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Poprawka 16
Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
-

Wniosek o odrzucenie

Parlament Europejski odrzuca wniosek 
Komisji.

Or. en

Uzasadnienie

Konsekwencje tzw. środków konsolidacji budżetowej są oczywiste. Powinny polegać na: 
reformie zarządzania gospodarczego, uchyleniu paktu EuroPlus i paktu budżetowego, 
uchyleniu i zastąpieniu paktu stabilności prawdziwym paktem na rzecz zatrudnienia i postępu 
społecznego, wspieraniu zatrudnienia, wzrostu społecznego i gospodarczego większą liczbą 
funduszy strukturalnych i spójności, utworzeniu Funduszu Solidarności do wspierania krajów 
borykających się z kłopotami w kwestii poziomów produkcji, zasadniczych usług publicznych, 
tworzenia miejsc pracy połączonych z określonymi uprawnieniami.

Poprawka 17
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Traktat zobowiązuje państwa 
członkowskie do uznawania swoich polityk 
gospodarczych za przedmiot wspólnego 
zainteresowania oraz do prowadzenia 
polityki budżetowej w sposób zmierzający 
do zapewnienia dobrego stanu finansów 
publicznych i prowadzenia polityki 
gospodarczej w sposób niezagrażający 
prawidłowemu funkcjonowaniu unii 
gospodarczej i walutowej.

(1) Traktat zobowiązuje państwa 
członkowskie do uznawania swoich polityk 
gospodarczych za przedmiot wspólnego 
zainteresowania.

Or. en
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Poprawka 18
Frédéric Daerden

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Zgodnie z art. 9 TFUE Unia bierze 
pod uwagę wymogi związane ze 
wspieraniem wysokiego poziomu 
zatrudnienia, zapewnianiem odpowiedniej 
ochrony socjalnej, zwalczaniem 
wykluczenia społecznego, a także 
z wysokim poziomem kształcenia, 
szkolenia oraz ochrony zdrowia ludzkiego.

Or. en

Poprawka 19
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Artykuł 9 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej wymaga, by przy 
określaniu i realizacji swoich polityk i 
działań Unia brała pod uwagę wymogi 
związane ze wspieraniem wysokiego 
poziomu zatrudnienia, zapewnianiem 
odpowiedniej ochrony socjalnej, 
zwalczaniem wykluczenia społecznego, a 
także z wysokim poziomem kształcenia, 
szkolenia oraz ochrony zdrowia ludzkiego.

Or. en

Poprawka 20
Philippe Boulland
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Zmiany do paktu stabilności i wzrostu 
wzmacniają zarówno wytyczne, jak i – w 
odniesieniu do państw członkowskich, 
których walutą jest euro – zachęty do 
określania i realizacji rozważnej polityki 
budżetowej, przy unikaniu nadmiernego 
deficytu budżetowego. Przepisy te 
zapewniają na poziomie Unii solidniejsze 
ramy prawne na potrzeby nadzoru nad 
polityką gospodarczą poszczególnych 
państw członkowskich.

(3) Zmiany do paktu stabilności i wzrostu 
wzmacniają zarówno wytyczne, jak i – w 
odniesieniu do państw członkowskich, 
których walutą jest euro – zachęty do 
określania i realizacji rozważnej polityki 
budżetowej, przy unikaniu nadmiernego 
deficytu budżetowego. Przepisy te 
zapewniają na poziomie Unii solidniejsze 
ramy prawne na potrzeby nadzoru nad 
polityką gospodarczą poszczególnych 
państw członkowskich. Do tych przepisów 
należy dodać wzmocniony nadzór polityki 
społecznej połączony z tworzeniem miejsc 
pracy.

Or. en

Poprawka 21
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Zmiany do paktu stabilności i wzrostu 
wzmacniają zarówno wytyczne, jak i – w 
odniesieniu do państw członkowskich, 
których walutą jest euro – zachęty do 
określania i realizacji rozważnej polityki 
budżetowej, przy unikaniu nadmiernego 
deficytu budżetowego. Przepisy te 
zapewniają na poziomie Unii solidniejsze 
ramy prawne na potrzeby nadzoru nad 
polityką gospodarczą poszczególnych 
państw członkowskich.

(3) Zmiany do paktu stabilności i wzrostu 
wzmacniają zarówno wytyczne, jak i – w 
odniesieniu do państw członkowskich, 
których walutą jest euro – zachęty do 
określania i realizacji rozważnej polityki 
budżetowej, przy unikaniu nadmiernego 
deficytu budżetowego.

Or. en
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Poprawka 22
Frédéric Daerden

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3 a) Na posiedzeniu w dniu 17 czerwca 
2010 r. Rada Europejska przyjęła nową 
strategię dotyczącą zatrudnienia i wzrostu 
– strategię UE2020 – dzięki której UE 
wyjdzie z kryzysu silniejsza, a jej 
gospodarka zostanie ukierunkowana na 
inteligentny i zrównoważony wzrost 
sprzyjający włączeniu społecznemu oraz 
gwarantujący wysoki poziom zatrudnienia 
o wysokiej jakości, wydajności i spójności 
społecznej.

Or. en

Poprawka 23
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Należy poświęcić należytą uwagę 
strategii dotyczącej zatrudnienia i wzrostu 
Europa 2020 oraz sposobowi, w jaki jest 
ona r e a l i z o w a n a  przez państwa 
członkowskie w ich krajowych 
programach reform.

Or. en

Poprawka 24
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Unia zobowiązała się do realizacji 
strategii wzrostu i zatrudnienia „Europa 
2020”, która obejmuje cele w dziedzinie 
zatrudnienia, walki z ubóstwem, edukacji, 
innowacji i środowiska.

Or. en

Poprawka 25
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Dobry stan finansów publicznych 
najlepiej jest zapewnić na etapie 
planowania, a poważne błędy należy 
rozpoznać możliwie jak najszybciej.
Państwa członkowskie powinny odnosić 
korzyści nie tylko z ustalenia zasad 
przewodnich i celów budżetowych, lecz 
również ze skoordynowanego 
monitorowania ich polityki budżetowej.

(5) Dobry stan finansów publicznych 
najlepiej jest zapewnić na etapie 
planowania, a poważne błędy należy 
rozpoznać możliwie jak najszybciej.
Państwa członkowskie mogłyby odnosić 
korzyści z ustalenia zasad przewodnich i 
celów budżetowych.

Or. en

Poprawka 26
Thomas Mann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Dobry stan finansów publicznych 
najlepiej jest zapewnić na etapie 
planowania, a poważne błędy należy 
rozpoznać możliwie jak najszybciej.
Państwa członkowskie powinny odnosić 

(5) Dobry i trwały stan finansów 
publicznych najlepiej jest zapewnić na 
etapie planowania, a poważne błędy należy 
rozpoznać możliwie jak najszybciej.
Państwa członkowskie powinny odnosić 
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korzyści nie tylko z ustalenia zasad 
przewodnich i celów budżetowych, lecz 
również ze skoordynowanego 
monitorowania ich polityki budżetowej.

korzyści nie tylko z ustalenia zasad 
przewodnich i celów budżetowych, lecz 
również ze skoordynowanego 
monitorowania ich polityki budżetowej.

Or. en

Poprawka 27
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Dobry stan finansów publicznych 
najlepiej jest zapewnić na etapie 
planowania, a poważne błędy należy 
rozpoznać możliwie jak najszybciej.
Państwa członkowskie powinny odnosić 
korzyści nie tylko z ustalenia zasad 
przewodnich i celów budżetowych, lecz 
również ze skoordynowanego 
monitorowania ich polityki budżetowej.

(5) Trwały stan finansów publicznych 
najlepiej jest zapewnić na etapie 
planowania, a poważne błędy należy 
rozpoznać możliwie jak najszybciej.
Państwa członkowskie powinny odnosić 
korzyści nie tylko z ustalenia zasad 
przewodnich i celów budżetowych, lecz 
również ze skoordynowanego 
monitorowania ich polityki budżetowej.

Or. en

Poprawka 28
Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Dobry stan finansów publicznych 
najlepiej jest zapewnić na etapie 
planowania, a poważne błędy należy 
rozpoznać możliwie jak najszybciej.
Państwa członkowskie powinny odnosić 
korzyści nie tylko z ustalenia zasad 
przewodnich i celów budżetowych, lecz 
również ze skoordynowanego 
monitorowania ich polityki budżetowej.

(5) Dobry stan finansów publicznych 
najlepiej jest zapewnić na etapie 
planowania, a poważne błędy należy 
rozpoznać możliwie jak najszybciej.
Państwa członkowskie powinny odnosić 
korzyści nie tylko z ustalenia zasad 
przewodnich i celów budżetowych, lecz 
również ze skoordynowanego 
monitorowania ich polityki budżetowej i 
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dotyczącej wzrostu.

Or. en

Poprawka 29
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Wprowadzenie wspólnego 
harmonogramu budżetowego dla państw 
członkowskich, których walutą jest euro, 
powinno doprowadzić do lepszego 
synchronizowania kluczowych etapów 
przygotowywania budżetów krajowych, 
przyczyniając się w ten sposób do 
skuteczności Europejskiego Semestru, 
służącego koordynacji polityki 
budżetowej. Przyjęcie wspólnego 
harmonogramu budżetowego powinno 
prowadzić do większych synergii poprzez 
ułatwienie koordynacji polityki w gronie 
państw członkowskich, których walutą jest 
euro, oraz powinno zapewnić należyte 
uwzględnienie zaleceń Rady i Komisji w 
procesie uchwalania budżetu w 
poszczególnych krajach.

skreślony

Or. en

Poprawka 30
Antigoni Papadopoulou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Wprowadzenie wspólnego 
harmonogramu budżetowego dla państw 
członkowskich, których walutą jest euro, 

(6) Wprowadzenie wspólnego 
harmonogramu budżetowego dla państw 
członkowskich, których walutą jest euro, 
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powinno doprowadzić do lepszego 
synchronizowania kluczowych etapów 
przygotowywania budżetów krajowych, 
przyczyniając się w ten sposób do 
skuteczności Europejskiego Semestru, 
służącego koordynacji polityki budżetowej.
Przyjęcie wspólnego harmonogramu 
budżetowego powinno prowadzić do 
większych synergii poprzez ułatwienie 
koordynacji polityki w gronie państw 
członkowskich, których walutą jest euro, 
oraz powinno zapewnić należyte 
uwzględnienie zaleceń Rady i Komisji w 
procesie uchwalania budżetu w 
poszczególnych krajach.

powinno doprowadzić do lepszego 
synchronizowania kluczowych etapów 
przygotowywania budżetów krajowych, 
przyczyniając się w ten sposób do 
skuteczności Europejskiego Semestru, 
służącego koordynacji polityki budżetowej.
Przyjęcie wspólnego harmonogramu 
budżetowego powinno: a) prowadzić do 
większych synergii poprzez ułatwienie 
koordynacji polityki w gronie państw 
członkowskich, których walutą jest euro; 
b) zagwarantować, że polityki budżetowe 
zostaną dostosowane do strategii UE2020
oraz c) powinno zapewnić należyte 
uwzględnienie zaleceń Rady i Komisji w 
procesie uchwalania budżetu w 
poszczególnych krajach.

Or. en

Poprawka 31
Thomas Mann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Wprowadzenie wspólnego 
harmonogramu budżetowego dla państw 
członkowskich, których walutą jest euro, 
powinno doprowadzić do lepszego 
synchronizowania kluczowych etapów 
przygotowywania budżetów krajowych, 
przyczyniając się w ten sposób do 
skuteczności Europejskiego Semestru, 
służącego koordynacji polityki budżetowej.
Przyjęcie wspólnego harmonogramu 
budżetowego powinno prowadzić do 
większych synergii poprzez ułatwienie 
koordynacji polityki w gronie państw 
członkowskich, których walutą jest euro, 
oraz powinno zapewnić należyte 
uwzględnienie zaleceń Rady i Komisji w 
procesie uchwalania budżetu w 
poszczególnych krajach.

(6) Wprowadzenie wspólnego 
harmonogramu budżetowego dla państw 
członkowskich, których walutą jest euro, 
powinno doprowadzić do lepszego 
synchronizowania kluczowych etapów 
przygotowywania budżetów krajowych, 
przyczyniając się w ten sposób do 
skuteczności Europejskiego Semestru, 
służącego koordynacji polityki budżetowej, 
i wspierając wzrost gospodarczy i trwałe 
zatrudnienie. Przyjęcie wspólnego 
harmonogramu budżetowego powinno 
prowadzić do większych synergii poprzez 
ułatwienie koordynacji polityki w gronie 
państw członkowskich, których walutą jest 
euro, oraz powinno zapewnić należyte 
uwzględnienie zaleceń Rady i Komisji w 
procesie uchwalania budżetu w 
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poszczególnych krajach.

Or. en

Poprawka 32
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Istnieją poważne dowody, że oparte na 
regułach ramy budżetowe stanowią 
skuteczne narzędzie wspierania solidnej i 
zrównoważonej polityki budżetowej.
Wprowadzenie krajowych reguł 
budżetowych zgodnych z celami 
budżetowymi na poziomie Unii powinno 
być decydującym elementem mającym 
zapewnić przestrzeganie przepisów paktu 
stabilności i wzrostu. W szczególności 
państwa członkowskie powinny 
wprowadzić reguły dotyczące 
zrównoważenia budżetu w kategoriach 
strukturalnych, które zapewnią 
transpozycję głównych zasad unijnych 
ram budżetowych do prawa krajowego. 
Transpozycji takiej dokonać należy za 
pomocą wiążących reguł, najlepiej o 
charakterze konstytucyjnym, aby wykazać 
maksymalne zobowiązanie przyjęte przez 
władze krajowe w odniesieniu do paktu 
stabilności i wzrostu.

(7) Istnieją poważne dowody, że oparte na 
regułach ramy budżetowe stanowią 
skuteczne narzędzie wspierania solidnej i 
zrównoważonej polityki budżetowej.
Wprowadzenie krajowych reguł 
budżetowych zgodnych z celami 
budżetowymi na poziomie Unii powinno 
być decydującym elementem mającym 
zapewnić przestrzeganie przepisów paktu 
stabilności i wzrostu.

Or. en

Poprawka 33
Roger Helmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Istnieją poważne dowody, że oparte na 
regułach ramy budżetowe stanowią 
skuteczne narzędzie wspierania solidnej i 
zrównoważonej polityki budżetowej.
Wprowadzenie krajowych reguł 
budżetowych zgodnych z celami 
budżetowymi na poziomie Unii powinno 
być decydującym elementem mającym 
zapewnić przestrzeganie przepisów paktu 
stabilności i wzrostu. W szczególności 
państwa członkowskie powinny 
wprowadzić reguły dotyczące 
zrównoważenia budżetu w kategoriach 
strukturalnych, które zapewnią 
transpozycję głównych zasad unijnych ram 
budżetowych do prawa krajowego.
Transpozycji takiej dokonać należy za 
pomocą wiążących reguł, najlepiej o 
charakterze konstytucyjnym, aby wykazać 
maksymalne zobowiązanie przyjęte przez 
władze krajowe w odniesieniu do paktu 
stabilności i wzrostu.

(7) Istnieją poważne dowody, że oparte na 
regułach ramy budżetowe stanowią 
skuteczne narzędzie wspierania solidnej i 
zrównoważonej polityki budżetowej.
Wprowadzenie krajowych reguł 
budżetowych zgodnych z celami 
budżetowymi na poziomie Unii powinno 
być decydującym elementem mającym 
zapewnić przestrzeganie przepisów paktu 
stabilności i wzrostu. W szczególności 
państwa członkowskie powinny 
wprowadzić reguły dotyczące 
zrównoważenia budżetu w kategoriach 
strukturalnych, które zapewnią 
transpozycję głównych zasad unijnych ram
budżetowych do prawa krajowego.
Transpozycji takiej dokonać należy za 
pomocą wiążących krajowych reguł
konstytucyjnych, aby wykazać 
maksymalne zobowiązanie przyjęte przez 
władze krajowe w odniesieniu do paktu 
stabilności i wzrostu.

Or. en

Poprawka 34
Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Istnieją poważne dowody, że oparte na 
regułach ramy budżetowe stanowią 
skuteczne narzędzie wspierania solidnej i 
zrównoważonej polityki budżetowej.
Wprowadzenie krajowych reguł 
budżetowych zgodnych z celami 
budżetowymi na poziomie Unii powinno 
być decydującym elementem mającym 
zapewnić przestrzeganie przepisów paktu 
stabilności i wzrostu. W szczególności 

(7) Istnieją poważne dowody, że oparte na 
regułach ramy budżetowe stanowią 
skuteczne narzędzie wspierania solidnej i 
zrównoważonej polityki budżetowej.
Wprowadzenie krajowych reguł 
budżetowych zgodnych z celami 
budżetowymi, w zakresie zatrudnienia i 
zrównoważonego wzrostu na poziomie 
Unii powinno być decydującym elementem 
mającym zapewnić przestrzeganie 
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państwa członkowskie powinny 
wprowadzić reguły dotyczące 
zrównoważenia budżetu w kategoriach 
strukturalnych, które zapewnią 
transpozycję głównych zasad unijnych ram 
budżetowych do prawa krajowego.
Transpozycji takiej dokonać należy za 
pomocą wiążących reguł, najlepiej o 
charakterze konstytucyjnym, aby wykazać 
maksymalne zobowiązanie przyjęte przez 
władze krajowe w odniesieniu do paktu 
stabilności i wzrostu.

przepisów paktu stabilności i wzrostu. W 
szczególności państwa członkowskie 
powinny wprowadzić reguły dotyczące 
zrównoważenia budżetu w kategoriach 
strukturalnych, które zapewnią 
transpozycję głównych zasad unijnych ram 
budżetowych do prawa krajowego.
Transpozycji takiej dokonać należy za 
pomocą wiążących reguł, najlepiej o 
charakterze konstytucyjnym, aby wykazać 
maksymalne zobowiązanie przyjęte przez 
władze krajowe w odniesieniu do paktu 
stabilności i wzrostu.

Or. en

Poprawka 35
Thomas Mann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Nierealistyczne i tendencyjne prognozy 
makroekonomiczne i budżetowe mogą
znacząco podważyć skuteczność 
planowania budżetowego, a to z kolei 
może mieć negatywny wpływ na 
dyscyplinę budżetową. Źródłem 
obiektywnych i realistycznych prognoz 
makroekonomicznych mogą być 
niezależne podmioty.

(8) Nierealistyczne i tendencyjne prognozy 
makroekonomiczne i budżetowe znacząco
podważają skuteczność planowania 
budżetowego, a to z kolei może mieć 
negatywny wpływ na dyscyplinę 
budżetową. Źródłem obiektywnych i 
realistycznych prognoz 
makroekonomicznych mogą być 
niezależne podmioty.

Or. en

Poprawka 36
Frédéric Daerden

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Nierealistyczne i tendencyjne prognozy 
makroekonomiczne i budżetowe mogą 
znacząco podważyć skuteczność 
planowania budżetowego, a to z kolei 
może mieć negatywny wpływ na 
dyscyplinę budżetową. Źródłem 
obiektywnych i realistycznych prognoz 
makroekonomicznych mogą być 
niezależne podmioty.

(8)  Nierealistyczne i tendencyjne 
prognozy makroekonomiczne i budżetowe 
mogą znacząco podważyć skuteczność 
planowania budżetowego, a to z kolei 
może mieć negatywny wpływ na 
dyscyplinę budżetową. Źródłem 
obiektywnych i bardziej realistycznych 
prognoz makroekonomicznych mogłyby
być niezależne podmioty.

Or. en

Poprawka 37
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Jak wykazał kryzys zadłużenia 
publicznego, a w szczególności 
konieczność wprowadzenia wspólnych 
mechanizmów ratunkowych, polityka 
budżetowa p r o w a d z o n a  przez 
poszczególne państwa członkowskie, 
których walutą jest euro, ma znaczny 
wpływ na pozostałych członków tej grupy. 
Każde z państw członkowskich, których 
walutą jest euro, powinno zasięgnąć 
opinii Komisji i pozostałych państw 
członkowskich, których walutą jest euro, 
przed przyjęciem wszelkich planów 
istotnych reform polityki budżetowej, 
które mogłyby mieć wpływ na pozostałe 
państwa członkowskie, aby umożliwić 
ocenę ewentualnego wpływu w 
odniesieniu do strefy euro jako całości. 
Państwa członkowskie powinny uważać 
swoje plany budżetowe za przedmiot 
wspólnego zainteresowania i przed ich 
wejściem w życie przedstawiać je Komisji 
do celów monitorowania. Komisja 

skreślony
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powinna móc w razie potrzeby przyjąć 
opinię w sprawie wstępnego planu 
budżetowego, którą dane państwo 
członkowskie, a w szczególności jego 
władze budżetowe, powinny wziąć pod 
uwagę w procesie uchwalania ustawy 
budżetowej. Opinia taka powinna 
zapewniać należyte uwzględnienie 
unijnych wytycznych politycznych w 
sferze budżetowej w ramach 
przygotowywania budżetu krajowego. W 
szczególności opinia taka powinna 
zawierać ocenę, czy w planach 
budżetowych należycie uwzględniono 
zalecenia w dziedzinie budżetu wydane w 
ramach Europejskiego Semestru. Komisja 
powinna być gotowa do przedstawienia tej 
opinii parlamentowi danego państwa 
członkowskiego na jego żądanie. Zakres, 
w jakim opinia ta została uwzględniona, 
powinien być częścią oceny – w razie 
spełnienia odpowiednich warunków –
prowadzącej do decyzji o wszczęciu wobec 
danego państwa członkowskiego 
procedury nadmiernego deficytu, a 
niezastosowanie się do wcześniejszych 
wytycznych Komisji należy uznać za 
okoliczność obciążającą. Ponadto na 
podstawie ogólnej oceny planów przez 
Komisję Eurogrupa powinna omówić 
sytuację budżetową i perspektywy dla 
strefy euro.

Or. en

Poprawka 38
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Jak wykazał kryzys zadłużenia 
publicznego, a w szczególności 
konieczność wprowadzenia wspólnych 

(10) Jak wykazał kryzys zadłużenia 
publicznego, a w szczególności 
konieczność wprowadzenia wspólnych 
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mechanizmów ratunkowych, polityka 
budżetowa prowadzona przez 
poszczególne państwa członkowskie, 
których walutą jest euro, ma znaczny 
wpływ na pozostałych członków tej grupy.
Każde z państw członkowskich, których 
walutą jest euro, powinno zasięgnąć opinii 
Komisji i pozostałych państw 
członkowskich, których walutą jest euro, 
p r z e d  przyjęciem wszelkich planów 
istotnych reform polityki budżetowej, które 
mogłyby mieć wpływ na pozostałe państwa 
członkowskie, aby umożliwić ocenę 
ewentualnego wpływu w odniesieniu do 
strefy euro jako całości. Państwa 
członkowskie powinny uważać swoje 
plany budżetowe za przedmiot wspólnego 
zainteresowania i przed ich wejściem w 
życie przedstawiać je Komisji do celów 
monitorowania. Komisja powinna móc w 
razie potrzeby przyjąć opinię w sprawie 
wstępnego planu budżetowego, którą dane 
państwo członkowskie, a w szczególności 
jego władze budżetowe, powinny wziąć 
pod uwagę w procesie uchwalania ustawy 
budżetowej. Opinia taka powinna 
zapewniać należyte uwzględnienie 
unijnych wytycznych politycznych w
sferze budżetowej w ramach 
przygotowywania budżetu krajowego. W 
szczególności opinia taka powinna 
zawierać ocenę, czy w planach 
budżetowych należycie uwzględniono 
zalecenia w dziedzinie budżetu wydane w 
ramach Europejskiego Semestru. Komisja 
powinna być gotowa do przedstawienia tej 
opinii parlamentowi danego państwa 
członkowskiego na jego żądanie. Zakres, w 
jakim opinia ta została uwzględniona, 
powinien być częścią oceny – w razie 
spełnienia odpowiednich warunków –
prowadzącej do decyzji o wszczęciu wobec 
danego państwa członkowskiego procedury 
nadmiernego deficytu, a niezastosowanie 
się do wcześniejszych wytycznych Komisji 
należy uznać za okoliczność obciążającą.
Ponadto na podstawie ogólnej oceny 
planów przez Komisję Eurogrupa powinna 

mechanizmów ratunkowych, polityka 
budżetowa i makroekonomiczna
prowadzona przez poszczególne państwa 
członkowskie, których walutą jest euro, ma 
znaczny wpływ na pozostałych członków 
tej grupy. Każde z państw członkowskich, 
których walutą jest euro, powinno 
zasięgnąć opinii Komisji i pozostałych 
państw członkowskich, których walutą jest 
euro, przed przyjęciem wszelkich planów 
istotnych reform polityki budżetowej, które 
mogłyby mieć wpływ na pozostałe państwa 
członkowskie, aby umożliwić ocenę 
ewentualnego wpływu w odniesieniu do 
strefy euro jako całości, w tym wpływu 
społecznego i na środowisko. Państwa 
członkowskie powinny uważać swoje 
plany budżetowe za przedmiot wspólnego 
zainteresowania i przed ich wejściem w 
życie przedstawiać je Komisji do celów 
monitorowania. Komisja powinna móc w 
razie potrzeby przyjąć opinię w sprawie 
wstępnego planu budżetowego, którą dane 
państwo członkowskie, a w szczególności 
jego władze budżetowe, powinny wziąć 
pod uwagę w procesie uchwalania ustawy 
budżetowej. Opinia taka powinna 
zapewniać należyte uwzględnienie 
unijnych wytycznych politycznych z 
Europejskiego Semestru w ramach 
przygotowywania budżetu krajowego. W 
szczególności opinia taka powinna 
zawierać ocenę, czy w planach 
budżetowych należycie uwzględniono 
zalecenia wydane w ramach Europejskiego 
Semestru. Komisja powinna być gotowa do 
przedstawienia tej opinii parlamentowi 
danego państwa członkowskiego na jego 
żądanie. Zakres, w jakim opinia ta została 
uwzględniona, powinien być częścią oceny 
– w razie spełnienia odpowiednich 
warunków – prowadzącej do decyzji o 
wszczęciu wobec danego państwa 
członkowskiego procedury nadmiernego 
deficytu, a niezastosowanie się do 
wcześniejszych wytycznych Komisji 
należy uznać za okoliczność obciążającą.
Ponadto na podstawie ogólnej oceny 
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omówić sytuację budżetową i perspektywy 
dla strefy euro.

planów przez Komisję Eurogrupa powinna 
omówić sytuację budżetową i perspektywy 
dla strefy euro.

Or. en

Poprawka 39
Frédéric Daerden

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Jak wykazał kryzys zadłużenia 
publicznego, a w szczególności 
konieczność wprowadzenia wspólnych 
mechanizmów ratunkowych, polityka 
budżetowa prowadzona przez 
poszczególne państwa członkowskie, 
których walutą jest euro, ma znaczny 
wpływ na pozostałych członków tej grupy.
Każde z państw członkowskich, których 
walutą jest euro, powinno zasięgnąć opinii 
Komisji i pozostałych państw 
członkowskich, których walutą jest euro, 
p r z e d  przyjęciem wszelkich planów 
istotnych reform polityki budżetowej, które 
mogłyby mieć wpływ na pozostałe państwa 
członkowskie, aby umożliwić ocenę 
ewentualnego wpływu w odniesieniu do 
strefy euro jako całości. Państwa 
członkowskie powinny uważać swoje 
plany budżetowe za przedmiot wspólnego 
zainteresowania i przed ich wejściem w 
życie przedstawiać je Komisji do celów 
monitorowania. Komisja powinna móc w 
razie potrzeby przyjąć opinię w sprawie 
wstępnego planu budżetowego, którą dane 
państwo członkowskie, a w szczególności 
jego władze budżetowe, powinny wziąć 
pod uwagę w procesie uchwalania ustawy 
budżetowej. Opinia taka powinna 
zapewniać należyte uwzględnienie 
unijnych wytycznych politycznych w
sferze budżetowej w ramach 

(10) Jak wykazał kryzys zadłużenia 
publicznego, a w szczególności 
konieczność wprowadzenia wspólnych 
mechanizmów ratunkowych, polityka 
budżetowa prowadzona przez 
poszczególne państwa członkowskie, 
których walutą jest euro, ma znaczny 
wpływ na pozostałych członków tej grupy.
Każde z państw członkowskich, których 
walutą jest euro, powinno zasięgnąć opinii 
Komisji i pozostałych państw 
członkowskich, których walutą jest euro, 
p r z e d  przyjęciem wszelkich planów 
istotnych reform polityki budżetowej, które 
mogłyby mieć wpływ na pozostałe państwa 
członkowskie, aby umożliwić ocenę 
ewentualnego wpływu w odniesieniu do 
strefy euro jako całości. Państwa 
członkowskie powinny uważać swoje 
plany budżetowe za przedmiot wspólnego 
zainteresowania i przed ich wejściem w 
życie przedstawiać je Komisji do celów 
monitorowania. Komisja powinna móc w 
razie potrzeby przyjąć opinię w sprawie 
wstępnego planu budżetowego, którą dane 
państwo członkowskie, a w szczególności 
jego władze budżetowe, powinny wziąć 
pod uwagę w procesie uchwalania ustawy 
budżetowej. Opinia taka powinna 
zapewniać należyte uwzględnienie 
unijnych wytycznych politycznych w 
ramach przygotowywania budżetu 
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przygotowywania budżetu krajowego. W 
szczególności opinia taka powinna 
zawierać ocenę, czy w planach 
budżetowych należycie uwzględniono
zalecenia w dziedzinie budżetu wydane w 
ramach Europejskiego Semestru. Komisja 
powinna być gotowa do przedstawienia tej 
opinii parlamentowi danego państwa 
członkowskiego na jego żądanie. Zakres, w 
jakim opinia ta została uwzględniona, 
powinien być częścią oceny – w razie 
spełnienia odpowiednich warunków –
prowadzącej do decyzji o wszczęciu wobec 
danego państwa członkowskiego procedury 
nadmiernego deficytu, a niezastosowanie 
się do wcześniejszych wytycznych Komisji 
należy uznać za okoliczność obciążającą.
Ponadto na podstawie ogólnej oceny 
planów przez Komisję Eurogrupa powinna 
omówić sytuację budżetową i perspektywy 
dla strefy euro.

krajowego. W szczególności opinia taka 
powinna zawierać ocenę, czy w planach 
budżetowych należycie uwzględniono cele 
UE2020 w dziedzinie wzrostu, 
zatrudnienia i w sprawach społecznych 
oraz zalecenia wydane w ramach 
Europejskiego Semestru. Komisja powinna 
być gotowa do przedstawienia tej opinii 
parlamentowi danego państwa 
członkowskiego na jego żądanie. Zakres, w 
jakim opinia ta została uwzględniona, 
powinien być częścią oceny – w razie 
spełnienia odpowiednich warunków –
prowadzącej do decyzji o wszczęciu wobec 
danego państwa członkowskiego procedury 
nadmiernego deficytu, a niezastosowanie 
się do wcześniejszych wytycznych Komisji 
należy uznać za okoliczność obciążającą.
Ponadto na podstawie ogólnej oceny 
planów przez Komisję Eurogrupa powinna 
omówić sytuację budżetową i perspektywy 
dla strefy euro.

Or. en

Poprawka 40
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Państwa członkowskie, których walutą 
jest euro i które są objęte procedurą 
nadmiernego deficytu, powinny być ściślej
monitorowane, aby zapewnić pełną i 
terminową korektę nadmiernego deficytu.
Ściślejsze monitorowanie powinno 
zapewnić wczesne korygowanie 
ewentualnych odstępstw od zaleceń Rady 
dotyczących skorygowania nadmiernego 
deficytu. Monitorowanie takie powinno 
stanowić uzupełnienie przepisów 
określonych w rozporządzeniu (WE) nr 
1467/97. Zasady takiego ściślejszego 

(11) Państwa członkowskie, których walutą 
jest euro i które są objęte procedurą 
nadmiernego deficytu, powinny być ściślej
obserwowane. Zasady takiego ściślejszego 
monitorowania powinny być zróżnicowane 
w zależności od etapu procedury, którą 
objęte jest dane państwo członkowskie, jak 
przewidziano w art. 126 Traktatu.
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monitorowania powinny być zróżnicowane 
w zależności od etapu procedury, którą 
objęte jest dane państwo członkowskie, jak 
przewidziano w art. 126 Traktatu.

Or. en

Poprawka 41
Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Państwa członkowskie, których walutą 
jest euro i które są objęte procedurą 
nadmiernego deficytu, powinny być ściślej 
monitorowane, aby zapewnić pełną i 
terminową korektę nadmiernego deficytu.
Ściślejsze monitorowanie powinno 
zapewnić wczesne korygowanie 
ewentualnych odstępstw od zaleceń Rady 
dotyczących skorygowania nadmiernego 
deficytu. Monitorowanie takie powinno 
stanowić uzupełnienie przepisów 
określonych w rozporządzeniu (WE) nr 
1467/97. Zasady takiego ściślejszego 
monitorowania powinny być zróżnicowane 
w zależności od etapu procedury, którą 
objęte jest dane państwo członkowskie, jak 
przewidziano w art. 126 Traktatu.

(11) Państwa członkowskie, których walutą 
jest euro i które są objęte procedurą 
nadmiernego deficytu, powinny być ściślej 
monitorowane, aby zapewnić pełną i 
terminową korektę nadmiernego deficytu.
Ściślejsze monitorowanie powinno 
zapewnić wczesne korygowanie 
ewentualnych odstępstw od zaleceń Rady 
dotyczących skorygowania nadmiernego 
deficytu, wspierając trwały wzrost.
Monitorowanie takie powinno stanowić 
uzupełnienie przepisów określonych w 
rozporządzeniu (WE) nr 1467/97. Zasady 
takiego ściślejszego monitorowania 
powinny być zróżnicowane w zależności 
od etapu procedury, którą objęte jest dane 
państwo członkowskie, jak przewidziano w 
art. 126 Traktatu.

Or. en

Poprawka 42
Thomas Mann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Ściślejsze monitorowanie państw 
członkowskich objętych procedurą 
nadmiernego deficytu powinno umożliwić 
rozpoznanie zagrożeń dla dotrzymania 
terminu skorygowania nadmiernego 
deficytu przez dane państwo członkowskie.
W przypadku rozpoznania takich zagrożeń 
Komisja powinna skierować do danego 
państwa członkowskiego zalecenie ze 
wskazaniem środków, które należy podjąć 
przed upływem wyznaczonego terminu; 
zalecenie takie powinno zostać 
przedstawione parlamentowi danego 
państwa członkowskiego na jego żądanie.
Ocena taka powinna umożliwiać szybką 
korektę ewentualnych zjawisk 
stwarzających zagrożenie dla korekty 
nadmiernego deficytu w wyznaczonym 
terminie. Ocena zgodności z takim 
zaleceniem Komisji powinna być częścią 
prowadzonej przez Komisję ciągłej oceny 
skuteczności działań mających na celu 
skorygowanie nadmiernego deficytu. Przy 
podejmowaniu decyzji, czy podjęto 
skuteczne działania w celu skorygowania 
nadmiernego deficytu, Rada powinna 
również wziąć pod uwagę, czy dane 
państwo członkowskie zastosowało się do 
zalecenia Komisji.

(12) Dokładny i ścisły przegląd państw 
członkowskich objętych procedurą 
nadmiernego deficytu powinno umożliwić 
rozpoznanie zagrożeń dla dotrzymania 
terminu skorygowania nadmiernego 
deficytu przez dane państwo członkowskie.
W przypadku rozpoznania takich zagrożeń 
Komisja powinna skierować do danego 
państwa członkowskiego zalecenie ze 
wskazaniem środków, które należy podjąć 
przed upływem wyznaczonego terminu; 
zalecenie takie powinno zostać 
przedstawione parlamentowi danego 
państwa członkowskiego na jego żądanie.
Ocena taka powinna umożliwiać szybką 
korektę ewentualnych zjawisk 
stwarzających zagrożenie dla korekty 
nadmiernego deficytu w wyznaczonym 
terminie. Ocena zgodności z takim 
zaleceniem Komisji powinna być częścią 
prowadzonej przez Komisję ciągłej oceny 
skuteczności działań mających na celu 
skorygowanie nadmiernego deficytu. Przy 
podejmowaniu decyzji, czy podjęto 
skuteczne działania w celu skorygowania 
nadmiernego deficytu, Rada powinna 
również wziąć pod uwagę, czy dane 
państwo członkowskie zastosowało się do 
zalecenia Komisji oraz w jakim stopniu 
ma to wpływ na cele w zakresie poziomu 
zatrudnienia. W przypadku 
niezastosowania się do zalecenia należy 
rozważyć możliwość nałożenia surowych 
sankcji. Każde państwo członkowskie 
powinno jednak utrzymać niezależność w 
sprawach budżetowych. W przypadku 
wszystkich ocen budżetowych, 
dokonywanych w ramach procedury 
nadmiernego deficytu, Komisja i Rada 
powinny zwracać baczną uwagę na 
wdrażanie systemów zabezpieczenia 
społecznego sprzyjających realizacji celów 
UE w zakresie zrównoważonego wzrostu.

Or. en
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Poprawka 43
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Ściślejsze monitorowanie państw 
członkowskich objętych procedurą 
nadmiernego deficytu powinno umożliwić
rozpoznanie zagrożeń dla dotrzymania 
terminu skorygowania nadmiernego 
deficytu przez dane państwo członkowskie.
W przypadku rozpoznania takich zagrożeń 
Komisja powinna skierować do danego 
państwa członkowskiego zalecenie ze 
wskazaniem środków, które należy podjąć 
przed upływem wyznaczonego terminu; 
zalecenie takie powinno zostać 
przedstawione parlamentowi danego 
państwa członkowskiego na jego żądanie.
Ocena taka powinna umożliwiać szybką 
korektę ewentualnych zjawisk 
stwarzających zagrożenie dla korekty 
nadmiernego deficytu w wyznaczonym 
terminie. Ocena zgodności z takim 
zaleceniem Komisji powinna być częścią 
prowadzonej przez Komisję ciągłej oceny 
skuteczności działań mających na celu 
skorygowanie nadmiernego deficytu. Przy 
podejmowaniu decyzji, czy podjęto 
skuteczne działania w celu skorygowania 
nadmiernego deficytu, Rada powinna 
również wziąć pod uwagę, czy dane 
państwo członkowskie zastosowało się do 
zalecenia Komisji.

(12) Ściślejsza obserwacja państw 
członkowskich objętych procedurą 
nadmiernego deficytu powinna umożliwiać
rozpoznanie zagrożeń dla dotrzymania 
terminu skorygowania nadmiernego 
deficytu przez dane państwo członkowskie.
W przypadku rozpoznania takich zagrożeń 
Komisja powinna skierować do danego 
państwa członkowskiego zalecenie ze 
wskazaniem środków, które należy podjąć 
przed upływem wyznaczonego terminu; 
zalecenie takie powinno zostać 
przedstawione parlamentowi danego 
państwa członkowskiego na jego żądanie.
Ocena taka powinna umożliwiać szybką 
korektę ewentualnych zjawisk 
stwarzających zagrożenie dla korekty 
nadmiernego deficytu w wyznaczonym 
terminie.

Or. en

Poprawka 44
Roger Helmer
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Ściślejsze monitorowanie państw 
członkowskich objętych procedurą 
nadmiernego deficytu powinno umożliwić 
rozpoznanie zagrożeń dla dotrzymania 
terminu skorygowania nadmiernego 
deficytu przez dane państwo członkowskie.
W przypadku rozpoznania takich zagrożeń 
Komisja powinna skierować do danego 
państwa członkowskiego zalecenie ze 
wskazaniem środków, które należy podjąć 
przed upływem wyznaczonego terminu; 
zalecenie takie powinno zostać 
przedstawione parlamentowi danego 
państwa członkowskiego na jego żądanie.
Ocena taka powinna umożliwiać szybką 
korektę ewentualnych zjawisk 
stwarzających zagrożenie dla korekty 
nadmiernego deficytu w wyznaczonym 
terminie. Ocena zgodności z takim 
zaleceniem Komisji powinna być częścią 
prowadzonej przez Komisję ciągłej oceny 
skuteczności działań mających na celu 
skorygowanie nadmiernego deficytu. Przy 
podejmowaniu decyzji, czy podjęto 
skuteczne działania w celu skorygowania 
nadmiernego deficytu, Rada powinna 
również wziąć pod uwagę, czy dane 
państwo członkowskie zastosowało się do 
zalecenia Komisji.

(12) Ściślejsze monitorowanie państw 
członkowskich objętych procedurą 
nadmiernego deficytu powinno umożliwić 
rozpoznanie zagrożeń dla dotrzymania 
terminu skorygowania nadmiernego 
deficytu przez dane państwo członkowskie.
W przypadku rozpoznania takich zagrożeń 
Komisja powinna skierować do danego 
państwa członkowskiego zalecenie ze 
wskazaniem środków, które należy podjąć 
przed upływem wyznaczonego terminu; 
zalecenie takie powinno zostać 
przedstawione parlamentowi danego 
państwa członkowskiego na jego żądanie.
Ocena taka powinna umożliwiać szybką 
korektę ewentualnych zjawisk 
stwarzających zagrożenie dla korekty 
nadmiernego deficytu w wyznaczonym 
terminie. Ocena zgodności z takim 
zaleceniem Komisji powinna być częścią 
prowadzonej przez Komisję ciągłej oceny 
skuteczności działań mających na celu 
skorygowanie nadmiernego deficytu. Przy 
podejmowaniu decyzji, czy podjęto 
skuteczne działania w celu skorygowania 
nadmiernego deficytu, Rada powinna 
również wziąć pod uwagę, czy dane 
państwo członkowskie zastosowało się do 
zalecenia Komisji. Każde państwo 
członkowskie powinno jednak utrzymać 
niezależność w sprawach budżetowych, 
zgodnie z zasadą pomocniczości.

Or. en

Poprawka 45
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) W celu wzmocnienia dialogu
pomiędzy instytucjami Unii, w 
szczególności pomiędzy Parlamentem 
Europejskim, Radą i Komisją, oraz w celu 
zapewnienia większej przejrzystości i 
odpowiedzialności, właściwa komisja
Parlamentu Europejskiego może
zaproponować danemu państwu 
członkowskiemu, którego dotyczy 
zalecenie Komisji, udział w wymianie 
poglądów,

(13) W celu pogłębienia dialogu między
instytucjami Unii, w szczególności między
Parlamentem Europejskim, Radą i 
Komisją, oraz w celu zapewnienia 
większej przejrzystości i 
odpowiedzialności, właściwe komisje
Parlamentu Europejskiego mogą
zaproponować danemu państwu 
członkowskiemu, którego dotyczy 
zalecenie Komisji, udział w wymianie 
poglądów,

Or. en

Poprawka 46
Frédéric Daerden

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) W celu wzmocnienia dialogu 
pomiędzy instytucjami Unii, w 
szczególności pomiędzy Parlamentem 
Europejskim, Radą i Komisją, oraz w celu 
zapewnienia większej przejrzystości i 
odpowiedzialności, w ł a ś c i w a  komisja 
Parlamentu Europejskiego może 
zaproponować danemu państwu 
członkowskiemu, którego dotyczy 
zalecenie Komisji, udział w wymianie 
poglądów,

(13) W celu wzmocnienia dialogu 
pomiędzy instytucjami Unii, w 
szczególności pomiędzy Parlamentem 
Europejskim, Radą i Komisją, oraz w celu 
zapewnienia większej przejrzystości i 
odpowiedzialności, w ł a ś c i w a  komisja 
Parlamentu Europejskiego może 
zaproponować danemu państwu 
członkowskiemu, którego dotyczy 
zalecenie Komisji, oraz partnerom 
społecznym z tego państwa 
członkowskiego udział w wymianie 
poglądów,

Or. en

Poprawka 47
Roger Helmer
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) W celu wzmocnienia dialogu 
pomiędzy instytucjami Unii, w 
szczególności pomiędzy Parlamentem 
Europejskim, Radą i Komisją, oraz w celu 
zapewnienia większej przejrzystości i 
odpowiedzialności, w ł a ś c i w a  komisja 
Parlamentu Europejskiego może 
zaproponować danemu państwu 
członkowskiemu, którego dotyczy 
zalecenie Komisji, udział w wymianie 
poglądów,

(13) W celu wzmocnienia dialogu 
pomiędzy instytucjami Unii, w 
szczególności pomiędzy Parlamentem 
Europejskim, Radą i Komisją, oraz w celu 
zapewnienia należytej kontroli 
demokratycznej, większej przejrzystości i 
odpowiedzialności, w ł a ś c i w a  komisja 
Parlamentu Europejskiego może 
zaproponować danemu państwu 
członkowskiemu, którego dotyczy 
zalecenie Komisji, udział w wymianie 
poglądów,

Or. en

Poprawka 48
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wprowadzenie dodatkowych wymogów
dotyczących monitorowania w celu 
zapewnienia należytego uwzględnienia 
unijnych zaleceń politycznych w sferze 
budżetowej w ramach przygotowywania 
budżetu krajowego, stanowiących 
uzupełnienie systemu wielostronnego 
nadzoru nad polityką budżetową, 
przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 
1466/97;

b) wprowadzenie dodatkowych wymogów 
w celu zapewnienia należytego 
uwzględnienia unijnych zaleceń 
politycznych w sferze budżetowej w 
ramach przygotowywania budżetu 
krajowego, stanowiących uzupełnienie 
systemu wielostronnej obserwacji polityki 
budżetowej, przewidzianego w 
rozporządzeniu (WE) nr 1466/97;

Or. en

Poprawka 49
Philippe De Backer
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) wzmocnione przepisy o krajowych 
zasadach budżetowych i koordynacji 
polityki gospodarczej;

Or. en

Poprawka 50
Frédéric Daerden

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Przy stosowaniu niniejszego 
rozporządzenia przestrzega się w pełni art. 
153 ust. 3 i art. 152 TFUE, a decyzje 
podjęte na mocy niniejszego 
rozporządzenia są zgodne z zasadami 
pomocniczości i dialogu społecznego oraz 
kompetencjami państw członkowskich i 
partnerów społecznych w odniesieniu do 
kształtowania wynagrodzeń i świadczenia 
emerytur. Stosowanie niniejszego 
rozporządzenia jest zgodne z art. 28 Karty 
praw podstawowych Unii Europejskiej i 
nie narusza prawa do negocjowania, 
zawierania lub wykonywania układów 
zbiorowych ani prawa do wnoszenia 
pozwów zbiorowych, przy poszanowaniu 
krajowej praktyki negocjacji układów 
zbiorowych lub prawa krajowego.

Or. en

Poprawka 51
Philippe De Backer



PE483.671v01-00 26/47 AM\893420PL.doc

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział 2 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wspólne przepisy budżetowe Wspólne przepisy budżetowe i wymogi 
dotyczące informacji na temat krajowej 
emisji długu publicznego

Or. en

Poprawka 52
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Co roku, w terminie do dnia 15 kwietnia, 
wraz ze swoimi programami stabilności 
państwa członkowskie podają do 
wiadomości publicznej swoje 
średniookresowe plany budżetowe 
sporządzone zgodnie ze swoimi 
średniookresowymi ramami budżetowymi 
na podstawie niezależnych prognoz 
makroekonomicznych.

1. Co roku, w terminie do dnia 15 kwietnia, 
wraz ze swoimi programami stabilności 
państwa członkowskie określają swoje 
średniookresowe plany budżetowe 
sporządzone zgodnie ze swoimi 
średniookresowymi ramami budżetowymi 
na podstawie niezależnych prognoz 
makroekonomicznych.

Or. en

Poprawka 53
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Projekty ustaw budżetowych dla sektora 
instytucji rządowych i samorządowych 
oraz stanowiące ich podstawę niezależne 
prognozy makroekonomiczne podaje się 
do wiadomości publicznej w terminie do 

skreślony
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dnia 15 października każdego roku.

Or. en

Poprawka 54
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Ustawy budżetowe dla sektora instytucji 
rządowych i samorządowych przyjmuje się
i podaje do wiadomości publicznej w 
terminie do dnia 31 grudnia każdego roku.

3. Ustawy budżetowe dla sektora instytucji 
rządowych i samorządowych przyjmuje się 
w terminie do grudnia.

Or. en

Poprawka 55
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie posiadają 
numeryczne reguły fiskalne dotyczące 
salda budżetowego, za pomocą których
realizują w krajowych procesach 
budżetowych swój średniookresowy cel 
budżetowy, zdefiniowany w art. 2a 
rozporządzenia (WE) nr 1466/97. Reguły 
takie obejmują całość sektora instytucji 
rządowych i samorządowych i mają 
charakter wiążący, najlepiej 
konstytucyjny.

1. Państwa członkowskie posiadają 
numeryczne reguły fiskalne dotyczące 
salda budżetowego, za pomocą których
uwzględniają w krajowych procesach 
budżetowych swój średniookresowy cel 
budżetowy, zdefiniowany w art. 2a 
rozporządzenia (WE) nr 1466/97.

Or. en
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Poprawka 56
Roger Helmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie posiadają 
numeryczne reguły fiskalne dotyczące 
salda budżetowego, za pomocą których 
realizują w krajowych procesach 
budżetowych swój średniookresowy cel 
budżetowy, zdefiniowany w art. 2a 
rozporządzenia (WE) nr 1466/97. Reguły
takie obejmują całość sektora instytucji 
rządowych i samorządowych i mają 
charakter wiążący, najlepiej 
konstytucyjny.

1. Państwa członkowskie posiadają 
numeryczne reguły fiskalne dotyczące 
salda budżetowego, za pomocą których 
realizują w krajowych procesach 
budżetowych swój średniookresowy cel 
budżetowy, zdefiniowany w art. 2a 
rozporządzenia (WE) nr 1466/97. Takie 
krajowe reguły konstytucyjne obejmują 
całość sektora instytucji rządowych i 
samorządowych.

Or. en

Poprawka 57
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Poza przestrzeganiem rozporządzenia 
(WE) nr 1466/97 państwa członkowskie 
dopilnowują, by sytuacja budżetowa ich 
sektora instytucji rządowych i 
samorządowych była zrównoważona lub 
wykazywała nadwyżki.

Or. en

Poprawka 58
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Sytuację budżetową sektora instytucji 
rządowych i samorządowych uważa się za 
zrównoważoną, jeżeli roczna równowaga 
strukturalna tego sektora spełnia 
średniookresowy, właściwy dla danego 
kraju cel, określony w zmienionym pakcie 
stabilności i wzrostu, przy dolnej granicy 
deficytu strukturalnego w wysokości 0,5% 
produktu krajowego brutto w stosunku do 
cen rynkowych. Państwa członkowskie 
zapewniają szybką konwergencję w 
kierunku ich odpowiedniego celu 
średniookresowego. Państwa 
członkowskie mogą tymczasowo odstąpić 
od ich celu średniookresowego lub działań 
dostosowawczych do tego celu tylko w 
wyjątkowych okolicznościach określonych 
w pakcie stabilności i wzrostu.
Jeżeli wskaźnik długu publicznego w 
stosunku do produktu krajowego brutto 
przy cenach rynkowych jest znacznie 
niższy niż 60%, a ryzyko dla 
długookresowej trwałości finansów 
publicznych jest niewielkie, dolna granica 
celu średniookresowego, o której mowa w 
akapicie drugim, może osiągnąć deficyt 
strukturalny nie wyższy niż 1,0% produktu 
krajowego brutto przy cenach rynkowych.

Or. en

Poprawka 59
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. P a ń s t w a  członkowskie posiadają 
niezależną radę budżetową, która zajmuje 
się monitorowaniem wdrażania krajowych 

skreślony
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reguł fiskalnych, o których mowa w ust. 1.

Or. en

Poprawka 60
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4a
Wymogi dotyczące informacji na temat 

krajowej emisji długu publicznego
W celu lepszej koordynacji planowania i 
zoptymalizowania warunków 
finansowania emisji długu publicznego 
państwa członkowskie zawczasu 
przedstawiają Komisji i Radzie swoje 
plany emisji długu publicznego. 

Or. en

Poprawka 61
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Co roku, w terminie do dnia 15 
października, państwa członkowskie 
przedstawiają Komisji i Eurogrupie 
wstępny plan budżetowy na następny rok.

skreślony

Or. en

Poprawka 62
Mara Bizzotto, Mario Borghezio
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wstępny plan budżetowy zawiera
następujące informacje dotyczące 
następnego roku:

3. Wstępny plan budżetowy może zawierać
następujące informacje dotyczące 
następnego roku:

Or. en

Poprawka 63
Thomas Mann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3 – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) ocenę spójności wstępnego planu 
budżetowego z celami UE w zakresie 
wzrostu i zatrudnienia, ogólnymi 
w y t y c z n y m i  w zakresie polityki 
gospodarczej i f inansowej  państw 
członkowskich i UE oraz wytycznymi 
dotyczącymi polityki zatrudnienia państw 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 64
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3 – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) szczegółowy opis projektowanych 
wydatków związanych bezpośrednio z 
realizacją celów zawartych w unijnej 
strategii wzrostu i zatrudnienia, w tym 
inwestycji publicznych, z wykorzystaniem 
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wskaźników ze wspólnych ram oceny;

Or. en

Poprawka 65
Frédéric Daerden

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3 – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) wpływ wstępnego planu budżetowego 
na cele UE2020 w dziedzinie wzrostu, 
zatrudnienia i na cele społeczne;

Or. en

Poprawka 66
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3 – litera a b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ab) ocenę skutków społecznych wstępnego 
planu budżetowego oraz ocenę jego 
spójności z celami UE w zakresie wzrostu 
i zatrudnienia, ogólnymi wytycznymi w 
zakresie polityki gospodarczej państw 
członkowskich oraz wytycznymi 
dotyczącymi polityki zatrudnienia państw 
członkowskich;

Or. en

Poprawka 67
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3 – litera b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przewidywania w odniesieniu do 
wydatków i dochodów sektora instytucji 
rządowych i samorządowych oraz ich 
głównych składników, przy założeniu 
niezmiennego kursu polityki, wyrażone 
jako odsetek PKB;

b) przewidywania w odniesieniu do 
wydatków i dochodów sektora instytucji 
rządowych i samorządowych oraz ich 
głównych składników wyrażone jako 
odsetek PKB;

Or. en

Poprawka 68
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) docelowe wydatki i dochody sektora 
instytucji rządowych i samorządowych 
oraz ich główne składniki, wyrażone jako 
odsetek PKB, z uwzględnieniem 
warunków i kryteriów osiągnięcia 
rocznego tempa wzrostu wydatków 
publicznych bez uwzględnienia 
dyskrecjonalnych działań po stronie 
dochodów, zgodnie z art. 5 ust. 1 
rozporządzenia (WE) nr 1466/97;

skreślona

Or. en

Poprawka 69
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) szczegółowy opis i dobrze 
udokumentowane określenie ilościowe 
środków, które należy ująć w budżecie na 

d) opis planów istotnych reform w 
dziedzinie polityki budżetowej, które mogą 
mieć skutki uboczne w innych państwach 
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nadchodzący rok w celu zlikwidowania 
różnicy pomiędzy wartościami 
docelowymi, o których mowa w lit. c), a 
przewidywaniami przy założeniu 
niezmiennego kursu polityki, zgodnie z lit. 
b). W przypadku środków, których 
szacowany wpływ na budżet jest mniejszy 
niż 0,1 % PKB, opis może być mniej 
szczegółowy. Szczególną uwagę należy 
zwrócić na plany istotnych reform w 
dziedzinie polityki budżetowej, które mogą 
mieć skutki uboczne w innych państwach 
członkowskich, których walutą jest euro;

członkowskich, których walutą jest euro;

Or. en

Poprawka 70
Philippe Boulland

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) podstawowe założenia dotyczące 
spodziewanego rozwoju sytuacji 
gospodarczej i ważnych zmiennych 
ekonomicznych, mających znaczenie dla 
realizacji celów budżetowych. Założenia te 
opierają się na niezależnych prognozach 
makroekonomicznych dotyczących 
wzrostu gospodarczego;

e) podstawowe założenia dotyczące 
spodziewanego rozwoju sytuacji 
gospodarczej i społecznej oraz ważnych 
zmiennych ekonomicznych i społecznych, 
mających znaczenie dla realizacji celów 
budżetowych. Założenia te opierają się na 
niezależnych prognozach 
makroekonomicznych dotyczących 
wzrostu gospodarczego;

Or. en

Poprawka 71
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3 – litera f)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) w stosownych przypadkach – dodatkowe 
informacje o sposobach zastosowania się 
do obowiązujących zaleceń w dziedzinie 
budżetu skierowanych do danego państwa 
członkowskiego zgodnie z art. 121 
Traktatu.

skreślona

Or. en

Poprawka 72
Mara Bizzotto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeżeli cele budżetowe przedstawione we 
wstępnym planie budżetowym zgodnie z 
ust. 3 lit. a) i c) lub przewidywania przy 
założeniu niezmiennego kursu polityki 
różnią się od celów i przewidywań
zawartych w ak tua lnym programie 
stabilności, różnice muszą być należycie
wyjaśnione.

4. Jeżeli wstępny plan budżetowy różni się 
od wytycznych zawartych w aktualnym 
programie stabilności, różnice muszą być 
wyjaśnione.

Or. en

Poprawka 73
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. W swoich programach stabilności i 
krajowych programach reform państwa 
członkowskie zamieszczają szczegółowy 
opis projektowanych wydatków 
związanych bezpośrednio z realizacją 
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celów zawartych w unijnej strategii 
wzrostu i zatrudnienia, w tym inwestycji 
publicznych, z wykorzystaniem 
wskaźników ze wspólnych ram oceny. W 
ww. opisie wyjaśnia się należycie różnice 
projektowanych wydatków w stosunku do 
aktualnych programów stabilności.

Or. en

Poprawka 74
Marije Cornelissen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku stwierdzenia przez Komisję 
szczególnie poważnej niezgodności z
obowiązkami w zakresie polityki 
budżetowej określonymi w pakcie 
stabilności i wzrostu, Komisja w terminie 
dwóch tygodni od przedstawienia jej 
wstępnego planu budżetowego zwraca się 
do danego państwa członkowskiego o 
przedstawienie skorygowanego wstępnego 
planu budżetowego. Żądanie takie podaje 
się do wiadomości publicznej.

W przypadku stwierdzenia przez Komisję 
szczególnie poważnej niezgodności z
zaleceniami wydanymi dla danego 
państwa w ramach Europejskiego 
Semestru, Komisja w terminie dwóch 
tygodni od przedstawienia jej wstępnego 
planu budżetowego zwraca się do danego 
państwa członkowskiego o przedstawienie 
skorygowanego wstępnego planu 
budżetowego. Żądanie takie podaje się do 
wiadomości publicznej.

Or. en

Poprawka 75
Roger Helmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku stwierdzenia przez Komisję 
szczególnie poważnej niezgodności z 
obowiązkami w zakresie polityki 
budżetowej określonymi w pakcie 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję 
szczególnie poważnej niezgodności z 
obowiązkami w zakresie polityki 
budżetowej określonymi w pakcie 
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stabilności i wzrostu, Komisja w terminie 
dwóch tygodni od przedstawienia jej 
wstępnego planu budżetowego zwraca się 
do danego państwa członkowskiego o 
przedstawienie skorygowanego wstępnego 
planu budżetowego. Żądanie takie podaje
się do wiadomości publicznej.

stabilności i wzrostu, Komisja w terminie 
dwóch tygodni od przedstawienia jej 
wstępnego planu budżetowego zwraca się 
do danego państwa członkowskiego o 
przedstawienie skorygowanego wstępnego 
planu budżetowego. Żądanie takie wraz z 
odpowiedzią danego państwa 
członkowskiego Komisja podaje do 
wiadomości publicznej i zapewnia w tym 
względzie przejrzystość.

Or. en

Poprawka 76
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do skorygowanego wstępnego planu 
budżetowego mają zastosowanie przepisy 
ust. 2–4.

Do skorygowanego wstępnego planu 
budżetowego mają zastosowanie przepisy 
ust. 2–4a.

Or. en

Poprawka 77
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja w razie potrzeby przyjmuje 
opinię w sprawie wstępnego planu 
budżetowego w terminie do dnia 30
listopada.

1. Komisja przyjmuje opinię w sprawie 
wstępnego planu budżetowego w terminie 
do dnia 1 listopada, jeżeli państwo 
członkowskie nie przedstawi budżetu 
zgodnego ze zobowiązaniami 
wynikającymi z paktu stabilności i wzrostu 
oraz nie dokonuje postępów w realizacji 
celów określonych w unijnej strategii 
wzrostu i zatrudnienia.
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Or. en

Poprawka 78
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja w razie potrzeby przyjmuje 
opinię w sprawie wstępnego planu 
budżetowego w terminie do dnia 30 
listopada.

1. Komisja w razie potrzeby przyjmuje 
opinię w sprawie wstępnego planu 
budżetowego w terminie do dnia 30 
listopada. W związku z tym Komisja
zwraca należytą uwagę na realizację przez 
dane państwo członkowskie strategii 
wzrostu i zatrudnienia „Europa 2020”.

Or. en

Poprawka 79
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Opinię Komisji podaje się do 
wiadomości publicznej; Komisja 
przedstawia swoją opinię parlamentowi 
danego państwa członkowskiego na jego 
żądanie.

2. Opinię Komisji podaje się do 
wiadomości publicznej; na żądanie
Komisja przedstawia swoją opinię 
parlamentowi danego państwa 
członkowskiego lub Parlamentowi 
Europejskiemu.

Or. en

Poprawka 80
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja dokonuje ogólnej oceny 
sytuacji budżetowej i perspektyw w całej 
strefie euro. Ocenę podaje się do 
wiadomości publicznej.

3. Komisja może dokonać ogólnej oceny 
sytuacji budżetowej i perspektyw w całej 
strefie euro. Ocenę podaje się do 
wiadomości publicznej.

Or. en

Poprawka 81
Frédéric Daerden

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja dokonuje ogólnej oceny 
sytuacji budżetowej i perspektyw w całej 
strefie euro. Ocenę podaje się do 
wiadomości publicznej.

3. Komisja dokonuje ogólnej oceny 
sytuacji budżetowej i perspektyw w całej 
strefie euro. Ocenę i skutki dla celów 
UE2020 w zakresie wzrostu, zatrudnienia 
i spraw społecznych podaje się do 
wiadomości publicznej.

Or. en

Poprawka 82
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Eurogrupa omawia opinie Komisji w 
sprawie krajowych planów budżetowych 
oraz sytuację budżetową i perspektywy w 
całej strefie euro na podstawie ogólnej 
oceny dokonanej przez Komisję zgodnie z 
ust. 3. Ocenę podaje się do wiadomości 
publicznej.

4. Eurogrupa może omawiać opinie 
Komisji w sprawie krajowych planów 
budżetowych oraz sytuację budżetową i 
perspektywy w całej strefie euro na 
podstawie ogólnej oceny dokonanej przez 
Komisję zgodnie z ust. 3. Ocenę podaje się 
do wiadomości publicznej.

Or. en
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Poprawka 83
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Eurogrupa omawia opinie Komisji w 
sprawie krajowych planów budżetowych 
oraz sytuację budżetową i perspektywy w 
całej strefie euro na podstawie ogólnej 
oceny dokonanej przez Komisję zgodnie z 
ust. 3. Ocenę podaje się do wiadomości 
publicznej.

4. Eurogrupa i właściwe komisje 
Parlamentu Europejskiego omawiają
opinie Komisji w sprawie krajowych 
planów budżetowych oraz sytuację 
budżetową i perspektywy w całej strefie 
euro na podstawie ogólnej oceny 
dokonanej przez Komisję zgodnie z ust. 3.
Ocenę podaje się do wiadomości 
publicznej.

Or. en

Poprawka 84
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku podjęcia przez Radę 
decyzji stwierdzającej istnienie 
nadmiernego deficytu w państwie 
członkowskim zgodnie z art. 126 ust. 6 
Traktatu, do danego państwa 
członkowskiego zastosowanie mają ust. 2 
do 5 niniejszego artykułu, do czasu 
uchylenia procedury nadmiernego 
deficytu.

skreślony

Or. en

Poprawka 85
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwo członkowskie regularnie składa 
Komisji i Komitetowi Ekonomiczno-
Finansowemu lub ewentualnemu 
wyznaczonemu przezeń w tym celu 
podkomitetowi sprawozdania w 
odniesieniu do sektora instytucji 
rządowych i samorządowych oraz jego 
podsektorów dotyczące wykonania budżetu 
w ciągu bieżącego roku, wpływu na budżet 
środków dyskrecjonalnych podjętych po 
stronie wydatków i po stronie dochodów, 
docelowej wielkości wydatków i 
dochodów publicznych, jak również 
zawierające informacje na temat przyjętych 
środków i na temat charakteru 
planowanych środków osiągnięcia tych 
celów. Sprawozdanie podaje się do 
wiadomości publicznej.

Państwo członkowskie regularnie składa 
Komisji, Parlamentowi Europejskiemu i 
Komitetowi Ekonomiczno-Finansowemu 
lub ewentualnemu wyznaczonemu przezeń 
w tym celu podkomitetowi sprawozdania w 
odniesieniu do sektora instytucji 
rządowych i samorządowych oraz jego 
podsektorów dotyczące wykonania budżetu 
w ciągu bieżącego roku, wpływu na budżet 
środków dyskrecjonalnych podjętych po 
stronie wydatków i po stronie dochodów, 
docelowej wielkości wydatków i 
dochodów publicznych, jak również 
zawierające informacje na temat przyjętych 
środków i na temat charakteru 
planowanych środków osiągnięcia tych 
celów. Sprawozdaniu towarzyszy ocena 
skutków społecznych. Sprawozdanie 
podaje się do wiadomości publicznej.

Or. en

Poprawka 86
Frédéric Daerden

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwo członkowskie regularnie składa
Komisji i Komitetowi Ekonomiczno-
Finansowemu lub ewentualnemu 
wyznaczonemu przezeń w tym celu 
podkomitetowi sprawozdania w 
odniesieniu do sektora instytucji 
rządowych i samorządowych oraz jego 
podsektorów dotyczące wykonania budżetu 
w ciągu bieżącego roku, wpływu na budżet 
środków dyskrecjonalnych podjętych po 

Państwo członkowskie regularnie składa 
Komisji i Komitetowi Ekonomiczno-
Finansowemu lub ewentualnemu 
wyznaczonemu przezeń w tym celu 
podkomitetowi sprawozdania w 
odniesieniu do sektora instytucji 
rządowych i samorządowych oraz jego 
podsektorów dotyczące wykonania budżetu 
w ciągu bieżącego roku, wpływu na budżet 
środków dyskrecjonalnych podjętych po 
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stronie wydatków i po stronie dochodów, 
docelowej wielkości wydatków i 
dochodów publicznych, jak również 
zawierające informacje na temat przyjętych 
środków i na temat charakteru 
planowanych środków osiągnięcia tych 
celów. Sprawozdanie podaje się do 
wiadomości publicznej.

stronie wydatków i po stronie dochodów, 
docelowej wielkości wydatków i 
dochodów publicznych, jak również 
zawierające informacje na temat przyjętych 
środków i ich skutków dla celów UE2020 
w zakresie wzrostu, zatrudnienia i spraw 
społecznych oraz na temat charakteru 
planowanych środków osiągnięcia tych 
celów. Sprawozdanie podaje się do 
wiadomości publicznej.

Or. en

Poprawka 87
Konstantinos Poupakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwo członkowskie regularnie składa 
Komisji i Komitetowi Ekonomiczno-
Finansowemu lub ewentualnemu 
wyznaczonemu przezeń w tym celu 
podkomitetowi sprawozdania w 
odniesieniu do sektora instytucji 
rządowych i samorządowych oraz jego 
podsektorów dotyczące wykonania budżetu 
w ciągu bieżącego roku, wpływu na budżet 
środków dyskrecjonalnych podjętych po 
stronie wydatków i po stronie dochodów, 
docelowej wielkości wydatków i 
dochodów publicznych, jak również 
zawierające informacje na temat przyjętych 
środków i na temat charakteru 
planowanych środków osiągnięcia tych 
celów. Sprawozdanie podaje się do 
wiadomości publicznej.

Państwo członkowskie regularnie składa 
Komisji i Komitetowi Ekonomiczno-
Finansowemu lub ewentualnemu 
wyznaczonemu przezeń w tym celu 
podkomitetowi sprawozdania w 
odniesieniu do sektora instytucji 
rządowych i samorządowych oraz jego 
podsektorów dotyczące wykonania budżetu 
w ciągu bieżącego roku, wpływu na budżet
i społeczeństwo środków dyskrecjonalnych 
podjętych po stronie wydatków i po stronie 
dochodów, docelowej wielkości wydatków 
i dochodów publicznych, jak również 
zawierające informacje na temat przyjętych 
środków i na temat charakteru 
planowanych środków osiągnięcia tych 
celów. Sprawozdanie podaje się do 
wiadomości publicznej.

Or. en

Poprawka 88
Mara Bizzotto, Mario Borghezio
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 6 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w koordynacji z krajowymi najwyższymi 
organami kontroli przeprowadza 
kompleksową niezależną kontrolę 
rachunków sektora instytucji rządowych i 
samorządowych, mającą na celu ocenę 
rzetelności, kompletności i ścisłości tych 
rachunków publicznych na potrzeby 
procedury nadmiernego deficytu, oraz 
przedstawia sprawozdanie z tej kontroli; w 
związku z tym Komisja (Eurostat) ocenia 
jakość danych przekazanych przez to 
państwo członkowskie zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 679/20103;

skreślona

Or. en

Poprawka 89
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku gdy termin skorygowania 
nadmiernego deficytu jest zagrożony, 
Komisja kieruje do danego państwa 
członkowskiego zalecenie w sprawie 
przyjęcia dalszych środków w ramach 
czasowych zgodnych z terminem korekty 
nadmiernego deficytu, o którym mowa w 
ust. 1. Zalecenie Komisji podaje się do 
wiadomości publicznej; Komisja 
przedstawia swoje zalecenie parlamentowi 
danego państwa członkowskiego na jego 
żądanie.

2. W przypadku gdy termin skorygowania 
nadmiernego deficytu jest zagrożony, 
Komisja kieruje do danego państwa 
członkowskiego zalecenie w sprawie 
przyjęcia dalszych środków w ramach 
czasowych zgodnych z terminem korekty 
nadmiernego deficytu, o którym mowa w 
ust. 1. Zalecenie Komisji podaje się do 
wiadomości publicznej; na żądanie
Komisja przedstawia swoje zalecenie 
parlamentowi danego państwa 
członkowskiego lub Parlamentowi 
Europejskiemu.

Or. en
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Poprawka 90
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W ramach czasowych określonych w 
zaleceniu Komisji, o którym mowa w ust. 
2, dane państwo członkowskie przedstawia 
Komisji sprawozdanie ze środków 
przyjętych w odpowiedzi na to zalecenie, 
wraz ze sprawozdaniami, o których mowa 
w art. 7 ust. 3. Sprawozdanie obejmuje 
wpływ na budżet wszystkich podjętych 
środków dyskrecjonalnych, docelową 
wielkość wydatków i dochodów 
publicznych, informacje na temat 
przyjętych środków i na temat charakteru 
planowanych środków osiągnięcia tych 
celów, jak również informacje na temat 
innych działań podejmowanych w 
odpowiedzi na zalecenie Komisji.
Sprawozdanie podaje się do wiadomości 
publicznej.

3. W ramach czasowych określonych w 
zaleceniu Komisji, o którym mowa w ust. 
2, dane państwo członkowskie przedstawia 
Komisji sprawozdanie ze środków 
przyjętych w odpowiedzi na to zalecenie, 
wraz ze sprawozdaniami, o których mowa 
w art. 7 ust. 3. Sprawozdanie obejmuje 
wpływ na budżet i społeczeństwo
wszystkich podjętych środków 
dyskrecjonalnych, docelową wielkość 
wydatków i dochodów publicznych, 
informacje na temat przyjętych środków i 
na temat charakteru planowanych środków 
osiągnięcia tych celów, jak również 
informacje na temat innych działań 
podejmowanych w odpowiedzi na 
zalecenie Komisji, a także skutki tych 
środków dla osiągnięcia postępów w 
realizacji celów unijnej strategii wzrostu i 
zatrudnienia. Sprawozdanie podaje się do 
wiadomości publicznej.

Or. en

Poprawka 91
Frédéric Daerden

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 10a
Spójność z celami Unii dotyczącymi 

wzrostu i zatrudnienia



AM\893420PL.doc 45/47 PE483.671v01-00

PL

Niniejsze rozporządzenie nie zwalnia 
państwa członkowskiego z realizacji 
zobowiązań dotyczących celów strategii 
UE2020 w odniesieniu do wzrostu, 
zatrudnienia i spraw społecznych ani nie 
pozwala pomijać czy zaniedbywać jego 
ogólnego zobowiązania do wspierania 
wysokiego poziomu zatrudnienia, żeby 
zagwarantować odpowiednią ochronę 
socjalną i przeciwdziałać wykluczeniu 
społecznemu zgodnie z art. 9 TFUE.

Or. en

Poprawka 92
Frédéric Daerden

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit drugi – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) skutków niniejszego rozporządzenia 
dla celów strategii UE2020 w odniesieniu 
do wzrostu, zatrudnienia i spraw 
społecznych.

Or. en

Poprawka 93
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit drugi – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) znaczenia niniejszego rozporządzenia 
dla osiągnięcia unijnej strategii wzrostu i 
zatrudnienia;

Or. en
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Poprawka 94
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Do dnia 31 grudnia 2012 r. Komisja 
Europejska przedstawia wnioski dotyczące 
europejskiego funduszu ratunkowego.

Or. en

Poprawka 95
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 11a
Dialog gospodarczy

1. Aby wzmocnić dialog między 
instytucjami Unii, w szczególności między 
Parlamentem Europejskim, Radą i 
Komisją, oraz aby zapewnić większą 
przejrzystość i odpowiedzialność, właściwa 
komisja Parlamentu Europejskiego może 
zwrócić się do przewodniczącego Rady, 
Komisji i, w stosownych przypadkach, do 
przewodniczącego Rady Europejskiej lub 
przewodniczącego Eurogrupy, aby stawili 
się przed komisją w celu 
przedyskutowania opinii i zaleceń 
przyjętych na podstawie niniejszego 
rozporządzenia.
2. Właściwa komisja Parlamentu 
Europejskiego może zaproponować 
danemu państwu członkowskiemu, 
którego dotyczy opinia lub zalecenie 
wydane na mocy niniejszego 
rozporządzenia, możliwość udziału w 
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wymianie poglądów.
3. Parlament państwa członkowskiego, 
którego dotyczy opinia lub zalecenie 
wydane na mocy niniejszego 
rozporządzenia, może zaprosić do udziału 
w wymianie poglądów przedstawicieli 
Komisji.
4. Rada i Komisja regularnie informują 
Parlament Europejski o stosowaniu 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 96
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do 
państw członkowskich, które w chwili jego 
wejścia w życie są już objęte procedurą 
nadmiernego deficytu.

skreślony

Or. en


