
AM\856336PL.doc PE458.552v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 

2010/0280(COD)

11.2.2011

POPRAWKI
63 - 127

Projekt opinii
Pervenche Berès
(PE454.656v01-00)

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1466/97 w sprawie wzmocnienia 
nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk 
gospodarczych

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
(COM(2010)0526 – C7-0300/2010 – 2010/0280(COD))



PE458.552v01-00 2/39 AM\856336PL.doc

PL

AM_Com_LegOpinion



AM\856336PL.doc 3/39 PE458.552v01-00

PL

Poprawka 63
Ilda Figueiredo

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
–

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 64
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
-

Wniosek o odrzucenie

Parlament Europejski odrzuca wniosek 
Komisji.

Or. en

Poprawka 65
Sven Giegold

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Odniesienie 1 
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Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 121 ust. 6,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 121 ust. 6, art. 148 ust. 3 i art. 148 ust. 
4,

Or. en

Poprawka 66
Sven Giegold

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 1 a preambuły (nowy) 

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Przepisy niniejszego rozporządzenia 
są w pełni zgodne z klauzulami 
horyzontalnymi TFUE, mianowicie z art. 
7, 8, 9, 10 i 11, a także z postanowieniami 
zawartymi w protokole nr 26 i art. 153 ust. 
5.

Or. en

Poprawka 67
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 5 preambuły 

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(5) Treść programów stabilności 
i programów konwergencji, jak również 
kryteria, zgodnie z którymi są one badane, 
powinny zostać lepiej dostosowane 
w świetle doświadczenia zyskanego przy 
wdrażaniu paktu stabilności i wzrostu.

(5) Treść programów stabilności 
i programów konwergencji, jak również 
kryteria, zgodnie z którymi są one badane, 
powinny zostać lepiej dostosowane 
w świetle doświadczenia zyskanego przy 
wdrażaniu paktu stabilności i wzrostu, ze 
szczególnym naciskiem na 
konkurencyjności Unii.
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Or. de

Poprawka 68
David Casa

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 5 preambuły 

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(5) Treść programów stabilności i 
programów konwergencji, jak również
kryteria, zgodnie z którymi są one badane, 
powinny zostać lepiej dostosowane w 
świetle doświadczenia zyskanego przy 
wdrażaniu paktu stabilności i wzrostu.

(5) Treść programów stabilności i 
programów konwergencji, jak również
procedury, zgodnie z którymi są one 
badane, powinny zostać lepiej rozwinięte 
zarówno na szczeblu krajowym, jak i 
unijnym w świetle doświadczenia 
zyskanego przy wdrażaniu paktu 
stabilności i wzrostu.

Or. en

Poprawka 69
Ria Oomen-Ruijten

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 5 preambuły 

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(5) Treść programów stabilności i 
programów konwergencji, jak również 
kryteria, zgodnie z którymi są one badane, 
powinny zostać lepiej dostosowane w 
świetle doświadczenia zyskanego przy 
wdrażaniu paktu stabilności i wzrostu.

(5) Treść programów stabilności i 
programów konwergencji, jak również 
kryteria, zgodnie z którymi są one badane, 
powinny zostać lepiej rozwinięte i poddane 
dalszej dyskusji zarówno na szczeblu 
krajowym, jak i unijnym w świetle 
doświadczenia zyskanego przy wdrażaniu 
paktu stabilności i wzrostu.

Or. en
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Poprawka 70
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 6 preambuły 

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(6) Osiągnięcie średniookresowego celu 
budżetowego powinno zapewnić państwom 
członkowskim margines bezpieczeństwa 
w odniesieniu do wartości referencyjnej 3 
% PKB, w celu umożliwienia szybkich 
postępów na drodze do długoterminowej 
stabilności finansów publicznych oraz 
zyskania pola manewru w ramach polityki 
budżetowej, w szczególności ze względu 
na niezbędne inwestycje publiczne.

(6) Osiągnięcie średniookresowego celu 
budżetowego powinno zapewnić państwom 
członkowskim margines bezpieczeństwa 
w odniesieniu do wartości referencyjnej 3 
% PKB, w celu umożliwienia szybkich 
postępów na drodze do długoterminowej 
stabilności finansów publicznych oraz 
zyskania pola manewru w ramach polityki 
budżetowej, w szczególności ze względu 
na niezbędne inwestycje publiczne, co ma 
zwiększyć ich konkurencyjność.

Or. de

Poprawka 71
David Casa

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 6 preambuły 

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(6) Osiągnięcie średniookresowego celu 
budżetowego powinno zapewnić państwom 
członkowskim margines bezpieczeństwa w 
odniesieniu do wartości referencyjnej 3 % 
PKB, w celu umożliwienia szybkich 
postępów na drodze do długoterminowej 
stabilności finansów publicznych oraz 
zyskania pola manewru w ramach polityki 
budżetowej, w szczególności ze względu 
na niezbędne inwestycje publiczne.

(6) Osiągnięcie średniookresowego celu 
budżetowego powinno zapewnić państwom 
członkowskim margines bezpieczeństwa w 
odniesieniu do wartości referencyjnej 3 % 
PKB w celu zagwarantowania stabilności 
finansów publicznych lub szybkich 
postępów na drodze do ich
długoterminowej stabilności, co umożliwi 
pole manewru w ramach polityki 
budżetowej, w szczególności ze względu 
na niezbędne inwestycje publiczne.

Or. en
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Poprawka 72
Ria Oomen-Ruijten

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 6 preambuły 

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(6) Osiągnięcie średniookresowego celu 
budżetowego powinno zapewnić państwom 
członkowskim margines bezpieczeństwa w 
odniesieniu do wartości referencyjnej 3 % 
PKB, w celu umożliwienia szybkich 
postępów na drodze do długoterminowej 
stabilności finansów publicznych oraz 
zyskania pola manewru w ramach polityki 
budżetowej, w szczególności ze względu 
na niezbędne inwestycje publiczne.

(6) Osiągnięcie średniookresowego celu 
budżetowego powinno zapewnić państwom 
członkowskim margines bezpieczeństwa w 
odniesieniu do wartości referencyjnej 3 % 
PKB w celu zagwarantowania stabilności 
finansów publicznych oraz szybkich 
postępów na drodze do ich
długoterminowej stabilności, co umożliwi 
pole manewru w ramach polityki 
budżetowej, w szczególności ze względu 
na niezbędne inwestycje publiczne.

Or. en

Poprawka 73
Sven Giegold

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 7 preambuły 

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(7) Obowiązek osiągnięcia i utrzymania 
średniookresowego celu budżetowego 
należy wprowadzić w życie poprzez 
doprecyzowanie zasad prowadzenia
rozważnej polityki budżetowej.

(7) Obowiązek osiągnięcia i utrzymania 
średniookresowego celu budżetowego 
należy wprowadzić w życie poprzez 
doprecyzowanie zasad prowadzenia
zrównoważonej polityki budżetowej.

Or. en

Poprawka 74
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 9 preambuły 
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Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(9) Prowadzenie rozważnej polityki 
budżetowej wymaga, aby tempo wzrostu 
wydatków publicznych zazwyczaj nie 
przekraczało ostrożnie ustalonego tempa
wzrostu PKB w średnim okresie, przy 
czym każde przekroczenie tej wartości 
powinno być zrównoważone uznaniowym 
wzrostem dochodów budżetowych, a 
uznaniowe ograniczenie dochodów 
zrekompensowane cięciami wydatków.

(9) Prowadzenie rozsądnej polityki 
budżetowej wymaga, aby w perspektywie 
średniookresowej w odniesieniu do 
finansów publicznych stosować zbiór 
orientacyjnych wytycznych dotyczących 
wydatków i przychodów. Wzrost dochodów 
podatkowych (z wyłączeniem 
tymczasowych źródeł dochodów) 
zazwyczaj nie powinien być niższy niż 
średniookresowa stopa wzrostu PKB. 
Wzrost wydatków publicznych (przy 
odniesieniu tych świadczeń socjalnych i 
elementów wydatków do cyklu 
koniunkturalnego) nie powinien
zazwyczaj przekraczać ostrożnie ustalonej 
średniookresowej stopy wzrostu PKB. 
Uznaniowe wzrosty wydatków lub 
uznaniowe ograniczenia dochodów 
podatkowych powinny być zrównoważone
przy pomocy innych uznaniowych 
środków towarzyszących po stronie 
wydatków lub po stronie dochodów
podatkowych.

Or. en

Uzasadnienie

If fiscal discipline is considered to be crucially important, then all potential policy 
approaches enabling to reduce the public deficit and reaching the medium term objectives 
should be mobilized and this on an equal basis. Past experience also shows that, in a number 
of cases, mistakes were made by using windfall opportunities on the revenue side (taxes from 
rising housing prices) to cut structural tax revenue (incomes taxation), with the expenditure 
side playing no or little role in this. This amendment therefore seeks to broaden the approach 
from an approach mostly based on the expenditure side to an approach based on the 
expenditure and revenue side.

Poprawka 75
Sven Giegold

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 9 preambuły 
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Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(9) Prowadzenie rozważnej polityki 
budżetowej wymaga, aby tempo wzrostu 
wydatków publicznych zazwyczaj nie
przekraczało ostrożnie ustalonego tempa
wzrostu PKB w średnim okresie, przy 
czym każde przekroczenie tej wartości 
powinno być zrównoważone uznaniowym 
wzrostem dochodów budżetowych, a 
uznaniowe ograniczenie dochodów 
zrekompensowane cięciami wydatków.

(9) Prowadzenie zrównoważonej polityki 
budżetowej wymaga przestrzegania zbioru 
pewnych zasad dotyczących dochodów i 
wydatków, zgodnie z którymi wzrost 
strukturalnych dochodów budżetowych, z 
wyłączeniem dochodów niespodziewanych 
oraz środków uzależnionych od 
koniunktury i mających charakter 
jednorazowy, nie powinien zazwyczaj być 
niższy niż średnia stopa wzrostu PKB w 
trakcie cyklu koniunkturalnego. Tempo 
wzrostu wydatków publicznych zazwyczaj 
nie przekracza średniookresowej stopy
wzrostu PKB w trakcie cyklu 
koniunkturalnego, przy czym uznaniowe 
przekraczanie tej normy w odniesieniu do 
wydatków lub uznaniowe ograniczenia
dochodów podatkowych równoważy się 
przy pomocy innych uznaniowych 
środków towarzyszących po stronie 
wydatków lub po stronie dochodów 
podatkowych. Prowadzenie 
zrównoważonej polityki budżetowej 
wymaga należytego i wyraźnego 
uwzględniania czynników pogarszających 
sytuację i czynników ją łagodzących, w 
rozumieniu rozporządzenia 1467/97, w 
odniesieniu do długofalowych czynników 
warunkujących stabilność gospodarczą, 
takich jak integracja społeczna, 
zewnętrzne skutki środowiskowe, 
zwłaszcza zmiany klimatyczne, jak 
również koszty internalizacji innych 
negatywnych skutków zewnętrznych 
stanowiących obciążenie dla przyszłych 
pokoleń.

Or. en
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Poprawka 76
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 10 preambuły 

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(10) Czasowe odstąpienie od rozważnej
polityki budżetowej powinno być 
dozwolone w przypadku znacznego 
pogorszenia koniunktury o charakterze 
ogólnym, tak by ułatwić ożywienie 
gospodarcze.

(10) Czasowe odstąpienie od rozsądnej
polityki budżetowej powinno być 
dozwolone w przypadku znacznego 
pogorszenia koniunktury obejmującego 
okres, w którym gospodarka funkcjonuje 
poniżej swoich normalnych możliwości,
tak by ułatwić pełne ożywienie 
gospodarcze.

Or. en

Uzasadnienie

The wording of an economic downturn of a general nature is too restrictive. In fact, if a 
member state is hit by a specific economic shock that does not involve the other members of 
the single currency area, it is actually very sensible for national fiscal policy to be dealing 
with this shock and not monetary policy since monetary policy needs to be set in line with the 
euro area’s average situation.
The impact of an economic downturns is not necessarily limited in time. Certainly a severe 
economic downturn will have the effect of unemployment remaining high and the economy 
operating below potential for several years to come. In this case, a too early start of fiscal 
consolidation strategies will be premature and undermine the strength of the recovery,
thereby risking to transform high unemployment into persistent unemployment. In general the 
principle should be to start full fiscal retrenchment only when unemployment is back down 
long enough.

Poprawka 77
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 10 preambuły 

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(10) Czasowe odstąpienie od rozważnej 
polityki budżetowej powinno być 
dozwolone w przypadku znacznego 
pogorszenia koniunktury o charakterze 

(10) Czasowe odstąpienie od rozważnej 
polityki budżetowej powinno być 
dozwolone w przypadku recesji, tak by 
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ogólnym, tak by ułatwić ożywienie 
gospodarcze.

ułatwić ożywienie gospodarcze.

Or. en

Poprawka 78
David Casa

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 10 preambuły 

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(10) Czasowe odstąpienie od rozważnej 
polityki budżetowej powinno być 
dozwolone w przypadku znacznego 
pogorszenia koniunktury o charakterze 
ogólnym, tak by ułatwić ożywienie 
gospodarcze.

(10) Czasowe odstąpienie od rozważnej 
polityki budżetowej powinno być 
wyjątkowo dozwolone w przypadku 
znacznego pogorszenia koniunktury o 
charakterze ogólnym, tak by ułatwić 
ożywienie gospodarcze.

Or. en

Poprawka 79
Sven Giegold

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 10 preambuły 

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(10) Czasowe odstąpienie od rozważnej
polityki budżetowej powinno być 
dozwolone w przypadku znacznego 
pogorszenia koniunktury o charakterze 
ogólnym, tak by ułatwić ożywienie 
gospodarcze.

(10) Czasowe odstąpienie od 
zrównoważonej polityki budżetowej 
powinno być dozwolone w przypadku 
znacznego pogorszenia koniunktury o 
charakterze ogólnym, tak by ułatwić 
ożywienie gospodarcze.

Or. en
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Poprawka 80
David Casa

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 11 preambuły 

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(11) W przypadku znacznego odstąpienia 
od rozważnej polityki budżetowej do 
danego państwa członkowskiego należy 
skierować ostrzeżenie, a w przypadku 
gdyby odstąpienie to utrzymywało się lub 
było szczególnie poważne, należy 
skierować do niego zalecenie w sprawie 
podjęcia niezbędnych środków 
naprawczych.

(11) W przypadku znacznego odstąpienia 
od rozważnej polityki budżetowej do 
danego państwa członkowskiego należy 
skierować ostrzeżenie, a w przypadku 
gdyby odstąpienie to utrzymywało się lub 
było szczególnie poważne, należy 
skierować do niego zalecenie w sprawie 
podjęcia niezbędnych środków 
naprawczych. Parlament Europejski może 
w związku z tym zwrócić się do danego 
państwa członkowskiego o wyjaśnienie 
jego polityki przed przedmiotowo właściwą 
komisją PE.

Or. en

Poprawka 81
Sven Giegold

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 11 preambuły

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(11) W przypadku znacznego odstąpienia 
od rozważnej polityki budżetowej do 
danego państwa członkowskiego należy 
skierować ostrzeżenie, a w przypadku 
gdyby odstąpienie to utrzymywało się lub 
było szczególnie poważne, należy 
skierować do niego zalecenie w sprawie 
podjęcia niezbędnych środków 
naprawczych.

(11) W przypadku znacznego odstąpienia 
od zrównoważonej polityki budżetowej do 
danego państwa członkowskiego należy 
skierować ostrzeżenie, a w przypadku 
gdyby odstąpienie to utrzymywało się lub 
było szczególnie poważne, należy 
skierować do niego zalecenie w sprawie 
podjęcia niezbędnych środków 
naprawczych.

Or. en
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Poprawka 82
Sven Giegold

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 11 preambuły

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(11) W przypadku znacznego odstąpienia 
od rozważnej polityki budżetowej do 
danego państwa członkowskiego należy 
skierować ostrzeżenie, a w przypadku 
gdyby odstąpienie to utrzymywało się lub 
było szczególnie poważne, należy 
skierować do niego zalecenie w sprawie 
podjęcia niezbędnych środków 
naprawczych.

(11) W przypadku znacznego odstąpienia 
od zrównoważonej polityki budżetowej do 
danego państwa członkowskiego należy 
skierować ostrzeżenie, a w przypadku 
gdyby odstąpienie to utrzymywało się lub 
było szczególnie poważne, należy 
skierować do niego zalecenie w sprawie 
podjęcia niezbędnych środków 
naprawczych.

Or. en

Poprawka 83
David Casa

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 12 preambuły

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(12) Aby zapewnić przestrzeganie unijnych 
ram nadzoru budżetowego obowiązujących 
uczestniczące państwa członkowskie, 
należy ustanowić, na mocy art. 136 
Traktatu, szczególny mechanizm 
egzekwowania w przypadkach, w których 
nie ustało poważne i utrzymujące się 
odstąpienie od rozważnej polityki 
budżetowej.

(12) Aby zapewnić przestrzeganie unijnych 
ram nadzoru budżetowego obowiązujących 
uczestniczące państwa członkowskie, 
należy ustanowić, na mocy art. 136 TFUE, 
szczególny mechanizm egzekwowania w 
przypadkach, w których nie ustało 
poważne i utrzymujące się odstąpienie od 
rozważnej polityki budżetowej, nie 
podejmuje się działań lub brakuje chęci 
do współpracy.

Or. en
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Poprawka 84
Sven Giegold

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 12 preambuły

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

(12) Aby zapewnić przestrzeganie unijnych 
ram nadzoru budżetowego obowiązujących 
uczestniczące państwa członkowskie, 
należy ustanowić, na mocy art. 136 
Traktatu, szczególny mechanizm 
egzekwowania w przypadkach, w których 
nie ustało poważne i utrzymujące się 
odstąpienie od rozważnej polityki 
budżetowej.

(12) Aby zapewnić przestrzeganie unijnych 
ram nadzoru budżetowego obowiązujących 
uczestniczące państwa członkowskie, 
należy ustanowić, na mocy art. 136 
Traktatu, szczególny mechanizm 
egzekwowania w przypadkach, w których 
nie ustało poważne i utrzymujące się 
odstąpienie od zrównoważonej polityki 
budżetowej.

Or. en

Poprawka 85
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2 – litera a)
Rozporządzenie (WE) nr 1466/97
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde uczestniczące państwo 
członkowskie przekazuje Radzie i Komisji 
w regularnych odstępach czasu informacje 
niezbędne na potrzeby wielostronnego 
nadzoru zgodnie z art. 121 Traktatu, 
w formie programu stabilności 
stanowiącego zasadniczą podstawę 
stabilności cen oraz silnego i trwałego 
wzrostu sprzyjającego tworzeniu miejsc 
pracy.

1. Każde uczestniczące państwo 
członkowskie przekazuje Radzie i Komisji 
w regularnych odstępach czasu informacje 
niezbędne na potrzeby wielostronnego 
nadzoru zgodnie z art. 121 Traktatu, 
w formie programu stabilności 
stanowiącego zasadniczą podstawę 
stabilności cen, konkurencyjności oraz 
silnego i trwałego wzrostu sprzyjającego 
tworzeniu miejsc pracy.

Or. de
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Poprawka 86
David Casa

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2 – litera c)
Rozporządzenie (WE) nr 1466/97
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

3. Informacje dotyczące zmian salda 
sektora instytucji rządowych i 
samorządowych oraz zmian wskaźnika 
zadłużenia tego sektora, wzrostu wydatków 
publicznych, planowanej ścieżki wzrostu 
dochodów publicznych przy założeniu 
niezmiennego kursu polityki, planowanych 
środków uznaniowych po stronie 
dochodów oraz podstawowych założeń 
ekonomicznych określonych w ust. 2 lit. a) 
i b) są przedkładane w ujęciu rocznym i 
obejmują, oprócz roku bieżącego i 
ubiegłego, przynajmniej trzy następne 
lata.”;

3. Informacje dotyczące zmian salda 
sektora instytucji rządowych i 
samorządowych oraz zmian wskaźnika 
zadłużenia tego sektora, wzrostu wydatków 
publicznych, planowanej ścieżki wzrostu 
dochodów publicznych przy założeniu 
niezmiennego kursu polityki, planowanych 
środków uznaniowych po stronie 
dochodów, ścieżek wzrostu, wskaźników 
konkurencyjności gospodarki oraz 
podstawowych założeń ekonomicznych 
określonych w ust. 2 lit. a) i b) są 
przedkładane w ujęciu rocznym i 
obejmują, oprócz roku bieżącego i 
ubiegłego, przynajmniej trzy następne 
lata.”;

Or. en

Poprawka 87
David Casa

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 1466/97
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

1. W oparciu o oceny przeprowadzone 
przez Komisję i Komitet
Ekonomiczno-Finansowy Rada, w ramach 
wielostronnego nadzoru na mocy art. 121
Traktatu, bada średniookresowy cel 
budżetowy przedstawiony przez dane 
państwo członkowskie, ocenia, czy 

1. W oparciu o oceny przeprowadzone 
przez Komisję i Komitet
Ekonomiczno-Finansowy Rada, w ramach 
wielostronnego nadzoru na mocy art. 121
TFUE, bada średniookresowy cel 
budżetowy i oczekiwany przebieg 
kształtowania się wskaźnika zadłużenia 
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założenia ekonomiczne programu są 
wiarygodne, czy ścieżka dostosowania do 
średniookresowego celu budżetowego jest 
właściwa i czy środki podejmowane lub 
proponowane celem utrzymania tej ścieżki 
są wystarczające do osiągnięcia 
średniookresowego celu budżetowego w 
trakcie cyklu koniunkturalnego.

przedstawione przez dane państwo 
członkowskie w programie stabilności, 
ocenia, czy założenia ekonomiczne 
programu są wiarygodne, czy ścieżka 
dostosowania do średniookresowego celu 
budżetowego jest właściwa i czy środki 
podejmowane lub proponowane celem 
utrzymania tej ścieżki są wystarczające do 
osiągnięcia średniookresowego celu 
budżetowego w trakcie cyklu 
koniunkturalnego.

Or. en

Poprawka 88
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 1466/97 
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

Aby zapewnić faktyczne osiągnięcie i 
utrzymanie średniookresowego celu 
budżetowego Rada sprawdza, czy ścieżka 
wzrostu wydatków publicznych, przy
jednoczesnym uwzględnieniu skutków
środków podjętych lub planowanych po 
stronie dochodów, jest zgodna z 
prowadzeniem rozważnej polityki 
budżetowej.

Aby zapewnić faktyczne osiągnięcie i 
utrzymanie średniookresowego celu 
budżetowego Rada sprawdza, czy ścieżka 
wzrostu wydatków publicznych i ścieżka 
wzrostu dochodów podatkowych, przy 
uwzględnieniu ewentualnych efektów 
kompensacyjnych wynikających z 
zastosowania równoważących środków
uznaniowych, są zgodne z prowadzeniem
rozsądnej polityki budżetowej.

Or. en

Poprawka 89
Sven Giegold

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4 
Rozporządzenie (WE) nr 1466/97 
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit trzeci
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Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

Aby zapewnić faktyczne osiągnięcie i 
utrzymanie średniookresowego celu 
budżetowego Rada sprawdza, czy ścieżka 
wzrostu wydatków publicznych, przy 
jednoczesnym uwzględnieniu skutków 
środków podjętych lub planowanych po 
stronie dochodów, jest zgodna z 
prowadzeniem rozważnej polityki 
budżetowej.

Aby zapewnić faktyczne osiągnięcie i 
utrzymanie średniookresowego celu 
budżetowego Rada sprawdza, czy ścieżka 
wzrostu wydatków publicznych, przy 
jednoczesnym uwzględnieniu skutków 
środków podjętych lub planowanych po 
stronie dochodów, jest zgodna z 
prowadzeniem zrównoważonej polityki 
budżetowej.

Or. en

Poprawka 90
Sven Giegold

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 1466/97 
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit czwarty – wprowadzenie

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

Politykę budżetową uznaje się za rozważną
i co za tym idzie sprzyjającą osiągnięciu 
średniookresowego celu budżetowego oraz 
jego trwałemu utrzymaniu, jeżeli spełnione 
są następujące warunki:

Politykę budżetową uznaje się za 
zrównoważoną i co za tym idzie 
sprzyjającą osiągnięciu średniookresowego 
celu budżetowego oraz jego trwałemu 
utrzymaniu, jeżeli spełnione są następujące 
warunki:

Or. en

Poprawka 91
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 1466/97 
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit czwarty – litera a)
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Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

a) w odniesieniu do państw członkowskich, 
które osiągnęły średniookresowy cel 
budżetowy, roczne tempo wzrostu 
wydatków publicznych nie przekracza
ostrożnie ustalonego tempa wzrostu PKB 
w średnim okresie, chyba że nadwyżce
wzrostu wydatków towarzyszą środki 
uznaniowe po stronie dochodów.

a) w odniesieniu do państw członkowskich, 
które osiągnęły średniookresowy cel 
budżetowy, roczne tempo wzrostu 
wydatków publicznych nie przekracza
szacunkowego tempa wzrostu PKB w 
średnim okresie, natomiast wzrost 
dochodów podatkowych nie jest niższy od 
wzrostu dochodów publicznych, chyba że
nadwyżkom lub brakom wzrostu 
wydatków towarzyszą środki uznaniowe 
po stronie dochodów lub wydatków.

Or. en

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie ETUC do poprawki 1. Ponadto argument, iż rząd może kontrolować 
wydatki, a nie może kontrolować dochodów, jest nieprawidłowy. Zarówno wydatki, jak i 
dochody wykazują ścisłą zależność od cyklu koniunkturalnego, przy czym osłabienie 
gospodarcze w taki sam sposób prowadzi do obniżenia dochodów podatkowych, jak i do 
wzrostu wydatków publicznych.

Poprawka 92
Sven Giegold

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 1466/97 
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit czwarty – litera a)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

a) w odniesieniu do państw członkowskich, 
które osiągnęły średniookresowy cel 
budżetowy, roczne tempo wzrostu 
wydatków publicznych nie przekracza 
ostrożnie ustalonego tempa wzrostu PKB 
w średnim okresie, chyba że nadwyżce 
wzrostu wydatków towarzyszą środki
uznaniowe po stronie dochodów.

a) w odniesieniu do państw członkowskich, 
które osiągnęły średniookresowy cel 
budżetowy, roczne tempo wzrostu 
wydatków publicznych nie przekracza 
zrównoważonego tempa wzrostu PKB w 
średnim okresie, chyba że nadwyżce 
wzrostu wydatków towarzyszą środki 
uznaniowe po stronie dochodów.

Or. en
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Poprawka 93
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 1466/97 
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit czwarty – litera b)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

b) w odniesieniu do państw
członkowskich, które nie osiągnęły jeszcze 
swojego średniookresowego celu 
budżetowego, roczne tempo wzrostu 
wydatków publicznych nie przekracza
poziomu poniżej ostrożnie ustalonego 
tempa wzrostu PKB w średnim okresie, 
chyba że nadwyżce wzrostu wydatków 
towarzyszą środki uznaniowe po stronie 
dochodów. Różnica pomiędzy tempem 
wzrostu wydatków publicznych a ostrożnie 
ustalonym tempem wzrostu PKB w 
średnim okresie jest ustalana w takiej
wysokości, jaka zapewnia właściwe 
dostosowanie do średniookresowego celu 
budżetowego;

b) w odniesieniu do państw 
członkowskich, które nie osiągnęły jeszcze 
swojego średniookresowego celu 
budżetowego, roczne tempo wzrostu
dochodów podatkowych powinno 
przekraczać średniookresową stopę 
wzrostu PKB, natomiast roczny 
średniookresowy wzrost wydatków nie
powinien przekraczać poziomu poniżej 
ostrożnie ustalonego tempa wzrostu PKB 
w średnim okresie. Obliczając i oceniając 
ścieżkę wzrostu wydatków publicznych, 
nie należy brać pod uwagę skutków 
zasiłków dla bezrobotnych i innych 
wydatków socjalnych związanych z cyklem 
koniunkturalnym. Odejście od 
orientacyjnej ścieżki wydatków i wzrostu 
nie stanowi problemu, jeżeli towarzyszą
mu środki uznaniowe po stronie wydatków 
lub po stronie dochodów, albo też zarówno 
po stronie wydatków, jak i dochodów.
Różnica pomiędzy tempem wzrostu 
wydatków publicznych a ostrożnie 
ustalonym tempem wzrostu PKB w 
średnim okresie, a także wielkość 
nadwyżki stopy wzrostu dochodów 
podatkowych w porównaniu ze 
średniookresowym wzrostem PKB są 
ustalane w wysokości zapewniającej
właściwe dostosowanie do 
średniookresowego celu budżetowego;

Or. en
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Poprawka 94
Sven Giegold

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 1466/97 
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit czwarty – litera b)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

b) w odniesieniu do państw 
członkowskich, które nie osiągnęły jeszcze 
swojego średniookresowego celu 
budżetowego, roczne tempo wzrostu 
wydatków publicznych nie przekracza 
poziomu poniżej ostrożnie ustalonego
tempa wzrostu PKB w średnim okresie, 
chyba że nadwyżce wzrostu wydatków 
towarzyszą środki uznaniowe po stronie 
dochodów. Różnica pomiędzy tempem 
wzrostu wydatków publicznych a ostrożnie 
ustalonym tempem wzrostu PKB w 
średnim okresie jest ustalana w takiej 
wysokości, jaka zapewnia właściwe 
dostosowanie do średniookresowego celu 
budżetowego;

b) w odniesieniu do państw 
członkowskich, które nie osiągnęły jeszcze 
swojego średniookresowego celu 
budżetowego, roczne tempo wzrostu 
wydatków publicznych nie przekracza 
poziomu poniżej zrównoważonego tempa 
wzrostu PKB w średnim okresie, chyba że 
nadwyżce wzrostu wydatków towarzyszą 
środki uznaniowe po stronie dochodów. 
Różnica pomiędzy tempem wzrostu 
wydatków publicznych a zrównoważonym
tempem wzrostu PKB w średnim okresie 
jest ustalana w takiej wysokości, jaka 
zapewnia właściwe dostosowanie do 
średniookresowego celu budżetowego;

Or. en

Poprawka 95
Sven Giegold

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 1466/97 
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit piąty

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

Ostrożnie ustalone tempo wzrostu PKB w 
średnim okresie należy oceniać na 
podstawie prognoz dziesięcioletnich, 
aktualizowanych w regularnych odstępach 
czasu.

Zrównoważone tempo wzrostu PKB w 
średnim okresie należy oceniać na 
podstawie prognoz dziesięcioletnich, 
aktualizowanych w regularnych odstępach 
czasu.

Or. en
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Poprawka 96
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 1466/97
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit szósty

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

Określając ścieżkę dostosowania do 
średniookresowego celu budżetowego dla 
państw członkowskich, które takiego celu 
jeszcze nie osiągnęły, i dopuszczając 
czasowe odstąpienie od tego celu w 
przypadku państw członkowskich, które 
cel ten już osiągnęły, pod warunkiem że 
zachowany jest odpowiedni margines 
bezpieczeństwa w stosunku do wartości 
referencyjnej dla deficytu i oczekuje się 
powrotu pozycji budżetowej do 
średniookresowego celu budżetowego w 
okresie objętym programem, Rada bierze 
pod uwagę wdrażanie znaczących reform 
strukturalnych mających bezpośredni 
skutek w postaci długoterminowych 
oszczędności, w tym poprzez zwiększenie 
wzrostu potencjalnego, a w związku z tym 
mających możliwy do zweryfikowania 
wpływ na długoterminową stabilność 
finansów publicznych.

Określając ścieżkę dostosowania do 
średniookresowego celu budżetowego dla 
państw członkowskich, które takiego celu 
jeszcze nie osiągnęły, i dopuszczając 
czasowe odstąpienie od tego celu w 
przypadku państw członkowskich, które 
cel ten już osiągnęły, pod warunkiem że 
zachowany jest odpowiedni margines 
bezpieczeństwa w stosunku do wartości 
referencyjnej dla deficytu i oczekuje się 
powrotu pozycji budżetowej do 
średniookresowego celu budżetowego w 
okresie objętym programem, Rada bierze 
pod uwagę wdrażanie reform 
strukturalnych sprzyjających osiągnięciu 
celów UE w odniesieniu do wzrostu,
zatrudnienia oraz spójności społecznej i 
regionalnej.

Or. en

Poprawka 97
David Casa

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 1466/97
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit szósty
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Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

Określając ścieżkę dostosowania do 
średniookresowego celu budżetowego dla 
państw członkowskich, które takiego celu 
jeszcze nie osiągnęły, i dopuszczając 
czasowe odstąpienie od tego celu w 
przypadku państw członkowskich, które 
cel ten już osiągnęły, pod warunkiem że 
zachowany jest odpowiedni margines 
bezpieczeństwa w stosunku do wartości 
referencyjnej dla deficytu i oczekuje się 
powrotu pozycji budżetowej do 
średniookresowego celu budżetowego w 
okresie objętym programem, Rada bierze
pod uwagę wdrażanie znaczących reform 
strukturalnych mających bezpośredni 
skutek w postaci długoterminowych 
oszczędności, w tym poprzez zwiększenie 
wzrostu potencjalnego, a w związku z tym 
mających możliwy do zweryfikowania 
wpływ na długoterminową stabilność 
finansów publicznych.

Przy definiowaniu ścieżki dostosowań do 
średniookresowego celu budżetowego dla 
Państw Członkowskich, które jeszcze go 
nie osiągnęły, i dopuszczaniu czasowego 
odstępstwa od tego celu w przypadku 
Państw Członkowskich, które już ten cel 
osiągnęły, pod warunkiem zachowania 
odpowiedniego marginesu bezpieczeństwa 
względem wartości bazowej dla deficytu i 
pod warunkiem powrotu sytuacji 
budżetowej do średniookresowego celu 
budżetowego w okresie objętym 
programem, Rada może brać pod uwagę 
wyłącznie istotne reformy strukturalne 
mające bezpośredni skutek 
długoterminowego ograniczenia 
wydatków, w tym poprzez zwiększenie 
potencjalnego wzrostu, a co za tym idzie 
konkretny wpływ na długoterminową 
równowagę finansów publicznych.

Or. en

Poprawka 98
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 1466/97
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit siódmy

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

Szczególną uwagę zwraca się na reformy 
emerytalne wprowadzające system 
wielofilarowy, w tym obowiązkowy filar 
kapitałowy. Państwom członkowskim 
wdrażającym takie reformy zezwala się na 
odejście od ścieżki dostosowania do ich 
średniookresowego celu budżetowego lub 
od samego celu, przy czym odejście to 
odzwierciedla koszt netto reformy dla 

Szczególną uwagę zwraca się na te 
reformy, które utrzymują istniejący 
poziom zatrudnienia oraz powodują 
tworzenie nowych lepszych miejsc pracy, a 
także reformy przeprowadzane w oparciu 
o inwestycje publiczne. Państwom 
członkowskim wdrażającym takie reformy 
zezwala się na odejście od ścieżki 
dostosowania do ich średniookresowego 
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filaru publicznego, pod warunkiem że jest 
ono tymczasowe i że zachowany jest 
odpowiedni margines bezpieczeństwa w 
stosunku do wartości referencyjnej dla 
deficytu.

celu budżetowego lub od samego celu.

Or. en

Poprawka 99
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 1466/97
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit siódmy

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

Szczególną uwagę zwraca się na reformy 
emerytalne wprowadzające system 
wielofilarowy, w tym obowiązkowy filar 
kapitałowy. Państwom członkowskim 
wdrażającym takie reformy zezwala się na 
odejście od ścieżki dostosowania do ich 
średniookresowego celu budżetowego lub 
od samego celu, przy czym odejście to 
odzwierciedla koszt netto reformy dla 
filaru publicznego, pod warunkiem że jest 
ono tymczasowe i że zachowany jest 
odpowiedni margines bezpieczeństwa w 
stosunku do wartości referencyjnej dla 
deficytu.

Szczególną uwagę zwraca się na reformy 
emerytalne wzmacniające system 
wielofilarowy. Państwom członkowskim 
wdrażającym takie reformy zezwala się na 
odejście od ścieżki dostosowania do ich 
średniookresowego celu budżetowego lub 
od samego celu, przy czym odejście to 
odzwierciedla koszt netto reformy dla 
filaru publicznego, pod warunkiem że jest 
ono tymczasowe i że zachowany jest 
odpowiedni margines bezpieczeństwa w 
stosunku do wartości referencyjnej dla 
deficytu.

Or. en

Poprawka 100
David Casa

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 1466/97
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit siódmy
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Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

Szczególną uwagę zwraca się na reformy 
emerytalne wprowadzające system 
wielofilarowy, w tym obowiązkowy filar 
kapitałowy. Państwom członkowskim 
wdrażającym takie reformy zezwala się na 
odejście od ścieżki dostosowania do ich 
średniookresowego celu budżetowego lub 
od samego celu, przy czym odejście to 
odzwierciedla koszt netto reformy dla 
filaru publicznego, pod warunkiem że jest 
ono tymczasowe i że zachowany jest 
odpowiedni margines bezpieczeństwa w 
stosunku do wartości referencyjnej dla 
deficytu.

W ramach tych reform szczególną uwagę 
zwraca się na reformy emerytalne, 
wówczas gdy wprowadzany jest system 
wielofilarowy, w tym obowiązkowy filar 
kapitałowy. Państwom członkowskim 
wdrażającym takie reformy zezwala się na 
odejście od ścieżki dostosowania do ich 
średniookresowego celu budżetowego lub 
od samego celu, przy czym odejście to 
odzwierciedla koszt netto reformy dla 
filaru publicznego, pod warunkiem że jest 
ono tymczasowe i że zachowany jest 
odpowiedni margines bezpieczeństwa w 
stosunku do wartości referencyjnej dla 
deficytu.

Or. en

Poprawka 101
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 1466/97
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit dziewiąty

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

W okresach znacznego pogorszenia 
koniunktury gospodarczej o charakterze 
ogólnym państwom członkowskim można 
zezwolić na czasowe odejście od ścieżki 
dostosowania wymaganej w ramach 
prowadzenia rozważnej polityki 
budżetowej, o której mowa w akapicie 
czwartym.

W okresach znacznego pogorszenia 
koniunktury gospodarczej, jak również w 
okresie po nim następującym i w okresie, 
w którym gospodarka funkcjonuje poniżej 
swoich normalnych możliwości, państwom 
członkowskim zezwala się na czasowe 
odejście od ścieżki dostosowania 
wymaganej w ramach prowadzenia 
polityki budżetowej, o której mowa w 
akapicie czwartym.

Or. en
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Poprawka 102
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 1466/97
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit dziewiąty

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

W okresach znacznego pogorszenia 
koniunktury gospodarczej o charakterze 
ogólnym państwom członkowskim można 
zezwolić na czasowe odejście od ścieżki 
dostosowania wymaganej w ramach 
prowadzenia rozważnej polityki 
budżetowej, o której mowa w akapicie 
czwartym.

W okresach recesji państwom 
członkowskim można zezwolić na czasowe 
odejście od ścieżki dostosowania 
wymaganej w ramach prowadzenia
zrównoważonej polityki budżetowej, o 
której mowa w akapicie czwartym, tak by 
ułatwić ożywienie gospodarcze.

Or. en

Poprawka 103
David Casa

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 1466/97
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit dziewiąty

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

W okresach znacznego pogorszenia 
koniunktury gospodarczej o charakterze 
ogólnym państwom członkowskim można 
zezwolić na czasowe odejście od ścieżki 
dostosowania wymaganej w ramach 
prowadzenia rozważnej polityki 
budżetowej, o której mowa w akapicie 
czwartym.

Wyłącznie w okresach znacznego 
pogorszenia koniunktury gospodarczej o 
charakterze ogólnym państwom 
członkowskim można zezwolić na czasowe 
odejście od ścieżki dostosowania 
wymaganej w ramach prowadzenia 
rozważnej polityki budżetowej, o której 
mowa w akapicie czwartym.

Or. en
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Poprawka 104
Sven Giegold

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 1466/97
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit dziewiąty

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

W okresach znacznego pogorszenia 
koniunktury gospodarczej o charakterze 
ogólnym państwom członkowskim można 
zezwolić na czasowe odejście od ścieżki 
dostosowania wymaganej w ramach 
prowadzenia rozważnej polityki 
budżetowej, o której mowa w akapicie 
czwartym.

W okresach znacznego pogorszenia 
koniunktury gospodarczej państwom 
członkowskim można zezwolić na czasowe 
odejście od ścieżki dostosowania 
wymaganej w ramach prowadzenia
zrównoważonej polityki budżetowej, o 
której mowa w akapicie czwartym.

Or. en

Poprawka 105
Sven Giegold

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 1466/97
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

2. Rada bada program stabilności w 
terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od 
przedłożenia programu. Rada wydaje 
opinię dotyczącą programu, jeśli to 
konieczne, opierając się na zaleceniu 
Komisji oraz po zasięgnięciu opinii 
Komitetu Ekonomiczno-Finansowego. 
Jeżeli zgodnie z art. 121 Traktatu Rada 
stwierdzi, że program i jego cele powinny 
być sformułowane w sposób bardziej 
ambitny, ze szczególnym wskazaniem na
rozważną politykę budżetową, w wydanej 
opinii Rada wzywa dane państwo 
członkowskie do dokonania korekty 
programu.

2. Rada bada program stabilności w 
terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od 
przedłożenia programu. Rada wydaje 
opinię dotyczącą programu, jeśli to 
konieczne, opierając się na zaleceniu 
Komisji oraz po zasięgnięciu opinii 
Komitetu Ekonomiczno-Finansowego. 
Jeżeli zgodnie z art. 121 Traktatu Rada 
stwierdzi, że program i jego cele powinny 
być sformułowane w sposób bardziej 
ambitny, ze szczególnym wskazaniem na 
zrównoważoną politykę budżetową, w 
wydanej opinii Rada wzywa dane państwo 
członkowskie do dokonania korekty 
programu.
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Or. en

Poprawka 106
Sven Giegold

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 1466/97
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

1. W ramach wielostronnego nadzoru 
zgodnie z art. 121 ust. 3 Traktatu Rada 
monitoruje wdrażanie programów 
stabilności, na podstawie informacji 
przekazywanych przez uczestniczące 
państwa członkowskie oraz ocen 
dokonywanych przez Komisję i Komitet 
Ekonomiczno-Finansowy, w szczególności 
w celu stwierdzenia znacznych, 
rzeczywistych lub spodziewanych 
rozbieżności między pozycją budżetową a 
średniookresowym celem budżetowym lub 
ścieżką dostosowania do tego celu, 
wynikających z odstąpienia od rozważnej 
polityki budżetowej.

1. W ramach wielostronnego nadzoru 
zgodnie z art. 121 ust. 3 Traktatu Rada 
monitoruje wdrażanie programów 
stabilności, na podstawie informacji 
przekazywanych przez uczestniczące 
państwa członkowskie oraz ocen 
dokonywanych przez Komisję i Komitet 
Ekonomiczno-Finansowy, w szczególności 
w celu stwierdzenia znacznych, 
rzeczywistych lub spodziewanych 
rozbieżności między pozycją budżetową a 
średniookresowym celem budżetowym lub 
ścieżką dostosowania do tego celu, 
wynikających z odstąpienia od 
zrównoważonej polityki budżetowej.

Or. en

Poprawka 107
Sven Giegold

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 1466/97
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku znacznego odstąpienia od 
rozważnej polityki budżetowej, w 
rozumieniu art. 5 ust. 1 akapit czwarty 
niniejszego rozporządzenia, oraz aby 
zapobiec wystąpieniu nadmiernego 

2. W przypadku znacznego odstąpienia od 
zrównoważonej polityki budżetowej, w 
rozumieniu art. 5 ust. 1 akapit czwarty 
niniejszego rozporządzenia, oraz aby 
zapobiec wystąpieniu nadmiernego 
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deficytu Komisja, zgodnie z art. 121 ust. 4 
Traktatu, może skierować do danego 
państwa członkowskiego ostrzeżenie.

deficytu Komisja, zgodnie z art. 121 ust. 4 
Traktatu, może skierować do danego 
państwa członkowskiego ostrzeżenie.

Or. en

Poprawka 108
Sven Giegold

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Rozporządzenie (WE) nr 1466/97 
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit drugi 

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

Odstąpienie od rozważnej polityki 
budżetowej uznaje się za znaczne jeżeli 
spełnione są następujące warunki: wzrost 
wydatków przekracza tempo zgodne z 
rozważną polityką budżetową i nie jest 
skompensowany uznaniowymi środkami 
na rzecz zwiększenia dochodów lub 
uznaniowe środki na rzecz zmniejszenia 
dochodów nie są skompensowane 
ograniczeniem wydatków, a odstąpienie 
ma łączny wpływ na saldo sektora 
instytucji rządowych i samorządowych w 
wysokości co najmniej 0,5 % PKB w ciągu 
jednego roku, bądź co najmniej 0,25 % 
PKB średnio rocznie w ciągu dwóch 
kolejnych lat.

Odstąpienie od zrównoważonej polityki 
budżetowej uznaje się za znaczne, jeżeli 
spełnione są następujące warunki: wzrost 
wydatków przekracza tempo zgodne ze 
zrównoważoną polityką budżetową i nie 
jest skompensowany uznaniowymi 
środkami na rzecz zwiększenia dochodów 
lub uznaniowe środki na rzecz 
zmniejszenia dochodów nie są 
skompensowane ograniczeniem wydatków, 
a odstąpienie ma łączny wpływ na saldo 
sektora instytucji rządowych i 
samorządowych w wysokości co najmniej 
0,5 % PKB w ciągu jednego roku, bądź co 
najmniej 0,25 % PKB średnio rocznie w 
ciągu dwóch kolejnych lat.

Or. en

Poprawka 109
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 1466/97
Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit drugi
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Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

Odejście to może również nie być brane 
pod uwagę w przypadku znacznego 
pogorszenia koniunktury o charakterze 
ogólnym.

Odejście to może również nie być brane 
pod uwagę w przypadku recesji.

Or. en

Poprawka 110
Sven Giegold

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Rozporządzenie (WE) nr 1466/97
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli znaczne odstąpienie od rozważnej 
polityki budżetowej utrzymuje się lub jest 
szczególnie poważne, Rada, na zalecenie 
Komisji, kieruje do danego państwa 
członkowskiego zalecenie w sprawie 
podjęcia niezbędnych środków 
dostosowawczych. Rada, na wniosek 
Komisji, podaje zalecenie do wiadomości 
publicznej.

3. Jeżeli znaczne odstąpienie od 
zrównoważonej polityki budżetowej 
utrzymuje się lub jest szczególnie 
poważne, Rada, na zalecenie Komisji, 
kieruje do danego państwa członkowskiego 
zalecenie w sprawie podjęcia niezbędnych 
środków dostosowawczych. Rada, na 
wniosek Komisji, podaje zalecenie do 
wiadomości publicznej.

Or. en

Poprawka 111
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający 
Artykuł 1 – punkt 6 – litera a)
Rozporządzenie (WE) nr 1466/97
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie objęte 
derogacją przekazuje Radzie i Komisji 

1. Każde państwo członkowskie objęte 
derogacją przekazuje Radzie i Komisji 
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w regularnych odstępach czasu informacje 
niezbędne na potrzeby wielostronnego 
nadzoru zgodnie z art. 121 Traktatu, 
w formie programu konwergencji 
stanowiącego zasadniczą podstawę 
stabilności cen oraz silnego i trwałego 
wzrostu sprzyjającego tworzeniu miejsc 
pracy.

w regularnych odstępach czasu informacje 
niezbędne na potrzeby wielostronnego 
nadzoru zgodnie z art. 121 Traktatu, 
w formie programu konwergencji 
stanowiącego zasadniczą podstawę 
stabilności cen, konkurencyjności oraz 
silnego i trwałego wzrostu sprzyjającego 
tworzeniu miejsc pracy.

Or. de

Poprawka 112
David Casa

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający 
Artykuł 1 – punkt 6 – litera c)
Rozporządzenie (WE) nr 1466/97
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

3. Informacje dotyczące zmian salda 
sektora instytucji rządowych i 
samorządowych oraz zmian wskaźnika 
zadłużenia tego sektora, wzrostu wydatków 
publicznych, planowanej ścieżki wzrostu 
dochodów publicznych przy założeniu 
niezmiennego kursu polityki, planowanych 
środków uznaniowych po stronie 
dochodów oraz podstawowych założeń 
ekonomicznych określonych w ust. 2 lit. a) 
i b) są przedkładane w ujęciu rocznym i 
obejmują, oprócz roku bieżącego i 
ubiegłego, przynajmniej trzy następne lata.

3. Informacje dotyczące zmian salda 
sektora instytucji rządowych i 
samorządowych oraz zmian wskaźnika 
zadłużenia tego sektora, wzrostu wydatków 
publicznych, planowanej ścieżki wzrostu 
dochodów publicznych, przy założeniu 
niezmiennego kursu polityki, planowanych 
środków uznaniowych po stronie 
dochodów, ścieżki wzrostu i wskaźników 
konkurencyjności gospodarki oraz 
podstawowych założeń ekonomicznych 
określonych w ust. 2 lit. a) i b) są 
przedkładane w ujęciu rocznym i 
obejmują, oprócz roku bieżącego i 
ubiegłego, przynajmniej trzy następne lata.

Or. en

Poprawka 113
David Casa

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
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Rozporządzenie (WE) nr 1466/97
Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

1. W oparciu o oceny przeprowadzone 
przez Komisję i Komitet 
Ekonomiczno-Finansowy Rada, w ramach 
wielostronnego nadzoru na mocy art. 121 
Traktatu, bada średniookresowy cel 
budżetowy przedstawiony przez dane 
państwo członkowskie, ocenia, czy 
założenia ekonomiczne programu są 
wiarygodne, czy ścieżka dostosowania do 
średniookresowego celu budżetowego jest 
właściwa i czy środki podejmowane lub 
proponowane celem utrzymania tej ścieżki 
są wystarczające do osiągnięcia 
średniookresowego celu budżetowego w 
trakcie cyklu koniunkturalnego oraz do 
osiągnięcia trwałej konwergencji.

1. W oparciu o oceny przeprowadzone 
przez Komisję i Komitet 
Ekonomiczno-Finansowy Rada, w ramach 
wielostronnego nadzoru na mocy art. 121 
TFUE, bada średniookresowy cel 
budżetowy oraz oczekiwany przebieg 
kształtowania się ogólnego wskaźnika 
zadłużenia, przedstawione przez dane 
państwa członkowskie w ich programach 
konwergencji, ocenia, czy założenia 
ekonomiczne programu są wiarygodne, czy 
ścieżka dostosowania do 
średniookresowego celu budżetowego jest 
właściwa i czy środki podejmowane lub 
proponowane celem utrzymania tej ścieżki 
są wystarczające do osiągnięcia 
średniookresowego celu budżetowego w 
trakcie cyklu koniunkturalnego oraz do 
osiągnięcia trwałej konwergencji.

Or. en

Poprawka 114
Sven Giegold

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8 
Rozporządzenie (WE) nr 1466/97 
Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

Aby zapewnić faktyczne osiągnięcie i 
utrzymanie średniookresowego celu 
budżetowego Rada sprawdza, czy ścieżka 
wzrostu wydatków publicznych, przy 
jednoczesnym uwzględnieniu skutków 
środków podjętych lub planowanych po 
stronie dochodów, jest zgodna z 
prowadzeniem rozważnej polityki 
budżetowej.

Aby zapewnić faktyczne osiągnięcie i 
utrzymanie średniookresowego celu 
budżetowego Rada sprawdza, czy ścieżka 
wzrostu wydatków publicznych, przy 
jednoczesnym uwzględnieniu skutków 
środków podjętych lub planowanych po 
stronie dochodów, jest zgodna z 
prowadzeniem zrównoważonej polityki 
budżetowej.
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Poprawka 115
Sven Giegold

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Rozporządzenie (WE) nr 1466/97
Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit czwarty

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

Politykę budżetową uznaje się za rozważną
i co za tym idzie sprzyjającą osiągnięciu 
średniookresowego celu budżetowego oraz 
jego trwałemu utrzymaniu, jeżeli spełnione 
są następujące warunki:

Politykę budżetową uznaje się za 
zrównoważoną i co za tym idzie 
sprzyjającą osiągnięciu średniookresowego 
celu budżetowego oraz jego trwałemu 
utrzymaniu, jeżeli spełnione są następujące 
warunki:

Or. en

Poprawka 116
Sven Giegold

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Rozporządzenie (WE) nr 1466/97
Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit czwarty – litera a)

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

a) w odniesieniu do państw członkowskich, 
które osiągnęły średniookresowy cel 
budżetowy, roczne tempo wzrostu 
wydatków publicznych nie przekracza 
ostrożnie ustalonego tempa wzrostu PKB 
w średnim okresie, chyba że nadwyżce 
wzrostu wydatków towarzyszą środki 
uznaniowe po stronie dochodów.

a) w odniesieniu do państw członkowskich, 
które osiągnęły średniookresowy cel 
budżetowy, roczne tempo wzrostu 
wydatków publicznych nie przekracza 
zrównoważonego tempa wzrostu PKB w 
średnim okresie, chyba że nadwyżce 
wzrostu wydatków towarzyszą środki 
uznaniowe po stronie dochodów.

Or. en
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Poprawka 117
Sven Giegold

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Rozporządzenie (WE) nr 1466/97
Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit piąty

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

Ostrożnie ustalone tempo wzrostu PKB w 
średnim okresie należy oceniać na 
podstawie prognoz dziesięcioletnich, 
aktualizowanych w regularnych odstępach 
czasu.

Zrównoważone tempo wzrostu PKB w 
średnim okresie należy oceniać na 
podstawie prognoz dziesięcioletnich, 
aktualizowanych w regularnych odstępach 
czasu.

Or. en

Poprawka 118
David Casa

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Rozporządzenie (WE) nr 1466/97
Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit szósty

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

Określając ścieżkę dostosowania do 
średniookresowego celu budżetowego dla 
państw członkowskich, które takiego celu 
jeszcze nie osiągnęły, i dopuszczając 
czasowe odstąpienie od tego celu w 
przypadku państw członkowskich, które 
cel ten już osiągnęły, pod warunkiem że 
zachowany jest odpowiedni margines 
bezpieczeństwa w stosunku do wartości 
referencyjnej dla deficytu i oczekuje się 
powrotu pozycji budżetowej do 
średniookresowego celu budżetowego w 
okresie objętym programem, Rada bierze 
pod uwagę wdrażanie znaczących reform 
strukturalnych mających bezpośredni 
skutek w postaci długoterminowych 
oszczędności, w tym poprzez zwiększenie 
wzrostu potencjalnego, a w związku z tym 

Określając ścieżkę dostosowania do 
średniookresowego celu budżetowego dla 
Państw Członkowskich, które jeszcze go 
nie osiągnęły, i dopuszczaniu czasowego 
odstępstwa od tego celu w przypadku 
Państw Członkowskich, które już ten cel 
osiągnęły, pod warunkiem zachowania 
odpowiedniego marginesu bezpieczeństwa 
względem wartości bazowej dla deficytu i 
pod warunkiem powrotu sytuacji 
budżetowej do średniookresowego celu 
budżetowego w okresie objętym 
programem, Rada może brać pod uwagę 
wyłącznie istotne reformy strukturalne 
mające bezpośredni skutek 
długoterminowego ograniczenia 
wydatków, w tym poprzez zwiększenie 
potencjalnego wzrostu, a co za tym idzie 
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mających możliwy do zweryfikowania 
wpływ na długoterminową stabilność 
finansów publicznych.

konkretny wpływ na długoterminową 
równowagę finansów publicznych.

Or. en

Poprawka 119
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Rozporządzenie (WE) nr 1466/97
Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit siódmy

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

Szczególną uwagę zwraca się na reformy 
emerytalne wprowadzające system 
wielofilarowy, w tym obowiązkowy filar 
kapitałowy. Państwom członkowskim 
wdrażającym takie reformy zezwala się na 
odejście od ścieżki dostosowania do ich 
średniookresowego celu budżetowego lub 
od samego celu, przy czym odejście to 
odzwierciedla koszt netto reformy dla 
filaru publicznego, pod warunkiem że jest 
ono tymczasowe i że zachowany jest 
odpowiedni margines bezpieczeństwa w 
stosunku do wartości referencyjnej dla 
deficytu.

Szczególną uwagę zwraca się na reformy 
emerytalne wprowadzające publiczny i 
repartycyjny filar kapitałowy. Państwom 
członkowskim wdrażającym takie reformy 
zezwala się na odejście od ścieżki 
dostosowania do ich średniookresowego 
celu budżetowego lub od samego celu, 
przy czym odejście to odzwierciedla koszt 
netto reformy dla filaru publicznego, pod 
warunkiem że jest ono tymczasowe i że 
zachowany jest odpowiedni margines 
bezpieczeństwa w stosunku do wartości 
referencyjnej dla deficytu.

Or. en

Poprawka 120
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Rozporządzenie (WE) nr 1466/97
Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit siódmy

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

Szczególną uwagę zwraca się na reformy Szczególną uwagę zwraca się na reformy 
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emerytalne wprowadzające system 
wielofilarowy, w tym obowiązkowy filar 
kapitałowy. Państwom członkowskim 
wdrażającym takie reformy zezwala się na 
odejście od ścieżki dostosowania do ich 
średniookresowego celu budżetowego lub 
od samego celu, przy czym odejście to 
odzwierciedla koszt netto reformy dla 
filaru publicznego, pod warunkiem że jest 
ono tymczasowe i że zachowany jest 
odpowiedni margines bezpieczeństwa w 
stosunku do wartości referencyjnej dla 
deficytu.

emerytalne wzmacniające system 
wielofilarowy. Państwom członkowskim 
wdrażającym takie reformy zezwala się na 
odejście od ścieżki dostosowania do ich 
średniookresowego celu budżetowego lub 
od samego celu, przy czym odejście to 
odzwierciedla koszt netto reformy dla 
filaru publicznego, pod warunkiem że jest 
ono tymczasowe i że zachowany jest 
odpowiedni margines bezpieczeństwa w 
stosunku do wartości referencyjnej dla 
deficytu.

Or. en

Poprawka 121
David Casa

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Rozporządzenie (WE) nr 1466/97
Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit siódmy

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

Szczególną uwagę zwraca się na reformy 
emerytalne wprowadzające system 
wielofilarowy, w tym obowiązkowy filar 
kapitałowy. Państwom członkowskim 
wdrażającym takie reformy zezwala się na 
odejście od ścieżki dostosowania do ich 
średniookresowego celu budżetowego lub 
od samego celu, przy czym odejście to 
odzwierciedla koszt netto reformy dla 
filaru publicznego, pod warunkiem że jest 
ono tymczasowe i że zachowany jest 
odpowiedni margines bezpieczeństwa w 
stosunku do wartości referencyjnej dla 
deficytu.

W ramach tych reform szczególną uwagę 
zwraca się na reformy emerytalne
wówczas, gdy wprowadzany jest system 
wielofilarowy, w tym obowiązkowy filar 
kapitałowy Państwom członkowskim 
wdrażającym takie reformy zezwala się na 
odejście od ścieżki dostosowania do ich 
średniookresowego celu budżetowego lub 
od samego celu, przy czym odejście to 
odzwierciedla koszt netto reformy dla 
filaru publicznego, pod warunkiem że jest 
ono tymczasowe i że zachowany jest 
odpowiedni margines bezpieczeństwa w 
stosunku do wartości referencyjnej dla 
deficytu.

Or. en
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Poprawka 122
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Rozporządzenie (WE) nr 1466/97
Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit dziewiąty

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

W okresach znacznego pogorszenia 
koniunktury gospodarczej o charakterze 
ogólnym państwom członkowskim można 
zezwolić na czasowe odejście od ścieżki 
dostosowania wymaganej w ramach 
prowadzenia rozważnej polityki 
budżetowej, o której mowa w akapicie 
czwartym.

W okresach recesji państwom 
członkowskim można zezwolić na czasowe 
odejście od ścieżki dostosowania 
wymaganej w ramach prowadzenia
zrównoważonej polityki budżetowej, o 
której mowa w akapicie czwartym.

Or. en

Poprawka 123
David Casa

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Rozporządzenie (WE) nr 1466/97
Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit dziewiąty

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

W okresach znacznego pogorszenia 
koniunktury gospodarczej o charakterze 
ogólnym państwom członkowskim można 
zezwolić na czasowe odejście od ścieżki 
dostosowania wymaganej w ramach 
prowadzenia rozważnej polityki 
budżetowej, o której mowa w akapicie 
czwartym.

Wyłącznie w okresach znacznego 
pogorszenia koniunktury gospodarczej o 
charakterze ogólnym państwom 
członkowskim można zezwolić na czasowe 
odejście od ścieżki dostosowania 
wymaganej w ramach prowadzenia 
rozważnej polityki budżetowej, o której 
mowa w akapicie czwartym.

Or. en
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Poprawka 124
Sven Giegold

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Rozporządzenie (WE) nr 1466/97
Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit dziewiąty

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

W okresach znacznego pogorszenia 
koniunktury gospodarczej o charakterze 
ogólnym państwom członkowskim można 
zezwolić na czasowe odejście od ścieżki 
dostosowania wymaganej w ramach 
prowadzenia rozważnej polityki 
budżetowej, o której mowa w akapicie 
czwartym.

W okresach znacznego pogorszenia 
koniunktury gospodarczej o charakterze 
ogólnym państwom członkowskim można 
zezwolić na czasowe odejście od ścieżki 
dostosowania wymaganej w ramach 
prowadzenia zrównoważonej polityki 
budżetowej, o której mowa w akapicie 
czwartym.

Or. en

Poprawka 125
Sven Giegold

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Rozporządzenie (WE) nr 1466/97
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

2. Rada bada program konwergencji w 
terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od 
przedłożenia programu. Rada wydaje 
opinię dotyczącą programu, jeśli to 
konieczne, opierając się na zaleceniu 
Komisji oraz po zasięgnięciu opinii 
Komitetu Ekonomiczno-Finansowego. 
Jeżeli zgodnie z art. 121 Traktatu Rada 
stwierdzi, że program i jego cele powinny 
być sformułowane w sposób bardziej 
ambitny, ze szczególnym wskazaniem na 
rozważną politykę budżetową, w wydanej 
opinii Rada wzywa dane państwo 
członkowskie do dokonania korekty 
programu.

2. Rada bada program konwergencji w 
terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od 
przedłożenia programu. Rada wydaje 
opinię dotyczącą programu, jeśli to 
konieczne, opierając się na zaleceniu 
Komisji oraz po zasięgnięciu opinii 
Komitetu Ekonomiczno-Finansowego. 
Jeżeli zgodnie z art. 121 Traktatu Rada 
stwierdzi, że program i jego cele powinny 
być sformułowane w sposób bardziej 
ambitny, ze szczególnym wskazaniem na 
zrównoważoną politykę budżetową, w 
wydanej opinii Rada wzywa dane państwo 
członkowskie do dokonania korekty 
programu.
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Poprawka 126
Sven Giegold

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Rozporządzenie (WE) nr 1466/97
Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

1. W ramach wielostronnego nadzoru 
zgodnie z art. 121 ust. 3 Traktatu Rada 
monitoruje wdrażanie programów 
konwergencji, na podstawie informacji
przekazywanych przez państwa 
członkowskie objęte derogacją oraz ocen 
dokonywanych przez Komisję i Komitet 
Ekonomiczno-Finansowy, w szczególności 
w celu stwierdzenia znacznych, 
rzeczywistych lub spodziewanych 
rozbieżności między pozycją budżetową a 
średniookresowym celem budżetowym lub 
ścieżką dostosowania do tego celu, 
wynikających z odstąpienia od rozważnej
polityki budżetowej.

1. W ramach wielostronnego nadzoru 
zgodnie z art. 121 ust. 3 Traktatu Rada 
monitoruje wdrażanie programów 
konwergencji, na podstawie informacji 
przekazywanych przez państwa 
członkowskie objęte derogacją oraz ocen 
dokonywanych przez Komisję i Komitet 
Ekonomiczno-Finansowy, w szczególności 
w celu stwierdzenia znacznych, 
rzeczywistych lub spodziewanych 
rozbieżności między pozycją budżetową a 
średniookresowym celem budżetowym lub 
ścieżką dostosowania do tego celu, 
wynikających z odstąpienia od 
zrównoważonej polityki budżetowej.

Or. en

Poprawka 127
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Rozporządzenie (WE) nr 1466/97
Artykuł 10 – ustęp 2 – akapit czwarty

Tekst zaproponowany przez Komisję Poprawka

Odejście to może również nie być brane 
pod uwagę w przypadku znacznego 
pogorszenia koniunktury o charakterze 
ogólnym.

Odejście to może również nie być brane 
pod uwagę w przypadku recesji.
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