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Poprawka 43
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Wniosek dotyczący rozporządzenia
–

Wniosek dotyczący odrzucenia

Parlament Europejski odrzuca wniosek 
Komisji.

Or. en

Poprawka 44
Ilda Figueiredo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
–

Wniosek dotyczący odrzucenia

Parlament Europejski odrzuca wniosek 
Komisji.

Or. pt

Uzasadnienie

Skutki paktu stabilności są jasne. Należy:
– uchylić pakt stabilności, zastępując go 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 się 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 45
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia
–

Wniosek dotyczący odrzucenia

Parlament Europejski odrzuca wniosek 
Komisji.

Or. en

Poprawka 46
Sven Giegold

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Odniesienie 1 

Tekst proponowany 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 47
Danuta Jazłowiecka, David Casa 

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Należy wykorzystać doświadczenia 
zdobyte w czasie pierwszego 
dziesięciolecia funkcjonowania unii 
gospodarczej i walutowej.

2. Należy wykorzystać doświadczenia 
dotyczące zaburzeń równowagi 
makroekonomicznej zdobyte w czasie 
pierwszego dziesięciolecia funkcjonowania 
unii gospodarczej i walutowej.

Or. en
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Poprawka 48
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Procedura ta powinna być oparta na 
mechanizmie ostrzegania, mającym na celu 
wczesne wykrywanie narastających 
zaburzeń równowagi makroekonomicznej. 
Jej podstawą powinna być przejrzysta 
tabela wskaźników, mająca charakter 
orientacyjny i powiązana z analizą 
ekonomiczną.

6. Procedura ta powinna być oparta na 
mechanizmie ostrzegania, mającym na celu 
wczesne wykrywanie narastających 
zaburzeń równowagi makroekonomicznej. 
Jej podstawą powinna być przejrzysta 
tabela wskaźników, mająca charakter 
orientacyjny i powiązana z analizą 
ekonomiczną, szczególnie w związku 
z konkurencyjnością.

Or. de

Poprawka 49
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Tabela wskaźników powinna 
obejmować ograniczony zestaw 
wskaźników ekonomicznych i 
finansowych, istotnych dla wykrywania 
zaburzeń równowagi makroekonomicznej, 
oraz odpowiednie orientacyjne wartości 
progowe. Zestaw wskaźników 
wchodzących w skład tabeli może być z 
czasem modyfikowany, między innymi 
stosownie do zmieniających się zagrożeń 
dla stabilności makroekonomicznej bądź 
ułatwionego dostępu do odpowiednich 
danych statystycznych.

7. Tabela wskaźników powinna 
obejmować ograniczony zestaw 
wskaźników ekonomicznych i 
finansowych, istotnych dla 
konkurencyjności i wykrywania zaburzeń 
równowagi makroekonomicznej, oraz 
odpowiednie orientacyjne wartości 
progowe. Zestaw wskaźników 
wchodzących w skład tabeli może być z 
czasem modyfikowany, między innymi 
stosownie do zmieniających się zagrożeń 
dla stabilności makroekonomicznej bądź 
ułatwionego dostępu do odpowiednich 
danych statystycznych.

Or. de
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Poprawka 50
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Na podstawie procedury wielostronnego 
nadzoru i mechanizmu ostrzegania 
Komisja powinna wskazać państwa 
członkowskie, dla których należy 
sporządzić szczegółową ocenę sytuacji. 
Ocena taka obejmować powinna dogłębną 
analizę przyczyn zaburzeń równowagi w 
danym państwie członkowskim. Ocena 
powinna być przedmiotem dyskusji w 
Radzie oraz w eurogrupie w przypadku 
państw członkowskich, których walutą jest 
euro.

9. Na podstawie procedury wielostronnego 
nadzoru i mechanizmu ostrzegania 
Komisja powinna wskazać państwa 
członkowskie, dla których należy 
sporządzić szczegółową ocenę sytuacji. 
Ocena taka obejmować powinna dogłębną 
analizę przyczyn zaburzeń równowagi w 
danym państwie członkowskim. Ocena 
powinna opierać się na szczegółowej 
analizie wielu różnych zmiennych 
ekonomicznych, a w jej ramach należy 
uwzględnić krajową specyfikę dotyczącą 
stosunków pracy i dialogu społecznego. 
Ocena powinna być przedmiotem dyskusji 
w Radzie oraz w eurogrupie w przypadku 
państw członkowskich, których walutą jest 
euro.

Or. en

Poprawka 51
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11. W ramach oceny zaburzeń równowagi 
należy uwzględnić, na ile są one poważne, 
w jakim zakresie można je uznać za nie do 
utrzymania oraz jakimi gospodarczymi i 
finansowymi skutkami ubocznymi grożą w 
innych państwach członkowskich. Należy 
także wziąć pod uwagę zdolność 
dostosowawczą gospodarki danego 

11. W ramach oceny zaburzeń równowagi 
należy uwzględnić, na ile są one poważne, 
w jakim zakresie można je uznać za nie do 
utrzymania oraz jakimi gospodarczymi i 
finansowymi skutkami ubocznymi grożą w 
innych państwach członkowskich. Trzeba 
zrozumieć strukturalny lub 
krótkoterminowy charakter zaburzeń 
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państwa członkowskiego oraz jego 
stosowanie się w przeszłości do zaleceń 
wydanych na podstawie niniejszego 
rozporządzenia i innych zaleceń wydanych 
na podstawie art. 121 Traktatu w ramach 
wielostronnego nadzoru, zwłaszcza do 
ogólnych wytycznych polityki 
gospodarczej dla państw członkowskich i 
dla Unii.

równowagi, jak również krajowy, unijny 
lub zewnętrzny charakter ich przyczyn. 
Powinno się odpowiednio uwzględnić 
powiązania między opcjami politycznymi 
wybranymi przez poszczególne państwa 
członkowskie, jak również skutki uboczne. 
Należy także wziąć pod uwagę stosowanie 
się danego państwa członkowskiego 
w przeszłości do zaleceń wydanych na 
podstawie niniejszego rozporządzenia 
i innych zaleceń wydanych na podstawie 
art. 121 Traktatu w ramach wielostronnego 
nadzoru, zwłaszcza do ogólnych 
wytycznych polityki gospodarczej dla 
państw członkowskich i dla Unii, a także 
konsekwencje takich zaleceń.

Or. en

Poprawka 52
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12. W przypadku stwierdzenia zaburzeń 
równowagi makroekonomicznej do danego 
państwa członkowskiego należy skierować 
zalecenia zawierające wytyczne w zakresie 
odpowiedniej reakcji ze strony polityki. 
Reakcja polityczna danego państwa 
członkowskiego powinna nastąpić w 
odpowiednim czasie i z wykorzystaniem 
wszystkich dostępnych narzędzi, którymi 
dysponują władze publiczne. Powinna ona 
być dostosowana do specyfiki sytuacji 
danego państwa członkowskiego i 
obejmować główne obszary polityki 
gospodarczej, w tym – stosownie do 
okoliczności – politykę budżetową i
płacową, rynki pracy, rynki produktowe i 
rynki usług oraz regulacje dotyczące 
branży finansowej.

12. W przypadku stwierdzenia zaburzeń 
równowagi makroekonomicznej do danego 
państwa członkowskiego należy skierować 
zalecenia zawierające wytyczne w zakresie 
odpowiedniej reakcji politycznej. Reakcja 
polityczna danego państwa 
członkowskiego powinna nastąpić 
w odpowiednim czasie i z wykorzystaniem 
wszystkich dostępnych narzędzi, którymi 
dysponują władze publiczne. Powinna ona 
być dostosowana do specyfiki sytuacji 
danego państwa członkowskiego 
i obejmować główne obszary polityki 
gospodarczej, w tym – stosownie do 
okoliczności – politykę budżetową, rynki 
pracy, rynki produktowe i rynki usług oraz 
regulacje dotyczące branży finansowej.
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Poprawka 53
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12. W przypadku stwierdzenia zaburzeń 
równowagi makroekonomicznej do danego 
państwa członkowskiego należy skierować 
zalecenia zawierające wytyczne w zakresie 
odpowiedniej reakcji ze strony polityki. 
Reakcja polityczna danego państwa 
członkowskiego powinna nastąpić w 
odpowiednim czasie i z wykorzystaniem 
wszystkich dostępnych narzędzi, którymi 
dysponują władze publiczne. Powinna ona 
być dostosowana do specyfiki sytuacji 
danego państwa członkowskiego i 
obejmować główne obszary polityki 
gospodarczej, w tym – stosownie do 
okoliczności – politykę budżetową i
płacową, rynki pracy, rynki produktowe i 
rynki usług oraz regulacje dotyczące 
branży finansowej.

12. W przypadku stwierdzenia zaburzeń 
równowagi makroekonomicznej do danego 
państwa członkowskiego należy skierować 
zalecenia zawierające wytyczne w zakresie
odpowiedniej reakcji politycznej. Reakcja 
polityczna danego państwa 
członkowskiego powinna nastąpić w 
odpowiednim czasie i z wykorzystaniem 
wszystkich właściwych narzędzi, którymi 
dysponują władze publiczne. Powinna ona 
opierać się na szczegółowym dialogu
z partnerami społecznymi i innymi 
krajowymi zainteresowanymi stronami, 
a w jej ramach powinno się w pełni 
uwzględnić to, w jaki sposób prawa 
podstawowe przysługujące tym podmiotom 
ograniczają działania rządowe. Powinna 
ona być dostosowana do specyfiki sytuacji 
danego państwa członkowskiego i 
obejmować główne obszary polityki 
gospodarczej, w tym – stosownie do 
okoliczności – politykę budżetową, rynki 
pracy, rynki produktowe i rynki usług oraz 
regulacje dotyczące branży finansowej.

Or. en

Poprawka 54
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

15. Każde państwo członkowskie, wobec 
którego wszczęta zostanie procedura 
nadmiernego zaburzenia równowagi, 
powinno opracować plan działań 
naprawczych, w którym przedstawi 
szczegóły działań mających na celu 
wdrożenie zaleceń Rady. Plan działań 
naprawczych powinien obejmować 
harmonogram realizacji przewidywanych 
środków. Plan powinien zostać 
zatwierdzony przez Radę na podstawie 
sprawozdania Komisji.

15. Każde państwo członkowskie, wobec 
którego wszczęta zostanie procedura 
nadmiernego zaburzenia równowagi, 
powinno opracować plan działań 
naprawczych, w którym przedstawi 
szczegóły działań mających na celu 
wdrożenie zaleceń Rady. Plan działań 
naprawczych powinien odzwierciedlać 
charakter zaburzeń równowagi, 
ograniczać się do aspektów politycznych 
będących pod prawowitą kontrolą 
organów rządowych i obejmować 
harmonogram realizacji przewidywanych 
środków. Plan powinien zostać 
zatwierdzony przez Radę na podstawie 
sprawozdania Komisji.

Or. en

Poprawka 55
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

15a. Komisja powinna być uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 290 TFUE w odniesieniu do 
tabeli wskaźników. W szczególności akty 
delegowane są niezbędne do 
przygotowania wykazu odpowiednich 
wskaźników, które zostaną uwzględnione 
w tabeli, oraz do dostosowania składu 
wskaźników, wartości progowych oraz 
zastosowanej metodologii. Szczególnie 
ważne jest, aby w trakcie prac 
przygotowawczych Komisja 
przeprowadziła odpowiednie konsultacje, 
w tym na szczeblu ekspertów 
i z partnerami społecznymi.
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Or. en

Poprawka 56
Sven Giegold

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

16a. Przepisy niniejszego rozporządzenia
są w pełni zgodne z klauzulami 
horyzontalnymi TFUE, a mianowicie art. 
7, 8, 9, 10, 11 i art. 153 ust. 5 oraz z 
postanowieniami protokołu (nr 26).

Or. en

Poprawka 57
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) „zaburzenia równowagi” oznaczają 
rozwój sytuacji makroekonomicznej, który 
ma lub może mieć niekorzystny wpływ na 
prawidłowe funkcjonowanie gospodarki 
państwa członkowskiego lub unii 
gospodarczej i walutowej, lub całej Unii;

a) „zaburzenia równowagi” oznaczają 
ciągle zmieniający się rozwój sytuacji 
w zakresie zagregowanego popytu 
i zagregowanej podaży prowadzący do 
systematycznych nadwyżek lub deficytów 
w zakresie ogólnych oszczędności 
gospodarki, który ma lub może mieć 
niekorzystny wpływ na prawidłowe 
funkcjonowanie gospodarki państwa 
członkowskiego lub unii gospodarczej 
i walutowej, lub całej Unii;

Or. en

Uzasadnienie

W celu stworzenia dobrze funkcjonującego procesu politycznego konieczne jest przyjęcie 
ogólnej, ale precyzyjnej definicji wszystkich możliwych rodzajów zaburzeń równowagi. 
W przedmiotowej poprawce zawarto taką definicję.
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Poprawka 58
Danuta Jazłowiecka, David Casa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) „zaburzenia równowagi” oznaczają 
rozwój sytuacji makroekonomicznej, który 
ma lub może mieć niekorzystny wpływ na 
prawidłowe funkcjonowanie gospodarki 
państwa członkowskiego lub unii 
gospodarczej i walutowej, lub całej Unii;

a) „zaburzenia równowagi” oznaczają 
rozwój sytuacji makroekonomicznej, który 
ma lub może mieć niekorzystny wpływ na 
prawidłowe funkcjonowanie gospodarki 
lub konkurencyjności państwa 
członkowskiego lub unii gospodarczej 
i walutowej, lub całej Unii;

Or. en

Poprawka 59
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) „zaburzenia równowagi” oznaczają 
rozwój sytuacji makroekonomicznej, który 
ma lub może mieć niekorzystny wpływ na 
prawidłowe funkcjonowanie gospodarki 
państwa członkowskiego lub unii 
gospodarczej i walutowej, lub całej Unii;

a) „zaburzenia równowagi” oznaczają 
ciągle zmieniający się rozwój sytuacji 
w zakresie zagregowanego popytu 
i zagregowanej podaży prowadzący do 
systematycznych nadwyżek lub deficytów 
w zakresie ogólnych oszczędności 
gospodarki, który ma lub może mieć 
niekorzystny wpływ na prawidłowe 
funkcjonowanie gospodarki państwa 
członkowskiego lub unii gospodarczej 
i walutowej, lub całej Unii;

Or. en
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Poprawka 60
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) „nadmierne zaburzenia równowagi” 
oznaczają poważne zaburzenia równowagi, 
w tym zaburzenia zagrażające 
prawidłowemu funkcjonowaniu unii 
gospodarczej i walutowej.

b) „nadmierne zaburzenia równowagi” 
oznaczają zaburzenia równowagi
makroekonomicznej na obszarze unii 
gospodarczej i walutowej, które zakłócają 
równomierny i opłacalny rozwój 
gospodarczy w jednym lub kilku 
państwach członkowskich należących do 
unii gospodarczej i walutowej.

Or. de

Poprawka 61
Danuta Jazłowiecka, David Casa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja po konsultacji z państwami 
członkowskimi opracowuje orientacyjną 
tabelę wskaźników, mającą ułatwić 
wczesne stwierdzanie i monitorowanie 
zaburzeń równowagi.

1. Komisja po konsultacji z państwami 
członkowskimi i Parlamentem 
Europejskim opracowuje orientacyjną 
tabelę wskaźników, mającą ułatwić 
wczesne stwierdzanie i monitorowanie 
zaburzeń równowagi.

Or. en

Poprawka 62
Sven Giegold

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja po konsultacji z państwami 1. Komisja po konsultacji z państwami 
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członkowskimi opracowuje orientacyjną 
tabelę wskaźników, mającą ułatwić 
wczesne stwierdzanie i monitorowanie 
zaburzeń równowagi.

członkowskimi i Parlamentem 
Europejskim opracowuje orientacyjną 
tabelę wskaźników, mającą ułatwić 
wczesne stwierdzanie i monitorowanie 
zaburzeń równowagi w następstwie 
procedur i warunków określonych w ust. 
2–4 niniejszego artykułu.

Or. en

Poprawka 63
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja po konsultacji z państwami 
członkowskimi opracowuje orientacyjną 
tabelę wskaźników, mającą ułatwić 
wczesne stwierdzanie i monitorowanie 
zaburzeń równowagi.

1. Komisja po szczegółowej konsultacji ze 
wszystkimi państwami członkowskimi 
i Parlamentem Europejskim opracowuje 
orientacyjną tabelę wskaźników, mającą
ułatwić wczesne stwierdzanie 
i monitorowanie zaburzeń równowagi.

Or. en

Poprawka 64
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Tabela składa się ze zbioru wskaźników 
makroekonomicznych i makrofinansowych 
dotyczących państw członkowskich. 
Komisja może ustalić orientacyjne dolne 
lub górne wartości progowe tych 
wskaźników, które służą jako poziomy 
ostrzegawcze. Wartości progowe 
dotyczące państw członkowskich, których 
walutą jest euro, mogą się różnić od 

2. Tabela składa się ze zbioru wskaźników 
makroekonomicznych i makrofinansowych 
dotyczących państw członkowskich, 
określających w szczególności 
konkurencyjność państw członkowskich. 
Komisja może ustalić orientacyjne dolne 
lub górne wartości progowe tych
wskaźników, które służą jako poziomy 
ostrzegawcze. Wartości progowe 
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wartości progowych dotyczących 
pozostałych państw członkowskich.

dotyczące państw członkowskich, których 
walutą jest euro, mogą się różnić od 
wartości progowych dotyczących 
pozostałych państw członkowskich.

Or. de

Poprawka 65
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Tabela składa się ze zbioru wskaźników 
makroekonomicznych i 
makrofinansowych dotyczących państw 
członkowskich. Komisja może ustalić 
orientacyjne dolne lub górne wartości 
progowe tych wskaźników, które służą 
jako poziomy ostrzegawcze. Wartości 
progowe dotyczące państw członkowskich, 
których walutą jest euro, mogą się różnić 
od wartości progowych dotyczących 
pozostałych państw członkowskich.

2. Tabela składa się ze zbioru wskaźników 
makroekonomicznych, makrofinansowych 
i społecznych dotyczących państw 
członkowskich. Wskaźniki te pozwolą 
wykryć poważne rozbieżności między 
zagregowanym popytem a podażą oraz 
między dochodami a konsumpcją 
gospodarki. Wskaźniki społeczne 
obejmują m.in. wskaźniki dotyczące 
nierówności, występowania niskich płac, 
pracowników o niewystarczających 
dochodach, udziału opodatkowania 
dochodów z pracy w ogólnym PKB oraz 
wartości zysku jednostkowego.

Or. en

Uzasadnienie

Jest to dodatkowe wyjaśnienie definicji zaburzeń równowagi określonej w poprawce 
1. Konieczne jest dodanie wskaźników społecznych, w szczególności dotyczących nierówności, 
ponieważ znaczne lub zwiększające się nierówności są podstawową przyczyną nadmiernych 
oszczędności w górnej części skali przychodów oraz nadmiernego zadłużenia w dolnych lub
środkowych częściach skali przychodów.
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Poprawka 66
Danuta Jazłowiecka, David Casa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Tabela składa się ze zbioru wskaźników 
makroekonomicznych i makrofinansowych 
dotyczących państw członkowskich. 
Komisja może ustalić orientacyjne dolne 
lub górne wartości progowe tych 
wskaźników, które służą jako poziomy 
ostrzegawcze. Wartości progowe 
dotyczące państw członkowskich, których 
walutą jest euro, mogą się różnić od 
wartości progowych dotyczących 
pozostałych państw członkowskich.

2. Tabela składa się ze zbioru wskaźników 
makroekonomicznych i 
makrofinansowych, które pozwalają 
mierzyć równowagę ekonomiczną i 
konkurencyjność państw członkowskich w 
porównaniu z innymi państwami 
członkowskimi. Komisja może ustalić 
orientacyjne dolne lub górne wartości 
progowe tych wskaźników, które służą 
jako poziomy ostrzegawcze. Wartości 
progowe dotyczące państw członkowskich, 
których walutą jest euro, mogą się różnić 
od wartości progowych dotyczących 
pozostałych państw członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

Uwzględnienie tych wskaźników w przedmiotowym rozporządzeniu miałoby wpływ na 
elastyczność, która jest niezbędna w ramach tej procedury. Decyzja dotycząca wyboru 
wskaźników powinna natomiast należeć do Komisji Europejskiej, korzystającej przy tym z jak 
największego wsparcia ekspertów.

Poprawka 67
Sven Giegold

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Tabela składa się ze zbioru wskaźników 
makroekonomicznych i 
makrofinansowych dotyczących państw 
członkowskich. Komisja może ustalić 
orientacyjne dolne lub górne wartości 
progowe tych wskaźników, które służą 

2. Tabela składa się ze zbioru wskaźników 
umożliwiających wykrywanie ryzyka 
powstawania zaburzeń równowagi 
makroekonomicznej i makrofinansowej
na szczeblu Unii i państw członkowskich. 
Komisja może ustalić orientacyjne dolne 
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jako poziomy ostrzegawcze. Wartości 
progowe dotyczące państw członkowskich, 
których walutą jest euro, mogą się różnić 
od wartości progowych dotyczących 
pozostałych państw członkowskich.

lub górne wartości progowe tych 
wskaźników, które służą jako poziomy 
ostrzegawcze. Wartości progowe dla 
zaburzeń równowagi zewnętrznej będą 
symetrycznie wskazywać nadmierne 
deficyty, a także nadmierne nadwyżki.
Wartości progowe dotyczące państw 
członkowskich, których walutą jest euro, 
mogą się różnić od wartości progowych 
dotyczących pozostałych państw 
członkowskich.

Or. en

Poprawka 68
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Tabela składa się ze zbioru wskaźników 
makroekonomicznych i 
makrofinansowych dotyczących państw 
członkowskich. Komisja może ustalić 
orientacyjne dolne lub górne wartości 
progowe tych wskaźników, które służą 
jako poziomy ostrzegawcze. Wartości 
progowe dotyczące państw członkowskich, 
których walutą jest euro, mogą się różnić 
od wartości progowych dotyczących 
pozostałych państw członkowskich.

2. Tabela składa się ze zbioru wskaźników 
makroekonomicznych, makrofinansowych 
i społecznych dotyczących państw 
członkowskich. Wskaźniki te pozwolą 
wykryć poważne rozbieżności między 
zagregowanym popytem a podażą oraz
między dochodami a konsumpcją 
gospodarki, a także odzwierciedlą 
krótkoterminowe, strukturalne, 
średnioterminowe i długoterminowe 
tendencje. Komisja ustala orientacyjne 
i symetryczne dolne lub górne wartości 
progowe tych wskaźników, które służą 
jako poziomy ostrzegawcze.

Or. en

Poprawka 69
Danuta Jazłowiecka, David Casa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Zestawienie wskaźników, które mają 
zostać uwzględnione w tabeli, oraz ich 
wartości progowych powinno pozwalać na 
wykrycie zaburzeń wewnętrznej i 
zewnętrznej równowagi 
makroekonomicznej.

Or. en

Uzasadnienie

Uwzględnienie tych wskaźników w przedmiotowym rozporządzeniu miałoby wpływ 
na elastyczność, która jest niezbędna w ramach tej procedury. Decyzja dotycząca wyboru 
wskaźników powinna natomiast należeć do Komisji Europejskiej, korzystającej przy tym z jak 
największego wsparcia ekspertów.

Poprawka 70
Sven Giegold

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Komisja przyjmuje – w drodze aktów 
delegowanych zgodnie z art. -12 oraz 
z zastrzeżeniem warunków art. -12a i -12b 
– środki ustanawiające wykaz 
odpowiednich wskaźników i wartości 
progowych, które należy ująć w tabeli.
Wykaz wskaźników obejmuje następujące 
zestawy wskaźników:
– zaburzenia równowagi wewnętrznej, 
obejmujące dług prywatny i publiczny, 
zróżnicowanie dochodów, wydajność 
zasobów, zharmonizowany indeks cen 
konsumpcyjnych, prywatne i publiczne 
prace badawczo-rozwojowe, edukację, 
wskaźnik zatrudnienia w ekwiwalentach 
pełnego czasu pracy, spójność 
terytorialną, zmianę cen aktywów ze 
szczególnym uwzględnieniem rynku 
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nieruchomości i rynków finansowych;
– zaburzenia równowagi zewnętrznej, 
obejmujące bilans obrotów bieżących 
ze szczególnym uwzględnieniem jego 
składowej energetycznej, udział 
zagranicznych aktywów finansowych 
netto w PKB, łączny poziom wywozu 
nowoczesnych technologii do innych 
krajów na świecie jako odsetek łącznego 
poziomu wywozu.

Or. en

Poprawka 71
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W odniesieniu do projektowanych 
wskaźników istotnych dla stabilności 
rynków finansowych przeprowadza się 
konsultacje z Europejską Radą ds. Ryzyka 
Systemowego.

Or. en

Poprawka 72
Sven Giegold

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 b (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. W odniesieniu do wskaźników 
istotnych dla zmian cen aktywów 
przeprowadza się konsultacje z 
Europejskim Bankiem Centralnym.

Or. en
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Poprawka 73
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Komisja przyjmuje – w drodze aktów 
delegowanych zgodnie z art. -12a oraz z 
zastrzeżeniem warunków art. -12b i -12c –
środki ustanawiające wykaz odpowiednich 
wskaźników, które należy ująć w tabeli. 
Wykaz wskaźników obejmuje następujące 
zestawy wskaźników:
a) zaburzenia równowagi wewnętrznej, 
w tym dług prywatny i publiczny oraz jego 
zmianę w czasie; zróżnicowanie dochodów 
wewnętrznych; stopy bezrobocia; 
występowanie niskich płac i pracowników 
o niewystarczających dochodach, udział 
opodatkowania dochodów z pracy 
w ogólnym PKB oraz wartości zysku 
jednostkowego, a także zmiany cen 
aktywów ze szczególnym uwzględnieniem 
rynku nieruchomości i rynków 
finansowych;
b) zaburzenia równowagi zewnętrznej, 
w tym bilans obrotów bieżących, saldo i 
ich zmiany w czasie; zmiany udziałów w 
rynkach eksportowych na rynkach Unii i 
krajów trzecich; a także pozycje aktywów 
zagranicznych netto;
c) rozwój sytuacji na rynku wewnętrznym, 
w tym średnią kroczącą z pięciu lat
realnego wzrostu porównawczego; 
wskaźnik dynamiki wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia obejmujący 
wartość energetyczną danego produktu 
oraz publiczne i prywatne inwestycje 
w prace badawczo-rozwojowe; a także 
przepływy bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych z Unii oraz krajów 
trzecich.
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Or. en

Poprawka 74
Sven Giegold

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 4 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja regularnie ocenia adekwatność 
tabeli wskaźników, w tym jej skład, 
ustalone wartości progowe i przyjętą 
metodykę, i w razie potrzeby adaptuje 
tabelę w celu utrzymania lub zwiększenia 
jej potencjału w zakresie wykrywania 
narastających zaburzeń równowagi i 
monitorowania ich rozwoju. Zmiany w 
zakresie metodyki stanowiącej podstawę 
tabeli wskaźników oraz w zakresie jej 
składu i odpowiednich wartości progowych 
podaje się do wiadomości publicznej.

4. Komisja regularnie ocenia adekwatność 
tabeli wskaźników, w tym jej skład, 
ustalone wartości progowe i przyjętą 
metodykę, i w razie potrzeby dostosowuje
tabelę – w drodze aktów delegowanych 
zgodnie z art. -12 oraz z zastrzeżeniem 
warunków art. -12a i -12b – w celu 
utrzymania lub zwiększenia jej potencjału 
w zakresie wykrywania narastających 
zaburzeń równowagi i monitorowania ich 
rozwoju. Zmiany w zakresie metodyki 
stanowiącej podstawę tabeli wskaźników 
oraz w zakresie jej składu i odpowiednich 
wartości progowych podaje się do 
wiadomości publicznej.

Or. en

Poprawka 75
Jürgen Creutzmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Publikacji zaktualizowanej tabeli 
wskaźników towarzyszy sprawozdanie 
Komisji zawierające ocenę gospodarczo-
finansową, w której kształtowanie się 
wskaźników przedstawione jest w 
odpowiedniej perspektywie, w razie 
potrzeby z wykorzystaniem wszelkich 
innych wskaźników gospodarczo-
finansowych, które mogą mieć znaczenie 

2. Publikacji zaktualizowanej tabeli 
wskaźników towarzyszy sprawozdanie 
Komisji zawierające ocenę 
gospodarczo-finansową konkurencyjności, 
w której kształtowanie się wskaźników 
przedstawione jest w odpowiedniej 
perspektywie, w razie potrzeby 
z wykorzystaniem wszelkich innych 
wskaźników gospodarczo-finansowych, 
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dla wykrywania zaburzeń równowagi. W 
sprawozdaniu stwierdza się również, czy 
przekroczenie dolnych lub górnych 
wartości progowych w jednym lub kilku 
państwach członkowskich oznacza 
narastanie zaburzeń równowagi.

które mogą mieć znaczenie dla 
wykrywania zaburzeń równowagi. 
W sprawozdaniu stwierdza się również, 
czy przekroczenie dolnych lub górnych 
wartości progowych w jednym lub kilku
państwach członkowskich oznacza 
narastanie zaburzeń równowagi.

Or. de

Poprawka 76
Danuta Jazłowiecka, David Casa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Publikacji zaktualizowanej tabeli 
wskaźników towarzyszy sprawozdanie 
Komisji zawierające ocenę gospodarczo-
finansową, w której kształtowanie się 
wskaźników przedstawione jest w 
odpowiedniej perspektywie, w razie 
potrzeby z wykorzystaniem wszelkich 
innych wskaźników gospodarczo-
finansowych, które mogą mieć znaczenie 
dla wykrywania zaburzeń równowagi. W 
sprawozdaniu stwierdza się również, czy 
przekroczenie dolnych lub górnych 
wartości progowych w jednym lub kilku 
państwach członkowskich oznacza 
narastanie zaburzeń równowagi.

2. Publikacji zaktualizowanej tabeli 
wskaźników towarzyszy sprawozdanie 
Komisji zawierające ocenę gospodarczo-
finansową, w której kształtowanie się 
wskaźników przedstawione jest 
w odpowiedniej perspektywie, w razie 
potrzeby z wykorzystaniem wszelkich 
innych wskaźników gospodarczo-
finansowych lub strukturalnych, które 
mogą mieć znaczenie dla wykrywania 
zaburzeń równowagi. W sprawozdaniu 
stwierdza się również, czy przekroczenie 
dolnych lub górnych wartości progowych 
w jednym lub kilku państwach 
członkowskich oznacza narastanie 
zaburzeń równowagi.

Or. en

Poprawka 77
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Publikacji zaktualizowanej tabeli 
wskaźników towarzyszy sprawozdanie 
Komisji zawierające ocenę gospodarczo-
finansową, w której kształtowanie się 
wskaźników przedstawione jest w 
odpowiedniej perspektywie, w razie 
potrzeby z wykorzystaniem wszelkich 
innych wskaźników gospodarczo-
finansowych, które mogą mieć znaczenie 
dla wykrywania zaburzeń równowagi. W 
sprawozdaniu stwierdza się również, czy 
przekroczenie dolnych lub górnych 
wartości progowych w jednym lub kilku 
państwach członkowskich oznacza 
narastanie zaburzeń równowagi.

2. Publikacji zaktualizowanej tabeli 
wskaźników towarzyszy sprawozdanie 
Komisji zawierające rzetelną ocenę 
gospodarczo-finansową, w której 
wskaźniki przedstawione są 
w odpowiedniej perspektywie. Bierze się 
pod uwagę najlepsze praktyki.
W sprawozdaniu stwierdza się również, 
czy przekroczenie dolnych lub górnych 
wartości progowych w jednym lub kilku 
państwach członkowskich oznacza 
narastanie zaburzeń równowagi w danym 
państwie członkowskim, w innym 
państwie członkowskim lub w całej Unii. 
Bierze się pod uwagę wszystkie dostępne 
informacje, a z tabeli nie wyciąga się 
wniosków tylko w oparciu o same 
wskaźniki.

Or. en

Poprawka 78
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W ramach wielostronnego nadzoru 
określonego w art. 121 ust. 3 Traktatu 
Rada omawia sprawozdanie Komisji i 
przyjmuje konkluzje na jego temat. 
Eurogrupa omawia sprawozdanie w 
zakresie, w jakim dotyczy ono –
bezpośrednio lub pośrednio – państw 
członkowskich, których walutą jest euro.

4. W ramach wielostronnego nadzoru 
określonego w art. 121 ust. 3 Traktatu 
Rada omawia sprawozdanie Komisji 
i przyjmuje konkluzje na jego temat. 
Właściwa komisja Parlamentu 
Europejskiego może organizować debaty 
publiczne na temat sprawozdania Komisji. 
Eurogrupa omawia sprawozdanie w 
zakresie, w jakim dotyczy ono –
bezpośrednio lub pośrednio – państw 
członkowskich, których walutą jest euro.

Or. en
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Poprawka 79
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Uwzględniając wynik dyskusji w Radzie 
i eurogrupie, o których mowa w art. 4 ust. 
4, Komisja przygotowuje szczegółową 
ocenę sytuacji w każdym państwie 
członkowskim, w którym jej zdaniem 
występują zaburzenia równowagi lub ich 
ryzyko. Opracowanie to obejmuje ocenę, 
czy w danym państwie członkowskim 
występują zaburzenia równowagi i czy 
stanowią one nadmierne zaburzenia 
równowagi.

1. Uwzględniając wynik dyskusji w Radzie 
i eurogrupie, o których mowa w art. 4 ust. 
4, Komisja przygotowuje szczegółową 
ocenę sytuacji w każdym państwie 
członkowskim, w którym jej zdaniem 
występują zaburzenia równowagi lub ich 
ryzyko. Opracowanie to obejmuje ocenę, 
czy w danym państwie członkowskim 
występują zaburzenia równowagi i czy 
stanowią one nadmierne zaburzenia 
równowagi. Taka kompleksowa ocena 
powinna opierać się na szczegółowej 
analizie wielu różnych zmiennych 
ekonomicznych, a w jej ramach należy 
uwzględnić krajową specyfikę dotyczącą 
stosunków pracy i dialogu społecznego.

Or. en

Poprawka 80
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera a) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w stosownych przypadkach – czy dane 
państwo członkowskie podjęło 
odpowiednie działania w odpowiedzi na 
zalecenia lub wezwania przyjęte przez 
Radę zgodnie z art. 121 i 126 Traktatu oraz 
na mocy art. 6, 7, 8 i 10 niniejszego 
rozporządzenia;

a) w stosownych przypadkach – to, czy 
dane państwo członkowskie podjęło 
odpowiednie działania w odpowiedzi na 
zalecenia lub wezwania przyjęte przez 
Radę zgodnie z art. 121 i 126 Traktatu oraz 
na mocy art. 6, 7, 8 i 10 niniejszego 
rozporządzenia, a także gospodarcze, 
społeczne i inne istotne konsekwencje 
takich zaleceń;
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Or. en

Poprawka 81
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera aa) (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) źródło wykrytych zaburzeń 
równowagi, w tym głębokie wzajemne 
powiązania handlowe i finansowe między 
państwami członkowskimi, skutki uboczne 
krajowych gospodarczych strategii 
politycznych oraz asymetryczny wpływ 
polityki Unii i strefy euro, w którym to 
przypadku Komisja przyjmuje 
odpowiednie środki z uwzględnieniem 
zasady pomocniczości;

Or. en

Poprawka 82
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W normalnych okolicznościach wyniki 
dogłębnej analizy są przedstawiane 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie w 
ramach europejskiego semestru.

Or. en

Poprawka 83
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 a (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. zauważa, że zalecenia Komisji nie 
powinny dotyczyć takich obszarów, jak 
kształtowanie płac, które wyraźnie 
wychodzą poza zakres odpowiedzialności 
Unii; jest zdania, że największą uwagę 
należy zwrócić na krajowe praktyki i 
tradycje na rynku pracy oraz że powinny 
one być podstawą wszystkich zaleceń, 
które mają wpływ na obowiązki partnerów 
społecznych lub ich wyjątkową pozycję w
ramach dialogu społecznego;

Or. sv

Poprawka 84
Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Rada może na zalecenie Komisji przyjąć 
zalecenia zgodnie z art. 121 ust. 4 Traktatu, 
w których stwierdza istnienie nadmiernych 
zaburzeń równowagi i zaleca danemu 
państwu członkowskiemu podjęcie działań 
naprawczych. W zaleceniach wskazuje się 
charakter zaburzeń równowagi oraz określa 
się szczegółowo działania naprawcze, jakie 
należy podjąć, oraz termin, w którym dane 
państwo członkowskie musi podjąć te 
działania. Zgodnie z art. 121 ust. 4 
Traktatu Rada może podać swoje zalecenia 
do wiadomości publicznej.

2. Rada może na zalecenie Komisji i po 
przeprowadzeniu konsultacji z 
Parlamentem Europejskim i europejskimi 
partnerami społecznymi przyjąć zalecenia 
zgodnie z art. 121 ust. 4 Traktatu, w 
których stwierdza istnienie nadmiernych 
zaburzeń równowagi i zaleca danemu 
państwu członkowskiemu podjęcie działań 
naprawczych. W zaleceniach wskazuje się 
charakter zaburzeń równowagi oraz określa 
się szczegółowo działania naprawcze, jakie 
należy podjąć, oraz termin, w którym dane 
państwo członkowskie musi podjąć te 
działania. Zgodnie z art. 121 ust. 4 
Traktatu Rada może podać swoje zalecenia 
do wiadomości publicznej.

Or. en
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Poprawka 85
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Rada może na zalecenie Komisji przyjąć 
zalecenia zgodnie z art. 121 ust. 4 Traktatu, 
w których stwierdza istnienie nadmiernych 
zaburzeń równowagi i zaleca danemu 
państwu członkowskiemu podjęcie działań 
naprawczych. W zaleceniach wskazuje się 
charakter zaburzeń równowagi oraz 
określa się szczegółowo działania 
naprawcze, jakie należy podjąć, oraz 
termin, w którym dane państwo 
członkowskie musi podjąć te działania. 
Zgodnie z art. 121 ust. 4 Traktatu Rada 
może podać swoje zalecenia do 
wiadomości publicznej.

2. Rada może na zalecenie Komisji przyjąć 
zalecenia zgodnie z art. 121 ust. 4 Traktatu, 
w których stwierdza istnienie nadmiernych 
zaburzeń równowagi i zaleca danemu 
państwu członkowskiemu podjęcie działań 
naprawczych. W zaleceniach wskazuje się 
charakter zaburzeń równowagi oraz podaje
się w zarysie działania naprawcze, jakie 
należy podjąć, oraz termin, w którym dane 
państwo członkowskie podejmuje te 
działania. Zgodnie z art. 121 ust. 4 
Traktatu Rada może podać swoje zalecenia 
do wiadomości publicznej.

Or. en

Poprawka 86
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Zalecenia, o których mowa w ust. 2, są 
zgodne z celami Unii zdefiniowanymi w 
art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej. 
W zaleceniach tych uwzględnia się 
art. 153 TFUE, a także prawa zawarte 
w Karcie praw podstawowych Unii 
Europejskiej. Zalecenia te w sposób ścisły 
uwzględniają specyficzny charakter 
każdego państwa członkowskiego, 
a zwłaszcza jego model stosunków pracy 
i dialogu społecznego. Należy zwrócić 
uwagę na symetrię zaleceń, zajmując się 
w równie uważny sposób nadmiernymi 
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oszczędnościami, jak przypadkami, 
w których gospodarki nadmiernie się 
zadłużają.

Or. en

Uzasadnienie

Nie można przypuszczać, że nowy proces dotyczący nadmiernych zaburzeń równowagi 
działałby niezgodnie z Traktatem. Należy dopilnować tego, aby proces dotyczący 
nadmiernych zaburzeń równowagi nie stał się „niekonstytucyjny”.

Poprawka 87
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Zalecenia, o których mowa w ust. 2, są 
zgodne z celami Unii zdefiniowanymi 
w art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej. 
W zaleceniach tych uwzględnia się 
art. 153 TFUE, a także prawa zawarte 
w Karcie praw podstawowych Unii 
Europejskiej. Zalecenia te w sposób ścisły 
uwzględniają specyficzny charakter 
każdego państwa członkowskiego, 
a zwłaszcza jego model stosunków pracy 
i dialogu społecznego. Należy zwrócić 
uwagę na symetrię zaleceń, zajmując się 
w równie uważny sposób nadmiernymi 
oszczędnościami, jak przypadkami, 
w których gospodarki nadmiernie się 
zadłużają.

Or. en



PE458.550v02-00 28/37 AM\857350PL.doc

PL

Poprawka 88
Olle Ludvigsson

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie, wobec 
którego wszczęto procedurę nadmiernego 
zaburzenia równowagi, przedstawia Radzie 
i Komisji plan działań naprawczych w 
terminie określonym w zaleceniach 
wydanych zgodnie z art. 7. W planie 
działań naprawczych określa się konkretne 
działania, jakie dane państwo 
członkowskie realizuje lub zamierza 
realizować, oraz zamieszcza się 
harmonogram ich realizacji.

1. Każde państwo członkowskie, wobec 
którego wszczęto procedurę nadmiernego 
zaburzenia równowagi, przedstawia Radzie 
i Komisji plan działań naprawczych w 
terminie określonym w zaleceniach 
wydanych zgodnie z art. 7. W planie 
działań naprawczych wykorzystuje się 
wszystkie odnośne instrumenty polityczne 
pod kontrolą organów publicznych, biorąc 
pod uwagę prawa podstawowe obywateli, 
partnerów społecznych i innych 
krajowych zainteresowanych stron. 
W planie tym określa się konkretne 
działania, jakie dane państwo 
członkowskie realizuje lub zamierza 
realizować, oraz zamieszcza się 
harmonogram ich realizacji.

Or. en

Poprawka 89
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Po przedstawieniu sprawozdania 
z postępów przez dane państwo 
członkowskie przewodniczący eurogrupy 
i właściwy komisarz składają 
sprawozdanie Parlamentowi 
Europejskiemu.

Or. en
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Poprawka 90
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 4 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku uznania, że dane państwo 
członkowskie nie podjęło zaleconych 
działań naprawczych, Rada na zalecenie 
Komisji przyjmuje zmienione zalecenia 
zgodnie z art. 7 i wyznacza nowy termin 
podjęcia tych działań, przed upływem 
którego dokonana zostanie kolejna ocena 
zgodnie z niniejszym artykułem.

4. W przypadku uznania, że dane państwo 
członkowskie nie podjęło zaleconych 
działań naprawczych, Komisja zwraca się 
do państwa członkowskiego o wyjaśnienie, 
na podstawie którego Komisja wydaje 
w stosownym przypadku harmonogram 
i przekształca, zmienia lub anuluje 
zatwierdzony plan działania.

Or. en

Poprawka 91
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł -12 (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł -12
Wizyty konsultacyjne i nadzorcze
1. Zgodnie z celami niniejszego 
rozporządzenia Komisja dba 
o prowadzenie stałych konsultacji 
z organami państw członkowskich. W tym 
celu Komisja przeprowadza we wszystkich 
państwach członkowskich wizyty z myślą 
o prowadzeniu regularnych konsultacji, 
a także – w odpowiednich przypadkach –
nadzoru.
2. W stosownych przypadkach Komisja 
przekazuje danym państwom 
członkowskim wstępne ustalenia z wizyt 
konsultacyjnych lub nadzorczych, aby 
państwa te się do tych wizyt 
ustosunkowały.
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3. W ramach wizyt konsultacyjnych 
Komisja analizuje bieżącą sytuację 
gospodarczą w danym państwie 
członkowskim i rozpoznaje zagrożenia lub 
potencjalne trudności związane 
z realizacją celów niniejszego 
rozporządzenia.
4. W ramach wizyt nadzorczych Komisja 
monitoruje procesy i sprawdza, czy 
podjęto działania w myśl decyzji Rady lub 
Komisji zgodnie z celami niniejszego 
rozporządzenia. Wizyty nadzorcze
przeprowadza się każdorazowo 
w przypadku wydania zaleceń. Komisja 
może zaprosić do udziału w wizytach 
nadzorczych przedstawicieli 
Europejskiego Banku Centralnego lub 
innych właściwych instytucji.
5. Komisja regularnie informuje Komitet 
Ekonomiczno-Finansowy o ustaleniach 
z wizyt konsultacyjnych i nadzorczych.
6. Państwa członkowskie przyjmują 
wszelkie niezbędne środki w celu 
ułatwienia przeprowadzenia wizyt 
konsultacyjnych i nadzorczych. Na 
wniosek Komisji oraz na zasadzie 
dobrowolności państwa członkowskie 
udzielają wsparcia za pośrednictwem 
wszystkich odpowiednich organów 
krajowych w przygotowaniu 
i przeprowadzeniu wizyt konsultacyjnych 
i nadzorczych.

Or. en

Poprawka 92
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł -12 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł -12a
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Wykonanie przekazanych uprawnień
1. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 
3 ust. 3a i 4, powierza się Komisji na okres 
czterech lat od dnia …*. Komisja 
sporządza sprawozdanie dotyczące 
przekazanego uprawnienia najpóźniej 
sześć miesięcy przed zakończeniem okresu 
czterech lat. Przekazanie uprawnień jest 
automatycznie przedłużane na takie same 
okresy, chyba że Parlament Europejski 
lub Rada odwołają je zgodnie z art. -12b.
2. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja powiadamia o nim 
równocześnie Parlament Europejski 
i Radę.
3. Uprawnienia do przyjmowania aktów 
delegowanych przyznaje się Komisji na 
warunkach określonych w art. -12b i -12c.
_____
* Data wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 93
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł -12 b (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł -12b
Odwołanie przekazanych uprawnień
1. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 3 ust. 3a i 4, może zostać 
odwołane w dowolnym momencie przez 
Parlament Europejski lub Radę.
2. Instytucja, która rozpoczęła
wewnętrzną procedurę w celu podjęcia 
decyzji czy odwołać przekazanie 
uprawnienia dokłada starań, aby 
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poinformować o tym drugą instytucję 
i Komisję odpowiednio wcześnie przed 
podjęciem ostatecznej decyzji, wskazując 
przekazane uprawnienie, które mogłoby 
zostać odwołane.
3. Decyzja o odwołaniu kończy 
przekazanie uprawnień określonych w tej 
decyzji. Staje się ona skuteczna 
natychmiast lub w późniejszym terminie, 
który jest w niej określony. Decyzja ta nie 
wpływa na ważność obowiązujących już 
aktów delegowanych. Zostaje 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej.

Or. en

Poprawka 94
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł -12 c (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł -12c
Sprzeciw wobec aktów delegowanych
1. W terminie trzech miesięcy od dnia 
powiadomienia Parlament Europejski lub 
Rada mogą zgłosić sprzeciw wobec aktu 
delegowanego. Z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady termin ten jest 
przedłużany o trzy miesiące.
2. Jeśli w terminie, o którym mowa w ust. 
1, ani Parlament Europejski, ani Rada nie 
wyrażą sprzeciwu wobec aktu 
delegowanego, jest on publikowany w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
oraz wchodzi w życie z dniem podanym w 
tym akcie.
Akt delegowany może być opublikowany 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej i wejść w życie przed 
upływem tego terminu, jeżeli zarówno 



AM\857350PL.doc 33/37 PE458.550v02-00

PL

Parlament Europejski, jak i Rada 
poinformowały Komisję, że nie zamierzają 
zgłosić sprzeciwu.
3. W przypadku sprzeciwu wobec aktu 
delegowanego ze strony Parlamentu 
Europejskiego lub Rady wyrażonego 
w terminie, o którym mowa w ust. 1, akt 
delegowany nie wchodzi w życie. Zgodnie 
z art. 296 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej instytucja, która 
wyraziła sprzeciw, podaje powody swego 
sprzeciwu wobec aktu delegowanego.

Or. en

Poprawka 95
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł -12 d (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł -12d
Klauzula przeglądu
1. Do ... * i co trzy lata po tym terminie 
Komisja publikuje sprawozdanie 
w sprawie stosowania niniejszego 
rozporządzenia. Sprawozdanie to zawiera 
między innymi ocenę:
a) tego, czy przy pomocy wskaźników 
i wartości progowych z tabeli udało się 
wykryć powstające zaburzenia równowagi 
oraz monitorować ich rozwój;
b) postępów dotyczących skutecznej 
koordynacji strategii w zakresie polityki 
gospodarczej zgodnie z TFUE.
2. Sprawozdanie wraz z wszelkimi 
dołączonymi doń wnioskami jest 
przekazywane Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.
* Dz.U.: należy wstawić datę: xxx lat od 
wejścia w życie niniejszego 
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rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 96
Sven Giegold

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł -12 (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł -12
Wykonanie przekazanych uprawnień
1. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa 
w art. 3 ust. 2a i 4, powierza się Komisji 
na okres czterech lat od dnia …*. Komisja 
sporządza sprawozdanie dotyczące 
przekazanego uprawnienia najpóźniej 
sześć miesięcy przed zakończeniem okresu 
czterech lat. Przekazanie uprawnień jest 
automatycznie przedłużane na okres takiej 
samej długości, chyba że Parlament 
Europejski lub Rada je wycofają zgodnie 
z art. -12a.
2. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja powiadamia o nim 
równocześnie Parlament Europejski i 
Radę.
3. Uprawnienia do przyjmowania aktów 
delegowanych przekazywane są Komisji 
na warunkach określonych w art. -12a 
i -12b.
* Data wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en
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Poprawka 97
Sven Giegold

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł -12 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł -12a
Odwołanie przekazanych uprawnień
1. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 3 ust. 2a i 4, może zostać 
odwołane w dowolnym momencie przez 
Parlament Europejski lub Radę.
2. Instytucja, która rozpoczęła 
wewnętrzną procedurę w celu podjęcia 
decyzji czy odwołać przekazanie 
uprawnienia dokłada starań, aby 
poinformować o tym drugą instytucję 
i Komisję odpowiednio wcześnie przed 
podjęciem ostatecznej decyzji, wskazując 
przekazane uprawnienie, które mogłoby 
zostać odwołane.
3. Decyzja o odwołaniu kończy 
przekazanie uprawnień określonych w tej 
decyzji. Staje się ona skuteczna 
natychmiast lub w późniejszym terminie, 
który jest w niej określony. Decyzja ta nie 
wpływa na ważność obowiązujących już 
aktów delegowanych. Zostaje 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej.

Or. en

Poprawka 98
Sven Giegold

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł -12 b (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł -12b
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Sprzeciw wobec aktów delegowanych
1. W terminie trzech miesięcy od dnia 
powiadomienia Parlament Europejski lub 
Rada mogą zgłosić sprzeciw wobec aktu 
delegowanego. Z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady termin ten jest 
przedłużany o trzy miesiące.
2. Jeśli w terminie, o którym mowa 
w ust. 1, ani Parlament Europejski, ani 
Rada nie wyrażą sprzeciwu wobec aktu 
delegowanego, jest on publikowany 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej oraz wchodzi w życie z dniem 
podanym w tym akcie.
Akt delegowany może być opublikowany 
w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej i wejść w życie przed 
upływem tego terminu, jeżeli zarówno 
Parlament Europejski, jak i Rada 
poinformowały Komisję, że nie zamierzają 
zgłosić sprzeciwu.
3. W przypadku sprzeciwu wobec aktu 
delegowanego ze strony Parlamentu 
Europejskiego lub Rady wyrażonego 
w terminie, o którym mowa w ust. 1, akt 
delegowany nie wchodzi w życie. Zgodnie 
z art. 296 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej instytucja, która 
wyraziła sprzeciw, podaje powody swego 
sprzeciwu wobec aktu delegowanego.

Or. en

Poprawka 99
Sven Giegold

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł -12 c (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł -12c
Klauzula przeglądu
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1. Do ... * i co trzy lata po tym terminie 
Komisja publikuje sprawozdanie 
w sprawie stosowania niniejszego 
rozporządzenia. Sprawozdanie to zawiera 
między innymi ocenę:
a) tego, czy przy pomocy wskaźników 
i wartości progowych z tabeli udało się 
wykryć powstające zaburzenia równowagi 
oraz monitorować ich rozwój;
b) postępów dotyczących skutecznej 
koordynacji strategii w zakresie polityki 
gospodarczej zgodnie z TFUE.
2. Sprawozdanie wraz z wszelkimi 
dołączonymi doń wnioskami jest 
przekazywane Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.
* Dz.U.: należy wstawić datę: xxx lat od 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 100
Jürgen Klute

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – 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 zapewnieniu 
w ramach skutecznej regulacji rynków 
finansowych, że obligacje państwowe nie 
są już przedmiotem spekulacji.

Or. en


