsza się dostatecznie i 
zbliża się w zadowalającym tempie do 
wartości odniesienia zgodnie z art. 126 ust. 
2 lit. b) Traktatu, jeśli na przestrzeni 
poprzednich trzech lat jej dystans 
względem wartości odniesienia zmniejszał 
się w tempie rzędu jednej dwudziestej 

1a. W przypadku gdy deficyt przekracza 
wartość odniesienia, uznaje się, że relacja 
długu publicznego do produktu krajowego 
brutto (PKB) zmniejsza się dostatecznie i 
zbliża się w zadowalającym tempie do 
wartości odniesienia zgodnie z art. 126 ust. 
2 lit. b) Traktatu, jeśli na przestrzeni 
poprzednich trzech lat jej dystans 
względem wartości odniesienia zmniejszał 
się w tempie rzędu jednej dwudziestej 



AM\856335PL.doc 9/30 PE458.551v01-00

PL

rocznie. Przez okres 3 lat od [date of 
entering into force of this Regulation - to 
be inserted] w stosowaniu tego wskaźnika 
uwzględnia się jego retrospektywny 
charakter.

rocznie, pod warunkiem że produkt 
krajowy brutto (PKB) zwiększał się w 
swoim potencjalnym tempie w ciągu 
dwóch lat poprzedzających rok 
odniesienia. Jeżeli warunek ten nie jest 
spełniony, uznaje się, że relacja długu do 
PKB jest tymczasowo zbyt duża w 
stosunku do wystarczającej tendencji
spadkowej, o ile państwo członkowskie 
spełnia zasadę prowadzenia 
zrównoważonej polityki budżetowej 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
1466/97. Co trzy lata dokonuje się 
przeglądu wskaźnika redukcji zadłużenia.
Przez okres 3 lat od [data wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia – do 
wstawienia] w stosowaniu tego wskaźnika 
uwzględnia się jego retrospektywny 
charakter.

Or. en

Poprawka 31
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2 – litera c 
Rozporządzenie (WE) nr 1467/97
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Opracowując sprawozdanie na mocy art. 
126 ust. 3 Traktatu, Komisja bierze pod 
uwagę wszystkie istotne czynniki 
wskazane w tym artykule. Sprawozdanie 
należycie odzwierciedla rozwój sytuacji 
gospodarczej w średnim okresie (w 
szczególności wzrost potencjalny, warunki 
koniunkturalne, inflację, nadmierne 
zaburzenia równowagi 
makroekonomicznej) oraz rozwój sytuacji 
budżetowej w średnim okresie (w 
szczególności działania na rzecz 
konsolidacji budżetowej w okresach dobrej 
koniunktury, inwestycje publiczne, 

3. Opracowując sprawozdanie na mocy art. 
126 ust. 3 Traktatu, Komisja bierze pod 
uwagę wszystkie istotne czynniki 
wskazane w tym artykule. Sprawozdanie 
należycie odzwierciedla rozwój sytuacji 
gospodarczej w średnim okresie (w 
szczególności wzrost potencjalny, warunki 
koniunkturalne, inflację, nadmierne 
zaburzenia równowagi 
makroekonomicznej, stan oszczędności 
netto w sektorze prywatnym) oraz rozwój 
sytuacji budżetowej w średnim okresie (w 
szczególności działania na rzecz 
konsolidacji budżetowej w okresach dobrej 
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realizację działań politycznych w 
kontekście wspólnej, unijnej strategii na 
rzecz wzrostu gospodarczego oraz ogólną 
jakość finansów publicznych, w 
szczególności przestrzeganie przepisów 
dyrektywy Rady […] w sprawie wymogów 
dotyczących ram budżetowych w 
państwach członkowskich). W 
sprawozdaniu analizuje się również, w 
stosownych przypadkach, zmiany 
zadłużenia w średnim okresie (w 
szczególności w sprawozdaniu należycie 
przedstawia się czynniki ryzyka, w tym 
strukturę terminów zapadalności i walutę 
zadłużenia; operacje mające wpływ na 
wartość rezydualną zmiany długu, 
zgromadzone rezerwy i inne aktywa 
publiczne; gwarancje, w szczególności 
związane z sektorem finansowym; 
zobowiązania jawne i ukryte, związane ze 
starzeniem się społeczeństwa i 
zadłużeniem sektora prywatnego, pod 
warunkiem że może ono stanowić dla 
rządu ukryte zobowiązanie warunkowe.
Ponadto Komisja uwzględnia należycie 
wszelkie inne czynniki, które w opinii 
danego państwa członkowskiego mają 
znaczenie dla wyczerpującej jakościowej 
oceny przekroczenia wartości odniesienia i 
które państwo członkowskie przedstawiło 
Komisji i Radzie. W tym kontekście w 
szczególności uwzględnia się wkłady 
finansowe na rzecz promowania 
solidarności międzynarodowej i 
osiągnięcia celów politycznych Unii, w 
tym stabilności finansowej.

koniunktury, inwestycje publiczne, 
realizację działań politycznych w 
kontekście wspólnej, unijnej strategii na 
rzecz wzrostu gospodarczego oraz ogólną 
jakość finansów publicznych, w 
szczególności przestrzeganie przepisów 
dyrektywy Rady […] w sprawie wymogów 
dotyczących ram budżetowych w 
państwach członkowskich). W 
sprawozdaniu analizuje się również, w 
stosownych przypadkach, zmiany 
zadłużenia w średnim okresie (w 
szczególności w sprawozdaniu należycie 
przedstawia się czynniki ryzyka, w tym 
strukturę terminów zapadalności i walutę 
zadłużenia; operacje mające wpływ na 
wartość rezydualną zmiany długu, 
zgromadzone rezerwy i inne aktywa 
publiczne; gwarancje, w szczególności 
związane z sektorem finansowym; 
zobowiązania jawne i ukryte, związane ze 
starzeniem się społeczeństwa i 
zadłużeniem sektora prywatnego, pod 
warunkiem że może ono stanowić dla 
rządu ukryte zobowiązanie warunkowe).
Ponadto Komisja uwzględnia należycie 
wszelkie inne czynniki, które w opinii 
danego państwa członkowskiego mają 
znaczenie dla wyczerpującej jakościowej 
oceny przekroczenia wartości odniesienia i 
które państwo członkowskie przedstawiło 
Komisji i Radzie. W tym kontekście w 
szczególności uwzględnia się wkłady 
finansowe na rzecz promowania 
solidarności międzynarodowej i 
osiągnięcia celów politycznych Unii, w 
tym stabilności finansowej oraz spójności 
społecznej i regionalnej.

Or. en

Poprawka 32
Sven Giegold

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2 – litera c 
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Rozporządzenie (WE) nr 1467/97
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Opracowując sprawozdanie na mocy art. 
126 ust. 3 Traktatu, Komisja bierze pod 
uwagę wszystkie istotne czynniki 
wskazane w tym artykule. Sprawozdanie 
należycie odzwierciedla rozwój sytuacji 
gospodarczej w średnim okresie (w 
szczególności wzrost potencjalny, warunki 
koniunkturalne, inflację, nadmierne 
zaburzenia równowagi 
makroekonomicznej) oraz rozwój sytuacji 
budżetowej w średnim okresie (w 
szczególności działania na rzecz 
konsolidacji budżetowej w okresach dobrej 
koniunktury, inwestycje publiczne, 
realizację działań politycznych w 
kontekście wspólnej, unijnej strategii na 
rzecz wzrostu gospodarczego oraz ogólną 
jakość finansów publicznych, w 
szczególności przestrzeganie przepisów 
dyrektywy Rady […] w sprawie wymogów 
dotyczących ram budżetowych w 
państwach członkowskich). W 
sprawozdaniu analizuje się również, w 
stosownych przypadkach, zmiany 
zadłużenia w średnim okresie (w 
szczególności w sprawozdaniu należycie 
przedstawia się czynniki ryzyka, w tym 
strukturę terminów zapadalności i walutę 
zadłużenia; operacje mające wpływ na 
wartość rezydualną zmiany długu, 
zgromadzone rezerwy i inne aktywa 
publiczne; gwarancje, w szczególności 
związane z sektorem finansowym; 
zobowiązania jawne i ukryte, związane ze 
starzeniem się społeczeństwa i 
zadłużeniem sektora prywatnego, pod 
warunkiem że może ono stanowić dla 
rządu ukryte zobowiązanie warunkowe.
Ponadto Komisja uwzględnia należycie 
wszelkie inne czynniki, które w opinii 
danego państwa członkowskiego mają 
znaczenie dla wyczerpującej jakościowej 
oceny przekroczenia wartości odniesienia i 

3. Opracowując sprawozdanie na mocy art. 
126 ust. 3 Traktatu, Komisja bierze pod 
uwagę wszystkie istotne czynniki 
wskazane w tym artykule. Sprawozdanie 
należycie odzwierciedla rozwój sytuacji 
społecznej i gospodarczej w średnim 
okresie (w szczególności wzrost 
potencjalny, warunki koniunkturalne, 
wskaźnik ubóstwa, nierówności 
dochodowe, stopę bezrobocia, inflację, 
nadmierne zaburzenia równowagi 
makroekonomicznej) oraz rozwój sytuacji 
budżetowej w średnim okresie (w 
szczególności działania na rzecz 
konsolidacji budżetowej w okresach dobrej 
koniunktury, inwestycje publiczne, 
realizację działań politycznych w 
kontekście wspólnej, unijnej strategii na 
rzecz wzrostu gospodarczego oraz ogólną 
jakość finansów publicznych, w 
szczególności przestrzeganie przepisów 
dyrektywy Rady […] w sprawie wymogów 
dotyczących ram budżetowych w 
państwach członkowskich). W 
sprawozdaniu analizuje się również, w 
stosownych przypadkach, zmiany 
zadłużenia w średnim okresie (w 
szczególności w sprawozdaniu należycie 
przedstawia się czynniki ryzyka, w tym 
strukturę terminów zapadalności i walutę 
zadłużenia; operacje mające wpływ na 
wartość rezydualną zmiany długu, 
zgromadzone rezerwy i inne aktywa 
publiczne; gwarancje, w szczególności 
związane z sektorem finansowym; 
zobowiązania jawne i ukryte, związane ze 
starzeniem się społeczeństwa i 
zadłużeniem sektora prywatnego, pod 
warunkiem że może ono stanowić dla 
rządu ukryte zobowiązanie warunkowe).
Ponadto Komisja uwzględnia należycie 
wszelkie inne czynniki, które w opinii 
danego państwa członkowskiego mają 
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które państwo członkowskie przedstawiło 
Komisji i Radzie. W tym kontekście w 
szczególności uwzględnia się wkłady 
finansowe na rzecz promowania 
solidarności międzynarodowej i 
osiągnięcia celów politycznych Unii, w 
tym stabilności finansowej.

znaczenie dla wyczerpującej jakościowej 
oceny przekroczenia wartości odniesienia i 
które państwo członkowskie przedstawiło 
Komisji i Radzie. W tym kontekście w 
szczególności i w wyraźny sposób 
uwzględnia się wkłady finansowe na rzecz 
promowania solidarności 
międzynarodowej i osiągnięcia celów 
politycznych Unii, w tym stabilności 
finansowej, a także obciążenie finansowe 
związane z operacjami dokapitalizowania, 
innymi tymczasowymi środkami pomocy 
państwa na rzecz sektora finansowego w 
czasie kryzysu, pożyczkami i gwarancjami 
przyznawanymi w ramach operacji w 
zakresie zarządzania kryzysowego długiem 
państwowym.

Or. en

Poprawka 33
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2 – litera c 
Rozporządzenie (WE) nr 1467/97
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Opracowując sprawozdanie na mocy art. 
126 ust. 3 Traktatu, Komisja bierze pod 
uwagę wszystkie istotne czynniki 
wskazane w tym artykule. Sprawozdanie 
należycie odzwierciedla rozwój sytuacji 
gospodarczej w średnim okresie (w 
szczególności wzrost potencjalny, warunki 
koniunkturalne, inflację, nadmierne 
zaburzenia równowagi 
makroekonomicznej) oraz rozwój sytuacji 
budżetowej w średnim okresie (w 
szczególności działania na rzecz 
konsolidacji budżetowej w okresach dobrej 
koniunktury, inwestycje publiczne, 
realizację działań politycznych w 
kontekście wspólnej, unijnej strategii na 

3. Opracowując sprawozdanie na mocy art. 
126 ust. 3 Traktatu, Komisja bierze pod 
uwagę wszystkie istotne czynniki 
wskazane w tym artykule. Sprawozdanie 
należycie odzwierciedla rozwój sytuacji 
gospodarczej w średnim okresie (w 
szczególności wzrost potencjalny, warunki 
koniunkturalne, inflację, nadmierne 
zaburzenia równowagi 
makroekonomicznej) oraz rozwój sytuacji 
budżetowej w średnim okresie (w 
szczególności działania na rzecz 
konsolidacji budżetowej w okresach dobrej 
koniunktury, inwestycje publiczne, 
realizację działań politycznych w 
kontekście wspólnej, unijnej strategii na 
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rzecz wzrostu gospodarczego oraz ogólną 
jakość finansów publicznych, w 
szczególności przestrzeganie przepisów 
dyrektywy Rady […] w sprawie wymogów 
dotyczących ram budżetowych w 
państwach członkowskich). W 
sprawozdaniu analizuje się również, w 
stosownych przypadkach, zmiany 
zadłużenia w średnim okresie (w 
szczególności w sprawozdaniu należycie 
przedstawia się czynniki ryzyka, w tym 
strukturę terminów zapadalności i walutę 
zadłużenia; operacje mające wpływ na 
wartość rezydualną zmiany długu, 
zgromadzone rezerwy i inne aktywa 
publiczne; gwarancje, w szczególności 
związane z sektorem finansowym; 
zobowiązania jawne i ukryte, związane ze 
starzeniem się społeczeństwa i 
zadłużeniem sektora prywatnego, pod 
warunkiem że może ono stanowić dla 
rządu ukryte zobowiązanie warunkowe.
Ponadto Komisja uwzględnia należycie 
wszelkie inne czynniki, które w opinii 
danego państwa członkowskiego mają 
znaczenie dla wyczerpującej jakościowej
oceny przekroczenia wartości odniesienia i 
które państwo członkowskie przedstawiło 
Komisji i Radzie. W tym kontekście w 
szczególności uwzględnia się wkłady 
finansowe na rzecz promowania 
solidarności międzynarodowej i 
osiągnięcia celów politycznych Unii, w
tym stabilności finansowej.

rzecz wzrostu gospodarczego oraz ogólną 
jakość finansów publicznych). W 
sprawozdaniu analizuje się również, w 
stosownych przypadkach, zmiany 
zadłużenia w średnim okresie (w 
szczególności w sprawozdaniu należycie 
przedstawia się czynniki ryzyka, w tym 
strukturę terminów zapadalności i walutę 
zadłużenia; operacje mające wpływ na 
wartość rezydualną zmiany długu, 
zgromadzone rezerwy i inne aktywa 
publiczne; gwarancje, w szczególności 
związane z sektorem finansowym; 
zadłużenie sektora prywatnego, ponieważ 
może ono stanowić dla rządu ukryte 
zobowiązanie warunkowe). Ponadto 
Komisja uwzględnia należycie wszelkie 
inne czynniki, które w opinii danego 
państwa członkowskiego mają znaczenie 
dla wyczerpującej jakościowej oceny 
przekroczenia wartości odniesienia i które 
państwo członkowskie przedstawiło 
Komisji i Radzie. W tym kontekście w 
szczególności uwzględnia się wkłady 
finansowe na rzecz promowania 
solidarności międzynarodowej i 
osiągnięcia celów politycznych Unii, w 
tym stabilności finansowej.

Or. de

Poprawka 34
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2 – litera d) 
Rozporządzenie (WE) nr 1467/97
Artykuł 2 – ustęp 4



PE458.551v01-00 14/30 AM\856335PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie: skreślony
‘4. Komisja i Rada dokonują 
zrównoważonej oceny ogólnej wszystkich 
istotnych czynników, a w szczególności 
zakresu, w jakim wpływają na ocenę 
spełniania kryteriów deficytu i/lub długu, 
pogłębiając lub ograniczając deficyt. Przy 
ocenie spełniania kryterium deficytu, jeśli 
relacja długu publicznego do PKB 
przekracza wartość odniesienia, czynniki 
te uwzględnia się w procesie 
podejmowania decyzji w sprawie istnienia 
nadmiernego deficytu, o którym mowa w 
art. 126 ust. 4, 5 i 6 Traktatu, jedynie jeśli 
w pełni spełniony jest podwójny warunek 
nadrzędnej zasady, tj. jeśli przed 
uwzględnieniem tych istotnych czynników 
deficyt sektora instytucji rządowych i 
samorządowych pozostaje bliski wartości 
odniesienia, a jego przekroczenie ma 
charakter tymczasowy.”;

Or. en

Uzasadnienie

Zob. poprawka do punktu 8 preambuły. Można również stwierdzić, że jeżeli dług państwa 
członkowskiego przekracza wartość odniesienia, tym bardziej należy uwzględnić wszystkie 
odpowiednie czynniki, w tym na przykład bilans oszczędności zgromadzonych w sektorze 
prywatnym.

Poprawka 35
Sven Giegold

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2 – litera d) 
Rozporządzenie (WE) nr 1467/97
Artykuł 2 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja i Rada dokonują 4. Komisja i Rada dokonują 
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zrównoważonej oceny ogólnej wszystkich 
istotnych czynników, a w szczególności 
zakresu, w jakim wpływają na ocenę 
spełniania kryteriów deficytu i/lub długu, 
pogłębiając lub ograniczając deficyt. Przy 
ocenie spełniania kryterium deficytu, jeśli 
relacja długu publicznego do PKB 
przekracza wartość odniesienia, czynniki 
te uwzględnia się w procesie 
podejmowania decyzji w sprawie istnienia 
nadmiernego deficytu, o którym mowa w 
art. 126 ust. 4, 5 i 6 Traktatu, jedynie jeśli 
w pełni spełniony jest podwójny warunek 
nadrzędnej zasady, tj. jeśli przed 
uwzględnieniem tych istotnych czynników 
deficyt sektora instytucji rządowych i 
samorządowych pozostaje bliski wartości 
odniesienia, a jego przekroczenie ma 
charakter tymczasowy.

zrównoważonej oceny ogólnej wszystkich 
istotnych czynników, a w szczególności 
zakresu, w jakim wpływają na ocenę 
spełniania kryteriów deficytu i/lub długu, 
pogłębiając lub ograniczając deficyt.

Or. en

Poprawka 36
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2 – litera d a (nowa) 
Rozporządzenie (WE) nr 1467/97
Artykuł 2 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Komisja i Rada, przy dokonywaniu 
wszystkich ocen budżetowych w ramach 
procedury nadmiernego deficytu, 
należycie uwzględniają wdrażanie 
reform strukturalnych, które sprzyjają 
osiągnięciu celów Unii w zakresie 
trwałego wzrostu gospodarczego, wzrostu 
społecznego i ekologicznego.” 

Or. en
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Poprawka 37
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2 – litera e) 
Rozporządzenie (WE) nr 1467/97
Artykuł 2 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. W przypadku państw członkowskich, w 
których przekroczenie deficytu lub 
naruszenie wymogów kryterium długu 
przewidzianego w art. 126 ust. 2 lit. b) 
Traktatu jest następstwem realizowania 
reformy emerytalnej wprowadzającej 
wielofilarowy system, obejmujący 
obowiązkowy filar kapitałowy, przy 
dokonywaniu oceny zmian wielkości 
deficytu w ramach procedury nadmiernego 
deficytu i danych liczbowych dotyczących 
długu Komisja i Rada uwzględniają 
również koszt reformy dla sektora 
publicznego. W przypadkach gdy wskaźnik 
zadłużenia przekracza wartość odniesienia, 
koszty reformy uwzględnia się jedynie jeśli 
deficyt pozostaje bliski wartości 
odniesienia. W tym celu przez pięcioletni 
okres rozpoczynający się z dniem wejścia 
w życie takiej reformy, jej koszty netto 
odzwierciedlone w zmianach deficytu i 
długu uwzględnia się w sposób 
degresywny i liniowy. Ponadto, niezależnie 
od daty wejścia w życie wspomnianej 
reformy, jej koszty netto odzwierciedlone 
w zmianach długu uwzględnia się przez 
okres przejściowy wynoszący pięć lat od 
[date of entry into force of this Regulation, 
to be inserted] w ten sam sposób, tj. 
degresywny i liniowy. Obliczone w ten 
sposób koszty netto reformy uwzględnia 
się również przy podejmowaniu przez 
Radę decyzji na mocy art. 126 ust. 12 
Traktatu w sprawie uchylenia wszystkich 
lub niektórych swoich decyzji podjętych na 
mocy art. 126 ust. 6–9 i ust. 11, jeżeli 
deficyt zmniejszył się w znaczący i trwały 
sposób, osiągając poziom zbliżony do 

7. W przypadku państw członkowskich, w 
których przekroczenie deficytu lub 
naruszenie wymogów kryterium długu 
przewidzianego w art. 126 ust. 2 lit. b) 
Traktatu jest następstwem realizowania 
reform mających na celu utrzymanie 
istniejących i tworzenie nowych lepszych 
miejsc pracy oraz reform opartych na 
inwestycjach publicznych, przy 
dokonywaniu oceny zmian wielkości 
deficytu w ramach procedury nadmiernego 
deficytu i danych liczbowych dotyczących 
długu Komisja i Rada uwzględniają 
również koszt reformy dla sektora 
publicznego. W przypadkach gdy wskaźnik 
zadłużenia przekracza wartość odniesienia, 
koszty reformy uwzględnia się jedynie jeśli 
deficyt pozostaje bliski wartości 
odniesienia. W tym celu przez pięcioletni 
okres rozpoczynający się z dniem wejścia 
w życie takiej reformy, jej koszty netto 
odzwierciedlone w zmianach deficytu i 
długu uwzględnia się w sposób 
degresywny i liniowy. Ponadto, niezależnie 
od daty wejścia w życie wspomnianej 
reformy, jej koszty netto odzwierciedlone 
w zmianach długu uwzględnia się przez 
okres przejściowy wynoszący pięć lat od 
[data wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia – do wstawienia] w ten 
sam sposób, tj. degresywny i liniowy. 
Obliczone w ten sposób koszty netto 
reformy uwzględnia się również przy 
podejmowaniu przez Radę decyzji na mocy 
art. 126 ust. 12 Traktatu w sprawie 
uchylenia wszystkich lub niektórych 
swoich decyzji podjętych na mocy art. 126 
ust. 6–9 i ust. 11, jeżeli deficyt zmniejszył 
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wartości odniesienia, a w przypadku 
niespełnienia kryterium długu, dług ten 
wykazuje tendencję zniżkową. Ponadto w 
równym stopniu uwzględnia się 
ograniczenie tych kosztów netto 
wynikające z częściowego lub całkowitego 
cofnięcia wyżej wspomnianej reformy 
emerytalnej.

się w znaczący i trwały sposób, osiągając 
poziom zbliżony do wartości odniesienia, a 
w przypadku niespełnienia kryterium 
długu, dług ten wykazuje tendencję 
zniżkową. Ponadto w równym stopniu 
uwzględnia się ograniczenie tych kosztów 
netto wynikające z częściowego lub 
całkowitego cofnięcia wyżej wspomnianej 
reformy emerytalnej.

Or. en

Poprawka 38
Danuta Jazłowiecka

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2 – litera e) 
Rozporządzenie (WE) nr 1467/97
Artykuł 2 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. W przypadku państw członkowskich, w 
których przekroczenie deficytu lub 
naruszenie wymogów kryterium długu 
przewidzianego w art. 126 ust. 2 lit. b) 
Traktatu jest następstwem realizowania 
reformy emerytalnej wprowadzającej 
wielofilarowy system, obejmujący 
obowiązkowy filar kapitałowy, przy 
dokonywaniu oceny zmian wielkości 
deficytu w ramach procedury nadmiernego 
deficytu i danych liczbowych dotyczących 
długu Komisja i Rada uwzględniają 
również koszt reformy dla sektora 
publicznego. W przypadkach gdy wskaźnik 
zadłużenia przekracza wartość odniesienia, 
koszty reformy uwzględnia się jedynie jeśli 
deficyt pozostaje bliski wartości 
odniesienia. W tym celu przez pięcioletni 
okres rozpoczynający się z dniem wejścia 
w życie takiej reformy, jej koszty netto 
odzwierciedlone w zmianach deficytu i 
długu uwzględnia się w sposób 
degresywny i liniowy. Ponadto, niezależnie 
od daty wejścia w życie wspomnianej 

7. W przypadku państw członkowskich, w 
których przekroczenie deficytu lub 
naruszenie wymogów kryterium długu 
przewidzianego w art. 126 ust. 2 lit. b) 
Traktatu jest następstwem realizowania 
reformy emerytalnej wprowadzającej 
wielofilarowy system, obejmujący 
obowiązkowy filar kapitałowy, przy 
dokonywaniu oceny zmian wielkości 
deficytu w ramach procedury nadmiernego 
deficytu i danych liczbowych dotyczących 
długu Komisja i Rada uwzględniają 
również koszt reformy dla sektora 
publicznego. W przypadkach gdy wskaźnik 
zadłużenia przekracza wartość odniesienia, 
całkowity koszt reformy uwzględnia się 
jedynie jeśli deficyt pozostaje bliski 
wartości odniesienia. W tym celu 
począwszy od dnia wejścia w życie takiej 
reformy, jej koszty netto odzwierciedlone 
w zmianach deficytu i długu uwzględnia 
się w sposób degresywny i liniowy. 
Ponadto, niezależnie od daty wejścia w 
życie wspomnianej reformy, jej koszty 
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reformy, jej koszty netto odzwierciedlone 
w zmianach długu uwzględnia się przez 
okres przejściowy wynoszący pięć lat od 
[date of entry into force of this Regulation, 
to be inserted] w ten sam sposób, tj. 
degresywny i liniowy. Obliczone w ten 
sposób koszty netto reformy uwzględnia 
się również przy podejmowaniu przez 
Radę decyzji na mocy art. 126 ust. 12 
Traktatu w sprawie uchylenia wszystkich 
lub niektórych swoich decyzji podjętych na 
mocy art. 126 ust. 6–9 i ust. 11, jeżeli 
deficyt zmniejszył się w znaczący i trwały
sposób, osiągając poziom zbliżony do 
wartości odniesienia, a w przypadku 
niespełnienia kryterium długu, dług ten 
wykazuje tendencję zniżkową. Ponadto w 
równym stopniu uwzględnia się 
ograniczenie tych kosztów netto 
wynikające z częściowego lub całkowitego 
cofnięcia wyżej wspomnianej reformy 
emerytalnej.

netto odzwierciedlone w zmianach długu 
uwzględnia się od [data wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia – do 
wstawienia] w ten sam sposób, tj. 
degresywny i liniowy. Obliczone w ten 
sposób koszty netto reformy uwzględnia 
się również przy podejmowaniu przez 
Radę decyzji na mocy art. 126 ust. 12 
Traktatu w sprawie uchylenia wszystkich 
lub niektórych swoich decyzji podjętych na 
mocy art. 126 ust. 6–9 i ust. 11, jeżeli 
deficyt zmniejszył się w znaczący i trwały 
sposób, osiągając poziom zbliżony do 
wartości odniesienia, a w przypadku 
niespełnienia kryterium długu, dług ten 
wykazuje tendencję zniżkową. Ponadto w 
równym stopniu uwzględnia się 
ograniczenie tych kosztów netto 
wynikające z częściowego lub całkowitego 
cofnięcia wyżej wspomnianej reformy 
emerytalnej.

Or. en

Uzasadnienie

Reformy emerytalne mają często długoterminowy wpływ na finanse publiczne państw 
członkowskich, w związku z czym okres 5 lat zaproponowany przez Komisję Europejską jest 
nieodpowiedni. Ograniczenie możliwości uwzględniania reform emerytalnych przy ocenie 
zmian wielkości deficytu w ramach procedury nadmiernego deficytu do okresu pięciu lat może 
zniechęcić państwa członkowskie do przeprowadzania reform w obszarze emerytur, mających 
zasadnicze znaczenie dla stabilności finansów publicznych.

Poprawka 39
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2 – litera e) 
Rozporządzenie (WE) nr 1467/97
Artykuł 2 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. W przypadku państw członkowskich, w 7. W przypadku państw członkowskich, w 
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których przekroczenie deficytu lub 
naruszenie wymogów kryterium długu 
przewidzianego w art. 126 ust. 2 lit. b) 
Traktatu jest następstwem realizowania 
reformy emerytalnej wprowadzającej 
wielofilarowy system, obejmujący 
obowiązkowy filar kapitałowy, przy 
dokonywaniu oceny zmian wielkości 
deficytu w ramach procedury nadmiernego 
deficytu i danych liczbowych dotyczących 
długu Komisja i Rada uwzględniają 
również koszt reformy dla sektora 
publicznego. W przypadkach gdy wskaźnik 
zadłużenia przekracza wartość odniesienia, 
koszty reformy uwzględnia się jedynie jeśli 
deficyt pozostaje bliski wartości 
odniesienia. W tym celu przez pięcioletni 
okres rozpoczynający się z dniem wejścia 
w życie takiej reformy, jej koszty netto 
odzwierciedlone w zmianach deficytu i 
długu uwzględnia się w sposób 
degresywny i liniowy. Ponadto, niezależnie 
od daty wejścia w życie wspomnianej 
reformy, jej koszty netto odzwierciedlone 
w zmianach długu uwzględnia się przez 
okres przejściowy wynoszący pięć lat od 
[date of entry into force of this Regulation, 
to be inserted] w ten sam sposób, tj. 
degresywny i liniowy. Obliczone w ten 
sposób koszty netto reformy uwzględnia 
się również przy podejmowaniu przez 
Radę decyzji na mocy art. 126 ust. 12 
Traktatu w sprawie uchylenia wszystkich 
lub niektórych swoich decyzji podjętych na 
mocy art. 126 ust. 6–9 i ust. 11, jeżeli 
deficyt zmniejszył się w znaczący i trwały 
sposób, osiągając poziom zbliżony do 
wartości odniesienia, a w przypadku 
niespełnienia kryterium długu, dług ten 
wykazuje tendencję zniżkową. Ponadto w 
równym stopniu uwzględnia się 
ograniczenie tych kosztów netto 
wynikające z częściowego lub całkowitego 
cofnięcia wyżej wspomnianej reformy 
emerytalnej.

których przekroczenie deficytu lub 
naruszenie wymogów kryterium długu 
przewidzianego w art. 126 ust. 2 lit. b) 
Traktatu jest następstwem realizowania 
reformy emerytalnej, przy dokonywaniu 
oceny zmian wielkości deficytu w ramach 
procedury nadmiernego deficytu i danych 
liczbowych dotyczących długu Komisja i 
Rada uwzględniają również koszt reformy 
dla sektora publicznego. W przypadkach 
gdy wskaźnik zadłużenia przekracza 
wartość odniesienia, koszty reformy 
uwzględnia się jedynie jeśli deficyt 
pozostaje bliski wartości odniesienia. W 
tym celu przez pięcioletni okres 
rozpoczynający się z dniem wejścia w 
życie takiej reformy, jej koszty netto 
odzwierciedlone w zmianach deficytu i 
długu uwzględnia się w sposób 
degresywny i liniowy. Ponadto, niezależnie 
od daty wejścia w życie wspomnianej 
reformy, jej koszty netto odzwierciedlone 
w zmianach długu uwzględnia się przez 
okres przejściowy wynoszący pięć lat od 
[data wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia – do wstawienia] w ten 
sam sposób, tj. degresywny i liniowy. 
Obliczone w ten sposób koszty netto 
reformy uwzględnia się również przy 
podejmowaniu przez Radę decyzji na mocy 
art. 126 ust. 12 Traktatu w sprawie 
uchylenia wszystkich lub niektórych 
swoich decyzji podjętych na mocy art. 126 
ust. 6–9 i ust. 11, jeżeli deficyt zmniejszył 
się w znaczący i trwały sposób, osiągając 
poziom zbliżony do wartości odniesienia, a 
w przypadku niespełnienia kryterium 
długu, dług ten wykazuje tendencję 
zniżkową. Ponadto w równym stopniu 
uwzględnia się ograniczenie tych kosztów 
netto wynikające z częściowego lub 
całkowitego cofnięcia wyżej wspomnianej 
reformy emerytalnej.

Or. de
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Poprawka 40
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3 – litera a) 
Rozporządzenie (WE) nr 1467/97
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Biorąc w pełni pod uwagę opinię, o 
której mowa w ust. 1, Komisja, w 
przypadku stwierdzenia istnienia 
nadmiernego deficytu, przekazuje Radzie 
opinię oraz wniosek zgodnie z art. 126 ust. 
5 i 6 Traktatu.

2. Biorąc w pełni pod uwagę opinię, o 
której mowa w ust. 1, Komisja, w 
przypadku stwierdzenia istnienia 
nadmiernego deficytu, przekazuje Radzie 
opinię oraz wniosek zgodnie z art. 126 ust. 
5 i 6 Traktatu. Komisja przedstawia swój 
wniosek w parlamencie odpowiedniego 
państwa członkowskiego.

Or. de

Poprawka 41
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3 – litera c) 
Rozporządzenie (WE) nr 1467/97
Artykuł 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W zaleceniu Rady wydanym zgodnie z 
art. 126 ust. 7 Traktatu określa się 
ostateczny termin, nie dłuższy niż sześć 
miesięcy, na podjęcie przez dane państwo 
członkowskie skutecznych działań. W 
zaleceniu Rady określa się również 
ostateczny termin skorygowania 
nadmiernego deficytu, które powinno 
zostać dokonane w roku następującym po 
roku stwierdzenia nadmiernego deficytu, 
chyba że zaistnieją szczególne 
okoliczności. W zaleceniu Rada wzywa 
państwo członkowskie do osiągnięcia 

4. W zaleceniu Rady wydanym zgodnie z 
art. 126 ust. 7 Traktatu określa się 
ostateczny termin, nie dłuższy niż sześć 
miesięcy, na podjęcie przez dane państwo 
członkowskie skutecznych działań. W 
zaleceniu Rady określa się również 
ostateczny termin skorygowania 
nadmiernego deficytu, które powinno 
zostać dokonane w stosownym czasie. W 
zaleceniu Rada wzywa państwo 
członkowskie do osiągnięcia rocznych 
celów budżetowych, które w oparciu o 
prognozę stanowiącą podstawę zalecenia 
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rocznych celów budżetowych, które w 
oparciu o prognozę stanowiącą podstawę 
zalecenia są 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.

są 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.

Or. de

Poprawka 42
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3 – litera e) 
Rozporządzenie (WE) nr 1467/97
Artykuł 3 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W przypadku gdy podjęto skuteczne 
działania zgodnie z zaleceniem wydanym 
na mocy art. 126 ust. 7 Traktatu, lecz po 
przyjęciu zalecenia wystąpią 
nieprzewidziane niekorzystne zdarzenia 
gospodarcze, niosące poważne negatywne 
konsekwencje budżetowe, Rada, działając 
na podstawie zalecenia Komisji, może 
podjąć decyzję o wydaniu zmienionego 
zalecenia na mocy art. 126 ust. 7 Traktatu. 
Zmienione zalecenie, uwzględniające 
istotne czynniki, o których mowa w art. 2 
ust. 3 niniejszego rozporządzenia, może w 
szczególności przesunąć ostateczny termin 
skorygowania nadmiernego deficytu 
zasadniczo o jeden rok. Rada ocenia czy 
wystąpiły nieprzewidziane niekorzystne 
zdarzenia gospodarcze, niosące poważne 
negatywne konsekwencje budżetowe, w 
odniesieniu do zawartej w zaleceniu 
prognozy ekonomicznej. Rada może 
również na podstawie zalecenia Komisji 

5. W przypadku gdy podjęto skuteczne 
działania zgodnie z zaleceniem wydanym 
na mocy art. 126 ust. 7 Traktatu, lecz po 
przyjęciu zalecenia wystąpią 
nieprzewidziane niekorzystne zdarzenia 
gospodarcze, niosące poważne negatywne 
konsekwencje budżetowe, Rada, działając 
na podstawie zalecenia Komisji, może 
podjąć decyzję o wydaniu zmienionego 
zalecenia na mocy art. 126 ust. 7 Traktatu. 
Zmienione zalecenie jest publikowane i 
przedstawiane przez Komisję w 
parlamencie odpowiedniego państwa 
członkowskiego. Zmienione zalecenie, 
uwzględniające istotne czynniki, o których 
mowa w art. 2 ust. 3 niniejszego 
rozporządzenia, powinno w szczególności 
przesunąć ostateczny termin skorygowania 
nadmiernego deficytu co najmniej o jeden 
rok. Rada ocenia czy wystąpiły 
nieprzewidziane niekorzystne zdarzenia 
gospodarcze, niosące poważne negatywne 
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podjąć decyzję o przyjęciu zmienionego 
zalecenia na mocy art. 126 ust. 7 Traktatu 
w przypadku poważnego pogorszenia 
koniunktury gospodarczej o charakterze 
ogólnym.

konsekwencje budżetowe, w odniesieniu 
do zawartej w zaleceniu prognozy 
ekonomicznej. Rada może również na 
podstawie zalecenia Komisji podjąć 
decyzję o przyjęciu zmienionego zalecenia 
na mocy art. 126 ust. 7 Traktatu w 
przypadku poważnego pogorszenia 
koniunktury gospodarczej o charakterze 
ogólnym.

Or. de

Poprawka 43
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 – litera a) 
Rozporządzenie (WE) nr 1467/97
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: skreślony
„1. Każdą decyzję Rady o wezwaniu 
danego uczestniczącego państwa 
członkowskiego do podjęcia środków 
zmierzających do ograniczenia deficytu 
zgodnie z art. 126 ust. 9 Traktatu 
podejmuje się w terminie dwóch miesięcy 
od decyzji Rady stwierdzającej brak 
podjęcia skutecznych działań zgodnie z 
art. 126 ust. 8. W wezwaniu Rada wzywa 
państwo członkowskie do osiągnięcia 
rocznych celów budżetowych, które w 
oparciu o prognozę stanowiącą podstawę 
wezwania są 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 wezwaniu. Rada wskazuje 
również środki prowadzące do osiągnięcia 
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tych celów.”;

Or. de

Poprawka 44
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 – litera b) 
Rozporządzenie (WE) nr 1467/97
Artykuł 5 – ustęp 1a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Po wezwaniu Rady wydanym zgodnie z 
art. 126 ust. 9 Traktatu, dane państwo 
członkowskie przekłada Komisji i Radzie 
sprawozdanie z działań podjętych w 
odpowiedzi na to wezwanie Rady. 
Sprawozdanie zawiera cele dotyczące 
wydatków publicznych oraz uznaniowych 
środków po stronie dochodów, a także 
informacje na temat działań 
podejmowanych w odpowiedzi na 
określone zalecenia Rady, tak aby 
umożliwić Radzie, w razie potrzeby, 
podjęcie decyzji zgodnie z art. 6 ust. 2 
niniejszego rozporządzenia. Sprawozdanie 
to podawane jest do wiadomości 
publicznej.”;

skreślony

Or. de

Poprawka 45
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 – litera c) 
Rozporządzenie (WE) nr 1467/97
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku gdy zostały podjęte 2. W przypadku gdy zostały podjęte 
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skuteczne działania zgodnie z wezwaniem 
wydanym na mocy art. 126 ust. 9 Traktatu, 
lecz po dokonaniu wezwania wystąpią 
nieprzewidziane niekorzystne zdarzenia 
gospodarcze, niosące poważne negatywne 
konsekwencje budżetowe, Rada, działając 
na podstawie zalecenia Komisji, może 
podjąć decyzję o wydaniu zmienionego 
wezwania na mocy art. 126 ust. 9 Traktatu. 
Zmienione wezwanie, uwzględniające 
istotne czynniki, o których mowa w art. 2 
ust. 3 niniejszego rozporządzenia, może w 
szczególności przesunąć ostateczny termin 
skorygowania nadmiernego deficytu 
zasadniczo o jeden rok. Rada ocenia czy 
wystąpiły nieprzewidziane niekorzystne 
zdarzenia gospodarcze, niosące poważne
negatywne konsekwencje budżetowe, w 
odniesieniu do zawartej w wezwaniu 
prognozy ekonomicznej. Rada może
również na podstawie zalecenia Komisji 
podjąć decyzję o przyjęciu zmienionego 
wezwania na mocy art. 126 ust. 9 Traktatu 
w przypadku poważnego pogorszenia 
koniunktury gospodarczej o charakterze 
ogólnym.

skuteczne działania zgodnie z wezwaniem 
wydanym na mocy art. 126 ust. 9 Traktatu, 
lecz po dokonaniu wezwania wystąpią 
niekorzystne zdarzenia gospodarcze, 
niosące negatywne konsekwencje 
budżetowe, Rada, po zapoznaniu się z 
argumentami odpowiedniego państwa 
członkowskiego, może podjąć decyzję o 
wydaniu zmienionego wezwania na mocy 
art. 126 ust. 9 Traktatu. Zmienione 
wezwanie, uwzględniające istotne 
czynniki, o których mowa w art. 2 ust. 3 
niniejszego rozporządzenia, w 
szczególności przesuwa ostateczny termin 
skorygowania nadmiernego deficytu co 
najmniej o jeden rok. Rada ocenia czy 
wystąpiły niekorzystne zdarzenia 
gospodarcze, niosące negatywne 
konsekwencje budżetowe, oraz czy 
niekorzystny rozwój sytuacji gospodarczej 
wynika z wdrażania zaleceń Rady, w 
odniesieniu do zawartej w wezwaniu 
prognozy ekonomicznej. Rada powinna
również na podstawie zalecenia Komisji 
podjąć decyzję o przyjęciu zmienionego 
wezwania na mocy art. 126 ust. 9 Traktatu 
w przypadku pogorszenia koniunktury 
gospodarczej o charakterze ogólnym.

Or. de

Poprawka 46
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 6 
Rozporządzenie (WE) nr 1467/97
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli zostaną spełnione warunki
stosowania art. 126 ust. 11 Traktatu, Rada 
nakłada sankcje zgodnie z art. 126 ust. 11. 
Każda taka decyzja zostaje podjęta nie 
później niż cztery miesiące po decyzji 

skreślony
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Rady wzywającej dane uczestniczące 
państwo członkowskie do podjęcia 
środków zgodnie z art. 126 ust. 9.

Or. de

Poprawka 47
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8 
Rozporządzenie (WE) nr 1467/97
Artykuł 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każdą decyzję Rady o zaostrzeniu sankcji 
zgodnie z art. 126 ust. 11 Traktatu 
podejmuje się w terminie dwóch miesięcy 
od terminów przedstawienia sprawozdań 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
479/2009. Każdą decyzję Rady o 
uchyleniu niektórych lub wszystkich 
decyzji zgodnie z art. 126 ust. 12 Traktatu 
podejmuje się tak szybko, jak to możliwe, 
a w każdym razie przed upływem dwóch 
miesięcy od terminów przedstawienia 
sprawozdań wynikających z 
rozporządzenia (WE) nr 479/2009.

skreślony

Or. de

Poprawka 48
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10 – litera a) 
Rozporządzenie (WE) nr 1467/97
Artykuł 10 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja i Rada regularnie monitorują
wprowadzanie podjętych działań:

1. Komisja i Rada regularnie kontrolują
wprowadzanie podjętych działań:
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Poprawka 49
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 11 
Rozporządzenie (WE) nr 1467/97
Artykuł 11 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W każdym przypadku, gdy Rada zdecyduje 
o nałożeniu sankcji na uczestniczące 
państwo członkowskie zgodnie z art. 126 
ust. 11 Traktatu, z zasady nakładana jest 
grzywna. Oprócz grzywny, Rada może 
podjąć decyzję o zastosowaniu innych 
środków przewidzianych w art. 126 ust. 11 
Traktatu.

skreślony

Or. de

Poprawka 50
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12 
Rozporządzenie (WE) nr 1467/97
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Na kwotę grzywny składa się stały 
składnik wynoszący 0,2 % PKB i składnik 
zmienny. Zmienny składnik jest równy 
jednej dziesiątej różnicy między deficytem 
wyrażonym jako odsetek PKB w 
poprzednim roku a wartością odniesienia 
dla deficytu publicznego albo – jeśli 
nieprzestrzeganie dyscypliny budżetowej 
wiąże się z kryterium długu – saldem 
sektora instytucji rządowych i 
samorządowych wyrażonym jako odsetek 
PKB, które powinno zostać osiągnięte w 

1. Kwota grzywny nie przekracza 0,05 %
PKB.
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tym samym roku zgodnie z wezwaniem 
wydanym na mocy art. 126 ust. 9 
Traktatu.

Or. de

Poprawka 51
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12 
Rozporządzenie (WE) nr 1467/97
Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Każdego kolejnego roku do momentu 
uchylenia decyzji stwierdzającej istnienie 
nadmiernego deficytu Rada ocenia, czy 
dane uczestniczące państwo członkowskie 
podjęło skuteczne działania w odpowiedzi 
na wezwanie Rady wydane zgodnie z art. 
126 ust. 9 Traktatu. W takiej corocznej 
ocenie Rada zgodnie z art. 126 ust. 11 
Traktatu decyduje o zaostrzeniu sankcji, 
chyba że uczestniczące państwo 
członkowskie zastosowało się do wezwania 
Rady. Jeżeli zostaje podjęta decyzja o 
nałożeniu dodatkowej grzywny, jest ona 
obliczana w ten sam sposób co zmienny 
składnik grzywny określony w ust. 1.

2. Każdego kolejnego roku do momentu 
uchylenia decyzji stwierdzającej istnienie 
nadmiernego deficytu Rada ocenia, czy 
dane uczestniczące państwo członkowskie 
podjęło skuteczne działania w odpowiedzi 
na wezwanie Rady wydane zgodnie z art. 
126 ust. 9 Traktatu. Jeżeli została podjęta 
decyzja o nałożeniu grzywny, jej kwota nie 
przekracza 0,01% PKB.

Or. de

Poprawka 52
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12 
Rozporządzenie (WE) nr 1467/97
Artykuł 12 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Żadna z grzywien, o których mowa w 
ust. 1 i 2, nie przekracza górnej granicy 0,5 
% PKB.

3. Żadna z grzywien, o których mowa w 
ust. 1 i 2, nie przekracza górnej granicy 
0,01 % PKB.

Or. de

Poprawka 53
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14 
Rozporządzenie (WE) nr 1467/97
Artykuł 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Grzywny, o których mowa w art. 12 
niniejszego rozporządzenia, stanowią inne 
dochody, o których mowa w art. 311 
Traktatu, i są rozdzielane między 
uczestniczące państwa członkowskie, które 
nie odnotowują nadmiernego deficytu 
określonego zgodnie z art. 126 ust. 6 
Traktatu ani nie są objęte procedurą 
nadmiernego zaburzenia równowagi w 
rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 
[…/…], proporcjonalnie do łącznego 
dochodu narodowego brutto (DNB) 
uprawnionych państw członkowskich.

Grzywny, o których mowa w art. 12 
niniejszego rozporządzenia, stanowią inne 
dochody, o których mowa w art. 311 
Traktatu, i są rozdzielane między 
uczestniczące państwa członkowskie, które 
odnotowują deficyt handlowy określony
zgodnie z art. 126 ust. 6 Traktatu, ściśle 
związany z trwałymi inwestycjami 
gospodarczymi, społecznymi i 
środowiskowymi.

Or. en

Poprawka 54
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14 
Rozporządzenie (WE) nr 1467/97
Artykuł 16
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Grzywny, o których mowa w art. 12 
niniejszego rozporządzenia, stanowią inne 
dochody, o których mowa w art. 311 
Traktatu, i są rozdzielane między 
uczestniczące państwa członkowskie, 
które nie odnotowują nadmiernego 
deficytu określonego zgodnie z art. 126 
ust. 6 Traktatu ani nie są objęte 
procedurą nadmiernego zaburzenia 
równowagi w rozumieniu rozporządzenia 
(UE) nr […/…], proporcjonalnie do 
łącznego dochodu narodowego brutto 
(DNB) uprawnionych państw 
członkowskich.

Grzywny, o których mowa w art. 12 
niniejszego rozporządzenia, stanowią inne 
dochody, o których mowa w art. 311 
Traktatu, i są wykorzystywane do 
wspierania działań na rzecz realizacji 
celów Unii w zakresie inwestycji i 
zatrudnienia, ze zwróceniem szczególnej 
uwagi na konieczność zapewnienia
zrównoważonego rozwoju w najuboższych 
regionach Unii.

Or. de

Poprawka 55
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający 
Artykuł 1 – punkt 14 
Rozporządzenie (WE) nr 1467/97
Artykuł 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Grzywny, o których mowa w art. 12 
niniejszego rozporządzenia, stanowią inne 
dochody, o których mowa w art. 311 
Traktatu, i są rozdzielane między 
uczestniczące państwa członkowskie, 
które nie odnotowują nadmiernego 
deficytu określonego zgodnie z art. 126 
ust. 6 Traktatu ani nie są objęte 
procedurą nadmiernego zaburzenia 
równowagi w rozumieniu rozporządzenia 
(UE) nr […/…], proporcjonalnie do 
łącznego dochodu narodowego brutto 
(DNB) uprawnionych państw 
członkowskich.

Grzywny, o których mowa w art. 12 
niniejszego rozporządzenia, stanowią inne 
dochody, o których mowa w art. 311 
Traktatu, i są kierowane do stałego 
mechanizmu kryzysowego (Europejskiego 
Funduszu Walutowego). Do czasu 
ustanowienia Europejskiego Funduszu 
Walutowego grzywny te przekazuje się do 
Europejskiego Instrumentu Stabilności 
Finansowej.

Or. de
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Poprawka 56
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 2 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie 
dwudziestego dnia po jego opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej.

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

Or. en


