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Poprawka 26
Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
–

Wniosek o odrzucenie

Parlament Europejski odrzuca wniosek 
Komisji.

Or. en

Uzasadnienie

Konsekwencje działań służących tak zwanej konsolidacji budżetowej są jasne. Powinno to 
być: – Unieważnienie zarządzania gospodarką, paktu euro plus i paktu budżetowego –
Unieważnienie paktu stabilizacji i zastąpienie go prawdziwym paktem na rzecz zatrudnienia i 
postępu społecznego – Promowanie zatrudnienia, wzrostu społecznego i gospodarczego 
dzięki większemu wsparciu z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – Utworzenie 
funduszu solidarności w celu wspierania państw w potrzebie na poziomie produkcji, 
podstawowych usług publicznych, tworzenia miejsc pracy gwarantujących prawa.

Poprawka 27
Frédéric Daerden

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Bezprecedensowy globalny kryzys,
który od trzech lat wywiera negatywny 
wpływ na światową gospodarkę, w 
znacznym stopniu naruszył podstawy 
wzrostu gospodarczego i stabilności 
finansowej oraz doprowadził do istotnego 
pogorszenia sytuacji państw 
członkowskich pod względem 
odnotowywanych poziomów deficytu 
budżetowego i długu publicznego, co 
szereg z nich zmusiło do ubiegania się o 
pomoc finansową poza ramami Unii.

(1) Bezprecedensowy globalny kryzys
i spowolnienie działalności gospodarczej,
które od trzech lat wywierają negatywny 
wpływ na światową gospodarkę, w 
znacznym stopniu naruszyły podstawy 
wzrostu gospodarczego i stabilności 
finansowej oraz doprowadziły do istotnego 
pogorszenia warunków finansowych, 
gospodarczych i społecznych, a także 
zwiększyły odnotowywane poziomy
deficytu budżetowego i długu publicznego
w państwach członkowskich, co szereg z 
nich zmusiło do ubiegania się o pomoc 
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finansową poza ramami Unii.

Or. en

Poprawka 28
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Bezprecedensowy globalny kryzys, 
który od trzech lat wywiera negatywny 
wpływ na światową gospodarkę, w 
znacznym stopniu naruszył podstawy 
wzrostu gospodarczego i stabilności 
finansowej oraz doprowadził do istotnego 
pogorszenia sytuacji państw 
członkowskich pod względem 
odnotowywanych poziomów deficytu 
budżetowego i długu publicznego, co 
szereg z nich zmusiło do ubiegania się o 
pomoc finansową poza ramami Unii.

(1) Bezprecedensowy globalny kryzys, 
który od trzech lat wywiera negatywny 
wpływ na światową gospodarkę, w 
znacznym stopniu naruszył podstawy 
wzrostu gospodarczego i stabilności 
finansowej oraz doprowadził do istotnego 
pogorszenia warunków finansowych, 
gospodarczych i społecznych, a także
sytuacji państw członkowskich pod 
względem odnotowywanych poziomów 
deficytu budżetowego i długu publicznego, 
co szereg z nich zmusiło do ubiegania się o 
pomoc finansową poza ramami Unii.

Or. en

Poprawka 29
Antigoni Papadopoulou

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Kryzys gospodarczy uwidocznił, że 
UE powinna realizować inny program 
polityki gospodarczej, zapewniający nie 
tylko środki oszczędnościowe, ale również 
rozwój, pełne zatrudnienie wysokiej 
jakości, trwały wzrost i odpowiedzialność 
budżetową, zgodnie z celami i założeniami 
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strategii „Europa 2020”.

Or. en

Poprawka 30
Sergio Gutiérrez Prieto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Gwałtowne pogorszenie się sytuacji 
gospodarczej i budżetowej państw 
członkowskich miało tragiczne 
konsekwencje, powodując nagły wzrost 
stopy bezrobocia w całej Unii, przy czym 
jedną z grup najbardziej dotkniętych 
kryzysem stanowią młodzi ludzie poniżej 
25 roku życia. Stopa bezrobocia w tej 
grupie osiągnęła 20%, a w wielu 
państwach członkowskich wynosi ponad 
40%. W związku z tym obniżono podstawę 
opodatkowania, koszty gospodarcze i 
społeczne wzrosły, czemu towarzyszył 
gwałtowny wzrost ubóstwa i wykluczenia 
społecznego, zaś utrata możliwości 
wzrostu znacznie spowalnia odnowę 
gospodarczą i budżetową.

Or. en

Poprawka 31
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Artykuł 9 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej stanowi, że przy 
określaniu i realizacji swoich polityk i 
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działań 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 32
Alejandro Cercas, Frédéric Daerden

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Wszystkie strategie polityczne Unii 
Europejskiej muszą być spójne z Kartą 
praw podstawowych, która przyznaje 
obywatelom prawa indywidualne i 
zbiorowe. Ponadto UE i jej państwa 
członkowskie powinny przestrzegać 
podstawowych zasad głównych konwencji 
Międzynarodowej Organizacji Pracy, 
które chronią podstawowe prawa 
wszystkich pracowników.

Or. en

Poprawka 33
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Prawo Unii powinno zapewniać pełną 
zgodność między ustanowionymi w 
Traktacie unijnymi ramami wielostronnego 
nadzoru a ewentualnymi warunkami 

(2) Prawo Unii powinno zapewniać pełną 
zgodność między ustanowionymi w 
Traktacie unijnymi ramami wielostronnego 
nadzoru a ewentualnymi warunkami 
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związanymi z tego rodzaju pomocą 
finansową. Gospodarcza i finansowa 
integracja państw członkowskich, których 
walutą jest euro, wymaga wzmocnionego 
nadzoru celem zapobieżenia wystąpieniu w 
strefie euro efektu domina, którego 
źródłem może być państwo członkowskie 
dotknięte trudnościami w odniesieniu do 
swojej stabilności finansowej.

związanymi z tego rodzaju pomocą 
finansową, uzupełnianą zachętami do 
wspierania trwałego wzrostu, zatrudnienia 
i postępu społecznego. Gospodarcza i 
finansowa integracja państw 
członkowskich, których walutą jest euro, 
wymaga wzmocnionego nadzoru celem 
zapobieżenia wystąpieniu w strefie euro 
efektu domina, którego źródłem może być 
państwo członkowskie dotknięte 
trudnościami w odniesieniu do swojej 
stabilności finansowej.

Or. en

Poprawka 34
Tamás Deutsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Prawo Unii powinno zapewniać pełną 
zgodność między ustanowionymi w 
Traktacie unijnymi ramami wielostronnego 
nadzoru a ewentualnymi warunkami 
związanymi z tego rodzaju pomocą 
finansową. Gospodarcza i finansowa 
integracja państw członkowskich, których 
walutą jest euro, wymaga wzmocnionego 
nadzoru celem zapobieżenia wystąpieniu w 
strefie euro efektu domina, którego 
źródłem może być państwo członkowskie 
dotknięte trudnościami w odniesieniu do 
swojej stabilności finansowej.

(2) Prawo Unii powinno zapewniać pełną 
zgodność między ustanowionymi w 
Traktacie unijnymi ramami wielostronnego 
nadzoru a ewentualnymi warunkami 
związanymi z tego rodzaju pomocą 
finansową, uzupełnianą zachętami do 
wspierania wzrostu. Gospodarcza i 
finansowa integracja państw 
członkowskich, których walutą jest euro, 
wymaga wzmocnionego nadzoru celem 
zapobieżenia wystąpieniu w strefie euro 
efektu domina, którego źródłem może być 
państwo członkowskie dotknięte 
trudnościami w odniesieniu do swojej 
stabilności finansowej.

Or. en

Poprawka 35
Philippe Boulland



PE483.682v01-00 8/43 AM\893501PL.doc

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) W zarządzaniu gospodarczym, łącznie 
z działaniami wzmocnionego nadzoru w 
zakresie polityki gospodarczej, należy 
uwzględnić pojęcie ładu społecznego oraz 
odpowiednie i spójne środki społeczne z 
myślą o ochronie zatrudnienia.

Or. en

Poprawka 36
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Intensywność nadzoru gospodarczego i 
budżetowego powinna być współmierna do 
wagi napotykanych trudności finansowych 
i powinna należycie uwzględniać charakter 
otrzymanej pomocy finansowej, która 
może sięgać od czysto zapobiegawczej 
pomocy udzielanej na podstawie kryteriów 
kwalifikowalności aż po obszerny program 
dostosowań makroekonomicznych 
powiązany z surowymi warunkami.

(3) Intensywność nadzoru gospodarczego i 
budżetowego powinna być współmierna do 
wagi napotykanych trudności finansowych 
i powinna należycie uwzględniać charakter 
otrzymanej pomocy finansowej, która 
może sięgać od czysto zapobiegawczej 
pomocy udzielanej na podstawie kryteriów 
kwalifikowalności aż po obszerny program 
dostosowań makroekonomicznych 
powiązany z surowymi warunkami. Każdy 
program dostosowań 
makroekonomicznych uwzględnia w 
miarę możliwości krajowy program 
reform danego państwa w kontekście 
strategii „Europa 2020” na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia.

Or. en

Poprawka 37
Antigoni Papadopoulou
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Państwo członkowskie, którego walutą 
jest euro, powinno podlegać 
wzmocnionemu nadzorowi jeżeli jest 
dotknięte lub zagrożone poważnymi 
zaburzeniami finansowymi, tak aby 
zapewnić szybkie przywrócenie jego 
sytuacji do stanu normalnego oraz chronić 
pozostałe państwa członkowskie strefy 
euro przed ewentualnymi negatywnymi 
skutkami ubocznymi. Ten wzmocniony 
nadzór powinien obejmować poszerzony 
dostęp do informacji niezbędnych do 
ścisłego monitorowania sytuacji 
gospodarczej, budżetowej i finansowej 
oraz regularne składanie sprawozdań 
Komitetowi Ekonomiczno-Finansowemu 
lub ewentualnemu wyznaczonemu przezeń 
w tym celu podkomitetowi. Ten sam tryb 
nadzoru powinien mieć zastosowanie do 
państw członkowskich ubiegających się o 
udzielenie pomocy zapobiegawczej przez 
Europejski Instrument Stabilności 
Finansowej, europejski mechanizm 
stabilności, Międzynarodowy Fundusz 
Walutowy (MFW) lub jakąkolwiek inną 
międzynarodową instytucję finansową.

(4) Państwo członkowskie, którego walutą 
jest euro, powinno podlegać 
wzmocnionemu nadzorowi, jeżeli jest 
dotknięte lub zagrożone poważnymi 
zaburzeniami finansowymi, tak aby : a) 
zapewnić szybkie przywrócenie jego 
sytuacji do stanu normalnego oraz chronić 
pozostałe państwa członkowskie strefy 
euro przed ewentualnymi negatywnymi 
skutkami ubocznymi; b) zapobiec 
konsekwencjom zawirowań na rynkach 
finansowych polegającym na cięciach w 
świadczeniach socjalnych i niestabilności 
systemów emerytalnych; c) zwalczać 
wyłączenie społeczne, ubóstwo i brak 
dostępu do możliwości edukacyjnych, 
zwłaszcza w przypadku grup znajdujących 
się w szczególnie trudnej sytuacji. Ten 
wzmocniony nadzór powinien obejmować 
poszerzony dostęp do informacji 
niezbędnych do ścisłego monitorowania 
sytuacji gospodarczej, budżetowej i 
finansowej oraz regularne składanie 
sprawozdań Komitetowi Ekonomiczno-
Finansowemu lub ewentualnemu 
wyznaczonemu przezeń w tym celu 
podkomitetowi. Ten sam tryb nadzoru 
powinien mieć zastosowanie do państw 
członkowskich ubiegających się o 
udzielenie pomocy zapobiegawczej przez 
Europejski Instrument Stabilności 
Finansowej, europejski mechanizm 
stabilności, Międzynarodowy Fundusz 
Walutowy (MFW) lub jakąkolwiek inną 
międzynarodową instytucję finansową.

Or. en

Poprawka 38
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE



PE483.682v01-00 10/43 AM\893501PL.doc

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Państwo członkowskie, którego walutą 
jest euro, powinno podlegać 
wzmocnionemu nadzorowi jeżeli jest 
dotknięte lub zagrożone poważnymi 
zaburzeniami finansowymi, tak aby 
zapewnić szybkie przywrócenie jego 
sytuacji do stanu normalnego oraz chronić 
pozostałe państwa członkowskie strefy 
euro przed ewentualnymi negatywnymi 
skutkami ubocznymi. Ten wzmocniony 
nadzór powinien obejmować poszerzony 
dostęp do informacji niezbędnych do 
ścisłego monitorowania sytuacji
gospodarczej, budżetowej i finansowej 
oraz regularne składanie sprawozdań 
Komitetowi Ekonomiczno-Finansowemu 
lub ewentualnemu wyznaczonemu przezeń
w tym celu podkomitetowi. Ten sam tryb 
nadzoru powinien mieć zastosowanie do 
państw członkowskich ubiegających się o 
udzielenie pomocy zapobiegawczej przez 
Europejski Instrument Stabilności 
Finansowej, europejski mechanizm 
stabilności, Międzynarodowy Fundusz 
Walutowy (MFW) lub jakąkolwiek inną 
międzynarodową instytucję finansową.

(4) Państwo członkowskie, którego walutą 
jest euro, powinno podlegać 
wzmocnionemu nadzorowi jeżeli jest 
dotknięte lub zagrożone poważnymi 
zaburzeniami finansowymi, tak aby 
zapewnić szybkie przywrócenie jego 
sytuacji do stanu normalnego oraz chronić 
pozostałe państwa członkowskie strefy 
euro przed ewentualnymi negatywnymi 
skutkami ubocznymi. Ten wzmocniony 
nadzór powinien obejmować poszerzony 
dostęp do informacji niezbędnych do 
ścisłego monitorowania sytuacji
społecznej, budżetowej i finansowej, a 
także sytuacji w zakresie zatrudnienia,
oraz regularne przedstawianie sprawozdań
Parlamentowi Europejskiemu,
Komitetowi Ekonomiczno-Finansowemu, 
Komitetowi Zatrudnienia (EMCO) 
i Komitetowi Ochrony Socjalnej (SPC) lub 
ewentualnemu wyznaczonemu przez nie w 
tym celu podkomitetowi. Ten sam tryb 
nadzoru powinien mieć zastosowanie do 
państw członkowskich ubiegających się o 
udzielenie pomocy zapobiegawczej przez 
Europejski Instrument Stabilności 
Finansowej, europejski mechanizm 
stabilności, Międzynarodowy Fundusz 
Walutowy (MFW) lub jakąkolwiek inną 
międzynarodową instytucję finansową.

Or. en

Poprawka 39
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Nadzór nad sytuacją gospodarczą i
finansową należy istotnie wzmocnić w 
przypadku państw członkowskich objętych 
programem dostosowań 
makroekonomicznych. Ze względu na 
kompleksowy charakter takiego programu 
inne procedury nadzoru gospodarczego i 
budżetowego powinny zostać zawieszone 
na czas trwania programu dostosowań 
makroekonomicznych, tak aby uniknąć 
powielania obowiązków w zakresie 
sprawozdawczości.

(5) Nadzór nad sytuacją 
gospodarczą, finansową, społeczną oraz 
sytuacją w zakresie zatrudnienia należy 
istotnie wzmocnić w przypadku państw 
członkowskich objętych programem 
dostosowań makroekonomicznych.
Program ten obejmuje środki służące 
jednocześnie przywróceniu stabilności 
finansowej i realizacji celów strategii na 
rzecz zatrudnienia i wzrostu. Państwa 
członkowskie przedkładają sprawozdania 
na temat postępów w zakresie tych dwóch 
aspektów. Ze względu na kompleksowy 
charakter programu dostosowań 
makroekonomicznych inne procedury 
nadzoru gospodarczego i budżetowego 
powinny zostać zawieszone na czas 
trwania programu dostosowań 
makroekonomicznych, tak aby uniknąć 
powielania obowiązków w zakresie 
sprawozdawczości.

Or. en

Poprawka 40
Kinga Göncz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Decyzja w sprawie nieprzestrzegania 
przez państwo członkowskie dotyczącego 
go programu dostosowawczego powinna 
również pociągać za sobą zawieszenie 
płatności lub zobowiązań Unii zgodnie z 
art. 21 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr XXX 
ustanawiającego wspólne przepisy 
dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu 

skreślony
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Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego objętych 
zakresem wspólnych ram strategicznych 
oraz ustanawiającego przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego i Funduszu 
Spójności, oraz uchylającego 
rozporządzenie (WE) nr 1083/2006,

Or. en

Poprawka 41
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Decyzja w sprawie nieprzestrzegania 
przez państwo członkowskie dotyczącego 
go programu dostosowawczego powinna 
również pociągać za sobą zawieszenie 
płatności lub zobowiązań Unii zgodnie z 
art. 21 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr XXX 
ustanawiającego wspólne przepisy 
dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego objętych 
zakresem wspólnych ram strategicznych 
oraz ustanawiającego przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego i Funduszu 
Spójności, oraz uchylającego 
rozporządzenie (WE) nr 1083/2006,

skreślony

Or. en
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Poprawka 42
Frédéric Daerden

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Decyzja w sprawie nieprzestrzegania 
przez państwo członkowskie dotyczącego 
go programu dostosowawczego powinna 
również pociągać za sobą zawieszenie 
płatności lub zobowiązań Unii zgodnie z 
art. 21 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr XXX 
ustanawiającego wspólne przepisy 
dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego objętych 
zakresem wspólnych ram strategicznych 
oraz ustanawiającego przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego i Funduszu 
Spójności, oraz uchylającego 
rozporządzenie (WE) nr 1083/2006,

(7) Państwa członkowskie, które 
doświadczają lub stoją przed ryzykiem 
poważnych trudności z punktu widzenia 
stabilności finansowej i/lub które 
korzystają lub mogłyby korzystać 
z pomocy finansowej, są zależne od 
europejskiej solidarności. Europejskie 
fundusze strukturalne i Fundusz 
Spójności mogą istotnie przyczynić się do 
dopilnowania, by nawet w razie 
ograniczeń finansowych realizowane były 
inwestycje z myślą o osiąganiu celów 
strategii Europa 2020 w zakresie wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia oraz jej 
celów społecznych. Projektowi programu 
dostosowawczego mógłby zatem 
towarzyszyć wniosek danego państwa 
członkowskiego o skorzystanie 
z tymczasowego zwiększenia płatności lub 
z płatności salda końcowego w ramach 
funduszy strukturalnych lub Funduszu 
Spójności,

Or. en

Poprawka 43
Sergio Gutiérrez Prieto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Decyzja w sprawie nieprzestrzegania 
przez państwo członkowskie dotyczącego 
go programu dostosowawczego powinna
również pociągać za sobą zawieszenie 

(7) Decyzja w sprawie poważnego i 
powtarzającego się nieprzestrzegania przez 
państwo członkowskie dotyczącego go 
programu dostosowawczego mogłaby
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płatności lub zobowiązań Unii zgodnie z 
art. 21 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr XXX 
ustanawiającego wspólne przepisy 
dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego objętych 
zakresem wspólnych ram strategicznych 
oraz ustanawiającego przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego i Funduszu 
Spójności, oraz uchylającego 
rozporządzenie (WE) nr 1083/2006,

również pociągać za sobą zawieszenie 
płatności lub zobowiązań Unii zgodnie z 
art. 21 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr XXX 
ustanawiającego wspólne przepisy 
dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego objętych 
zakresem wspólnych ram strategicznych 
oraz ustanawiającego przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego i Funduszu 
Spójności, oraz uchylającego 
rozporządzenie (WE) nr 1083/2006. 
Natomiast państwa członkowskie, które 
znajdują się w trudnej sytuacji 
gospodarczej, budżetowej i społecznej i 
które dokładają znacznych starań celem 
wspierania odnowy gospodarczej i 
tworzenia miejsc pracy, powinny w 
większym stopniu korzystać z europejskiej 
solidarności, uzyskując większe kwoty z 
europejskich funduszy. Umożliwi im to 
osiągnięcie stabilności budżetowej przy 
jednoczesnym promowaniu wzrostu 
gospodarczego i tworzenia miejsc pracy 
oraz zapewnianiu odpowiednich 
poziomów opieki socjalnej,

Or. en

Poprawka 44
Tamás Deutsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Decyzja w sprawie nieprzestrzegania 
przez państwo członkowskie dotyczącego 
go programu dostosowawczego powinna

(7) Decyzja w sprawie nieprzestrzegania 
przez państwo członkowskie dotyczącego 
go programu dostosowawczego mogłaby
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również pociągać za sobą zawieszenie 
płatności lub zobowiązań Unii zgodnie z 
art. 21 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr XXX 
ustanawiającego wspólne przepisy 
dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego objętych 
zakresem wspólnych ram strategicznych 
oraz ustanawiającego przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego i Funduszu 
Spójności, oraz uchylającego 
rozporządzenie (WE) nr 1083/2006,

również pociągać za sobą zobowiązania
Unii zgodnie z art. 21 ust. 6 rozporządzenia
(UE) nr XXX ustanawiającego wspólne 
przepisy dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Funduszu Spójności, Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego 
objętych zakresem wspólnych ram 
strategicznych oraz ustanawiającego 
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego i 
Funduszu Spójności, oraz uchylającego 
rozporządzenie (WE) nr 1083/2006,

Or. en

Poprawka 45
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Niniejsze rozporządzenie stosuje się z 
pełnym poszanowaniem postanowień art. 
152 TFUE, zaś zalecenia wydawane na 
mocy niniejszego rozporządzenia są 
wydawane przy pełnym poszanowaniu 
praktyk i instytucji państw członkowskich 
w zakresie kształtowania płac. Stosowanie 
niniejszego rozporządzenia uwzględnia 
postanowienia art. 28 Karty praw 
podstawowych, a co za tym idzie nie 
narusza prawa do negocjowania, 
zawierania i egzekwowania układów 
zbiorowych ani do podejmowania działań 
zbiorowych zgodnie z ustawami i 
praktykami krajowymi.
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Or. en

Poprawka 46
Frédéric Daerden

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Stosowanie niniejszego 
rozporządzenia jest zgodne z art. 153 ust. 
3 oraz art. 152 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 
Decyzje podejmowane na mocy 
niniejszego rozporządzenia są zgodne z 
zasadą pomocniczości, dialogiem 
społecznym oraz kompetencjami państw 
członkowskich i partnerów społecznych 
w zakresie kształtowania wynagrodzeń i 
wypłacania świadczeń emerytalnych. 
Stosowanie niniejszego rozporządzenia 
jest zgodne z art. 28 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej i nie 
narusza prawa do negocjowania, 
zawierania i egzekwowania układów 
zbiorowych, ani prawa do działań 
zbiorowych, przy należytym poszanowaniu 
krajowych praktyk rokowań zbiorowych i 
prawa krajowego.

Or. en

Poprawka 47
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja może podjąć decyzję o objęciu 
wzmocnionym nadzorem państwa 

1. Komisja może podjąć decyzję o objęciu 
wzmocnionym nadzorem państwa 
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członkowskiego dotkniętego poważnymi 
trudnościami w odniesieniu do jego 
stabilności finansowej. Danemu państwu 
członkowskiemu umożliwia się uprzednio 
wyrażenie opinii. Komisja podejmuje co 
sześć miesięcy decyzję o ewentualnym 
przedłużeniu wzmocnionego nadzoru.

członkowskiego dotkniętego poważnymi 
trudnościami w odniesieniu do jego 
stabilności finansowej. Danemu państwu 
członkowskiemu oraz partnerom 
społecznym umożliwia się uprzednio 
wyrażenie opinii. Komisja podejmuje co 
sześć miesięcy decyzję o ewentualnym 
przedłużeniu wzmocnionego nadzoru.

Or. en

Poprawka 48
Philippe De Backer

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Komisja podaje do wiadomości 
publicznej każdą decyzję podjętą na mocy 
ust. 1 i 2.

Or. en

Poprawka 49
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) przekazuje wszelkie aktualne 
informacje niezbędne do ścisłego 
monitorowania postępów w realizowaniu 
strategii UE na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia, opierając 
się o wskaźniki przedstawione we 
wspólnych ramach oceny;

Or. en
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Poprawka 50
Philippe Boulland

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) przekazuje Parlamentowi 
Europejskiemu informacje o rozwoju 
sytuacji w zakresie ubóstwa w każdym 
państwie członkowskim.

Or. en

Poprawka 51
Frédéric Daerden

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) przekazuje Parlamentowi 
Europejskiemu, Komisji i parlamentom 
narodowym informacje na temat 
publicznych inwestycji na rzecz realizacji 
celów strategii „Europa 2020” 
dotyczących wzrostu, zatrudnienia oraz 
celów społecznych.

Or. en

Poprawka 52
Antigoni Papadopoulou

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W żadnym wypadku państwo 
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członkowskie objęte nadzorem nie może 
realizować działań wymienionych w ust. 1, 
2 i 3 z uszczerbkiem dla praw socjalnych, 
powinno natomiast starać się wzmocnić 
społeczny i dotyczący płci wymiar 
jednolitego rynku.

Or. en

Poprawka 53
Antigoni Papadopoulou

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Realizując program dostosowawczy, 
państwo członkowskie objęte nadzorem 
musi w pełni szanować praktyki i przepisy 
z zakresu pracy, prawa do zbiorowej 
reprezentacji i rokowań, jak również do 
działań zbiorowych, w tym prawo do 
strajku.

Or. en

Poprawka 54
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja, w powiązaniu z EBC, 
przeprowadza okresowe wizyty kontrolne 
w państwie członkowskim objętym 
nadzorem celem weryfikacji postępów 
osiągniętych we wdrażaniu środków, o 
których mowa w ust. 1, 2 i 3. Komisja 
przekazuje co trzy miesiące swoje ustalenia 
Komitetowi Ekonomiczno-Finansowemu 

4. Komisja, w powiązaniu z EBC i 
Międzynarodową Organizacją Pracy 
(MOP), przeprowadza okresowe wizyty 
kontrolne w państwie członkowskim 
objętym nadzorem celem weryfikacji 
postępów osiągniętych we wdrażaniu 
środków, o których mowa w ust. 1, 2 i 3.
Komisja przekazuje co trzy miesiące swoje 
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lub ewentualnemu wyznaczonemu przezeń
w tym celu podkomitetowi, oceniając w 
szczególności, czy konieczne są dodatkowe 
środki. Te wizyty kontrolne zastępują 
monitorowanie na miejscu, o którym mowa 
w art. 10a ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 
1467/97.

ustalenia Komitetowi Ekonomiczno-
Finansowemu, Komitetowi Zatrudnienia 
(EMCO) i Komitetowi Ochrony Socjalnej 
(SPC) lub ewentualnemu wyznaczonemu
przez nie w tym celu podkomitetowi, 
oceniając w szczególności, czy konieczne 
są dodatkowe środki. Te wizyty kontrolne 
zastępują monitorowanie na miejscu, o 
którym mowa w art. 10a ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 1467/97.

Or. en

Poprawka 55
Tamás Deutsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Jeżeli na podstawie oceny, o której 
mowa w ust. 4, stwierdza się, że konieczne 
są dodatkowe środki, a sytuacja finansowa 
danego państwa członkowskiego ma 
znaczący negatywny wpływ na stabilność 
finansową strefy euro, Rada, stanowiąc 
większością kwalifikowaną na wniosek 
Komisji, może zalecić danemu państwu 
członkowskiemu ubieganie się o pomoc 
finansową oraz przygotowanie programu 
dostosowań makroekonomicznych. Rada
może podjąć decyzję o podaniu tego 
zalecenia do wiadomości publicznej.

5. Jeżeli na podstawie oceny, o której 
mowa w ust. 4, stwierdza się, że konieczne 
są dodatkowe środki, a sytuacja finansowa 
danego państwa członkowskiego ma 
znaczący negatywny wpływ na stabilność 
finansową strefy euro, Parlament 
Europejski i Rada, na wniosek Komisji,
mogą zalecić danemu państwu 
członkowskiemu ubieganie się o pomoc 
finansową oraz przygotowanie programu 
dostosowań makroekonomicznych. Rada
stanowi większością kwalifikowaną.

Or. en

Poprawka 56
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

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

5. Jeżeli na podstawie oceny, o której 
mowa w ust. 4, stwierdza się, że konieczne 
są dodatkowe środki, a sytuacja finansowa 
danego państwa członkowskiego ma 
znaczący negatywny wpływ na stabilność 
finansową strefy euro, Rada, stanowiąc 
większością kwalifikowaną na wniosek 
Komisji, może zalecić danemu państwu 
członkowskiemu ubieganie się o pomoc 
finansową oraz przygotowanie programu 
dostosowań makroekonomicznych. Rada
może podjąć decyzję o podaniu tego 
zalecenia do wiadomości publicznej.

5. Jeżeli na podstawie oceny, o której 
mowa w ust. 4, stwierdza się, że konieczne 
są dodatkowe środki, a sytuacja finansowa, 
gospodarcza i społeczna danego państwa 
członkowskiego ma znaczący negatywny 
wpływ na stabilność finansową i 
gospodarczą strefy euro, Rada, stanowiąc 
większością kwalifikowaną na wniosek 
Komisji, może zalecić danemu państwu 
członkowskiemu ubieganie się o pomoc 
finansową oraz przygotowanie programu 
dostosowań makroekonomicznych. Rada
podaje zalecenie do wiadomości 
publicznej.

Or. en

Poprawka 57
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Jeżeli na podstawie oceny, o której 
mowa w ust. 4, stwierdza się, że konieczne 
są dodatkowe środki, a sytuacja finansowa 
danego państwa członkowskiego ma 
znaczący negatywny wpływ na stabilność 
finansową strefy euro, Rada, stanowiąc 
większością kwalifikowaną na wniosek 
Komisji, może zalecić danemu państwu 
członkowskiemu ubieganie się o pomoc 
finansową oraz przygotowanie programu 
dostosowań makroekonomicznych. Rada 
może podjąć decyzję o podaniu tego 
zalecenia do wiadomości publicznej.

5. Jeżeli na podstawie oceny, o której 
mowa w ust. 4, stwierdza się, że konieczne 
są dodatkowe środki, a sytuacja finansowa 
danego państwa członkowskiego ma 
znaczący negatywny wpływ na stabilność 
finansową strefy euro, Rada, działając na 
wniosek Komisji, może zalecić danemu 
państwu członkowskiemu ubieganie się o 
pomoc finansową oraz przygotowanie 
programu dostosowań 
makroekonomicznych. Rada może podjąć 
decyzję o podaniu tego zalecenia do 
wiadomości publicznej.

Or. en
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Poprawka 58
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. W przypadku decyzji podejmowanej 
zgodnie z ust. 5 uznaje się, że zalecenie 
Komisji zostało przyjęte przez Radę, chyba 
że w terminie dziesięciu dni od przyjęcia 
zalecenia przez Komisję Rada postanowi 
odrzucić je kwalifikowaną większością 
głosów. Dane państwo członkowskie może 
wnioskować o zwołanie w tym czasie 
posiedzenia Rady w celu poddania decyzji 
pod głosowanie.

Or. en

Poprawka 59
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 6 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Jeżeli zalecenie na mocy ust. 5 jest 
podawane do wiadomości publicznej:

skreślony

(a) właściwa komisja Parlamentu 
Europejskiego może zaprosić 
przedstawicieli danego państwa 
członkowskiego do udziału w wymianie 
poglądów;
(b) przedstawiciele Komisji mogą zostać 
zaproszeni przez parlament danego 
państwa członkowskiego do udziału w 
wymianie poglądów.

Or. en
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Uzasadnienie

Te wymiany poglądów powinny wchodzić w zakres szerszego „dialogu gospodarczego”, który 
ma pierwszorzędne znaczenie. Dlatego też należałoby przeznaczyć oddzielny artykuł 
niniejszego rozporządzenia „dialogowi gospodarczemu”.

Poprawka 60
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 6 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Jeżeli zalecenie na mocy ust. 5 jest 
podawane do wiadomości publicznej:

6. Jeżeli wydawane jest zalecenie na mocy 
ust. 5:

Or. en

Poprawka 61
Tamás Deutsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 6 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Jeżeli zalecenie na mocy ust. 5 jest 
podawane do wiadomości publicznej:

6. Jeżeli wydawane jest zalecenie na mocy 
ust. 5:

Or. en

Poprawka 62
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 6 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) właściwa komisja Parlamentu a) właściwe komisje Parlamentu 



PE483.682v01-00 24/43 AM\893501PL.doc

PL

Europejskiego może zaprosić 
przedstawicieli danego państwa 
członkowskiego do udziału w wymianie 
poglądów;

Europejskiego mogą zaprosić 
przedstawicieli danego państwa 
członkowskiego do udziału w wymianie 
poglądów;

Or. en

Poprawka 63
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 3a
Program trwałej odbudowy

1. Państwo członkowskie objęte 
wzmocnionym nadzorem przyjmuje – w 
ścisłej współpracy z Komisją – program 
trwałej odbudowy mający na celu 
zapewnienie stabilności budżetowej i 
ożywienia gospodarczego.
2. W programie trwałej odbudowy określa 
się wieloletnie cele dotyczące inwestycji 
publicznych i wydatków socjalnych z 
myślą o zapewnieniu warunków dla 
realizacji celów unijnej strategii na rzecz 
wzrostu i zatrudnienia. Uwzględniając 
ograniczenia strukturalne, program 
trwałej odnowy obejmuje specjalne 
programy i projekty priorytetowe, które 
będą wdrażane w celu ustabilizowania 
popytu zagregowanego.
3. Program trwałej odbudowy obejmuje 
wszelkie działania przewidziane z myślą o 
mobilizacji zasobów UE powiązanych z 
następującymi instrumentami: 
- Europejski Fundusz Dostosowania do 
Globalizacji,
- fundusze strukturalne,
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- obligacje projektowe UE,
- program ramowy „Horyzont 2020”.
4. Program trwałej odbudowy załączany 
jest do dokumentów, które przekazywane 
są Komisji zgodnie z art. 3 ust. 3.

Or. en

Poprawka 64
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwo członkowskie, które zamierza 
uzyskać pomoc finansową od przynajmniej 
jednego innego państwa, Europejskiego 
Instrumentu Stabilności Finansowej, 
europejskiego mechanizmu stabilności, 
MFW lub innej instytucji poza ramami 
Unii, bezzwłocznie informuje o swoich 
planach Radę, Komisję i EBC. Komitet 
Ekonomiczno-Finansowy lub ewentualny 
wyznaczony przezeń w tym celu 
podkomitet poddaje dyskusji planowane 
ubieganie się o pomoc finansową, po 
otrzymaniu oceny Komisji.

Państwo członkowskie, które zamierza 
uzyskać pomoc finansową od przynajmniej 
jednego innego państwa, Europejskiego 
Instrumentu Stabilności Finansowej, 
europejskiego mechanizmu stabilności, 
MFW lub innej instytucji poza ramami 
Unii, bezzwłocznie informuje o swoich 
planach Parlament Europejski, Radę, 
Komisję i EBC. Komitet Ekonomiczno-
Finansowy lub ewentualny wyznaczony 
przezeń w tym celu podkomitet poddaje 
dyskusji planowane ubieganie się o pomoc 
finansową, po otrzymaniu oceny Komisji.

Or. en

Poprawka 65
Sergio Gutiérrez Prieto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli państwo członkowskie ubiega się o 
pomoc finansową z Europejskiego 

Jeżeli państwo członkowskie ubiega się o 
pomoc finansową z Europejskiego 
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Instrumentu Stabilności Finansowej lub 
europejskiego mechanizmu stabilności, 
Komisja przygotowuje – w powiązaniu z 
EBC oraz, jeżeli to możliwe, MFW –
analizę zdolności obsługi długu 
publicznego danego państwa 
członkowskiego, w tym możliwości spłaty 
przez to państwo planowanej pomocy 
finansowej, oraz przekazuje tę analizę 
Komitetowi Ekonomiczno-Finansowemu 
lub ewentualnemu wyznaczonemu przezeń 
w tym celu podkomitetowi.

Instrumentu Stabilności Finansowej lub 
europejskiego mechanizmu stabilności, 
Komisja przygotowuje – w powiązaniu z 
EBC oraz, jeżeli to możliwe, MFW –
analizę zdolności obsługi długu 
publicznego danego państwa 
członkowskiego w perspektywie średnio- i 
długoterminowej, w tym możliwości spłaty 
przez to państwo planowanej pomocy 
finansowej, oraz przekazuje tę analizę 
Komitetowi Ekonomiczno-Finansowemu 
lub ewentualnemu wyznaczonemu przezeń 
w tym celu podkomitetowi.

Or. en

Poprawka 66
Frédéric Daerden

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli państwo członkowskie ubiega się o 
pomoc finansową z Europejskiego 
Instrumentu Stabilności Finansowej lub 
europejskiego mechanizmu stabilności, 
Komisja przygotowuje – w powiązaniu z 
EBC oraz, jeżeli to możliwe, MFW –
analizę zdolności obsługi długu 
publicznego danego państwa 
członkowskiego, w tym możliwości spłaty 
przez to państwo planowanej pomocy 
finansowej, oraz przekazuje tę analizę 
Komitetowi Ekonomiczno-Finansowemu 
lub ewentualnemu wyznaczonemu przezeń
w tym celu podkomitetowi.

Jeżeli państwo członkowskie ubiega się o 
pomoc finansową z Europejskiego 
Instrumentu Stabilności Finansowej lub 
europejskiego mechanizmu stabilności, 
Komisja przygotowuje – w powiązaniu z 
EBC oraz, jeżeli to możliwe, MFW –
analizę zdolności obsługi długu 
publicznego danego państwa 
członkowskiego, w tym możliwości spłaty 
przez to państwo planowanej pomocy 
finansowej, jednocześnie realizując swoje 
cele związane ze wzrostem gospodarczym
oraz poziomem ubóstwa Unii i strategią 
na rzecz zatrudnienia, oraz przekazuje tę 
analizę Komitetowi Ekonomiczno-
Finansowemu, EMCO i SPC lub 
ewentualnemu wyznaczonemu przez nie w 
tym celu podkomitetowi.

Or. en
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Poprawka 67
Frédéric Daerden

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwo członkowskie otrzymujące 
pomoc finansową od przynajmniej jednego 
innego państwa, MFW, Europejskiego 
Instrumentu Stabilności Finansowej lub 
europejskiego mechanizmu stabilności 
przygotowuje w porozumieniu z Komisją –
działającą w powiązaniu z EBC – projekt 
programu dostosowawczego służącego 
przywróceniu solidnej i zrównoważonej 
sytuacji gospodarczej i finansowej oraz 
przywróceniu możliwości danego państwa 
do samodzielnego finansowania się w pełni 
na rynkach finansowych. W projekcie 
programu dostosowawczego należycie 
uwzględnia się aktualne zalecenia 
skierowane do danego państwa 
członkowskiego na mocy art. 121, 126 lub 
148 Traktatu, jak również działania 
podejmowane przez to państwo celem 
dostosowania się do tych zaleceń, mając
jednocześnie na celu poszerzenie, 
wzmocnienie i pogłębienie wymaganych 
środków polityki.

1. Państwo członkowskie otrzymujące 
pomoc finansową od przynajmniej jednego 
innego państwa, MFW, Europejskiego 
Instrumentu Stabilności Finansowej lub 
europejskiego mechanizmu stabilności 
przygotowuje w porozumieniu z Komisją –
działającą w powiązaniu z EBC – projekt 
programu dostosowawczego służącego 
przywróceniu solidnej i zrównoważonej 
sytuacji gospodarczej, społecznej, 
finansowej i sytuacji w zakresie 
zatrudnienia oraz przywróceniu 
możliwości danego państwa do 
samodzielnego finansowania się w pełni na 
rynkach finansowych. Bez uszczerbku dla 
art. 9 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej oraz dla celów w zakresie 
wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i 
celów społecznych strategii „Europa 
2020” w projekcie programu 
dostosowawczego należycie uwzględnia 
się aktualne zalecenia skierowane do 
danego państwa członkowskiego na mocy 
art. 121, 126 lub 148 Traktatu, jak również 
działania podejmowane przez to państwo 
celem dostosowania się do tych zaleceń, 
mając jednocześnie na celu poszerzenie, 
wzmocnienie i pogłębienie wymaganych 
środków polityki. Projektowi programu 
dostosowawczego może zatem towarzyszyć 
wniosek danego państwa członkowskiego 
o skorzystanie z tymczasowego 
zwiększenia płatności lub z płatności salda 
końcowego w ramach funduszy 
strukturalnych lub Funduszu Spójności.

Or. en
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Poprawka 68
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwo członkowskie otrzymujące 
pomoc finansową od przynajmniej jednego 
innego państwa, MFW, Europejskiego 
Instrumentu Stabilności Finansowej lub 
europejskiego mechanizmu stabilności 
przygotowuje w porozumieniu z Komisją –
działającą w powiązaniu z EBC – projekt 
programu dostosowawczego służącego 
przywróceniu solidnej i zrównoważonej 
sytuacji gospodarczej i finansowej oraz 
przywróceniu możliwości danego państwa 
do samodzielnego finansowania się w pełni 
na rynkach finansowych. W projekcie
programu dostosowawczego należycie 
uwzględnia się aktualne zalecenia 
skierowane do danego państwa 
członkowskiego na mocy art. 121, 126 lub 
148 Traktatu, jak również działania 
podejmowane przez to państwo celem
dostosowania się do tych zaleceń, mając 
jednocześnie na celu poszerzenie, 
wzmocnienie i pogłębienie wymaganych 
środków polityki.

1. Państwo członkowskie otrzymujące 
pomoc finansową od przynajmniej jednego 
innego państwa, MFW, Europejskiego 
Instrumentu Stabilności Finansowej lub 
europejskiego mechanizmu stabilności 
przygotowuje w porozumieniu z Komisją –
działającą w powiązaniu z EBC i 
Międzynarodową Organizacją Pracy 
(MOP) – projekt programu 
dostosowawczego służącego przywróceniu 
solidnej i zrównoważonej sytuacji 
gospodarczej, finansowej i społecznej oraz 
przywróceniu możliwości danego państwa 
do samodzielnego finansowania się w pełni 
na rynkach finansowych. Projekt programu 
dostosowawczego jest w pełni zgodny z 
art. 9 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej i z aktualnymi zaleceniami 
skierowanymi do danego państwa 
członkowskiego na mocy art. 121, 126, 136
lub 148 Traktatu, jak również z 
działaniami podejmowanymi przez to 
państwo celem dostosowania się do tych 
zaleceń, mając jednocześnie na celu 
poszerzenie, wzmocnienie i pogłębienie 
wymaganych środków polityki. Państwa 
członkowskie włączają do swoich 
programów dostosowań 
makroekonomicznych aktualny i 
szczegółowy opis planowanych 
wieloletnich celów dotyczących wydatków 
bezpośrednio powiązanych z osiąganiem 
celów zawartych w unijnej strategii na 
rzecz zatrudnienia i wzrostu, w tym 
inwestycji publicznych. Powyższy 
szczegółowy opis należycie wyjaśnia 
różnice między planowanymi wydatkami a 
najnowszymi programami stabilności.
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Poprawka 69
Sergio Gutiérrez Prieto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwo członkowskie otrzymujące 
pomoc finansową od przynajmniej jednego 
innego państwa, MFW, Europejskiego 
Instrumentu Stabilności Finansowej lub 
europejskiego mechanizmu stabilności 
przygotowuje w porozumieniu z Komisją –
działającą w powiązaniu z EBC – projekt 
programu dostosowawczego służącego 
przywróceniu solidnej i zrównoważonej 
sytuacji gospodarczej i finansowej oraz 
przywróceniu możliwości danego państwa 
do samodzielnego finansowania się w pełni 
na rynkach finansowych. W projekcie 
programu dostosowawczego należycie 
uwzględnia się aktualne zalecenia 
skierowane do danego państwa 
członkowskiego na mocy art. 121, 126 lub 
148 Traktatu, jak również działania 
podejmowane przez to państwo celem 
dostosowania się do tych zaleceń, mając 
jednocześnie na celu poszerzenie, 
wzmocnienie i pogłębienie wymaganych 
środków polityki.

1. Państwo członkowskie otrzymujące 
pomoc finansową od przynajmniej jednego 
innego państwa, MFW, Europejskiego 
Instrumentu Stabilności Finansowej lub 
europejskiego mechanizmu stabilności 
przygotowuje w porozumieniu z Komisją –
działającą w powiązaniu z EBC – projekt 
programu dostosowawczego służącego 
przywróceniu solidnej i zrównoważonej 
sytuacji gospodarczej, społecznej i 
finansowej oraz przywróceniu możliwości 
danego państwa do samodzielnego 
finansowania się w pełni na rynkach 
finansowych. W przypadku każdego 
programu dostosowawczego należy 
przewidzieć realistyczny harmonogram 
(średnio- i długoterminowy), biorąc pod 
uwagę, że realizacja tych programów nie 
może być zbyt gwałtowna czy szybka, gdyż 
inaczej zagrożą one ożywieniu 
gospodarczemu i tworzeniu miejsc pracy, 
zaostrzając jeszcze bardziej gospodarcze i 
społeczne skutki kryzysu. W projekcie 
programu dostosowawczego należycie 
uwzględnia się aktualne zalecenia 
skierowane do danego państwa 
członkowskiego na mocy art. 121, 126 lub 
148 Traktatu, jak również działania 
podejmowane przez to państwo celem 
dostosowania się do tych zaleceń, mając 
jednocześnie na celu poszerzenie, 
wzmocnienie i pogłębienie wymaganych 
środków polityki.

Or. en
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Poprawka 70
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwo członkowskie otrzymujące 
pomoc finansową od przynajmniej jednego 
innego państwa, MFW, Europejskiego 
Instrumentu Stabilności Finansowej lub 
europejskiego mechanizmu stabilności 
przygotowuje w porozumieniu z Komisją –
działającą w powiązaniu z EBC – projekt 
programu dostosowawczego służącego 
przywróceniu solidnej i zrównoważonej 
sytuacji gospodarczej i finansowej oraz 
przywróceniu możliwości danego państwa 
do samodzielnego finansowania się w pełni 
na rynkach finansowych. W projekcie 
programu dostosowawczego należycie 
uwzględnia się aktualne zalecenia 
skierowane do danego państwa
członkowskiego na mocy art. 121, 126 lub 
148 Traktatu, jak również działania 
podejmowane przez to państwo celem 
dostosowania się do tych zaleceń, mając 
jednocześnie na celu poszerzenie, 
wzmocnienie i pogłębienie wymaganych 
środków polityki.

1. Państwo członkowskie starające się o 
lub otrzymujące pomoc finansową od 
przynajmniej jednego innego państwa, 
MFW, Europejskiego Instrumentu 
Stabilności Finansowej lub europejskiego 
mechanizmu stabilności przygotowuje w 
porozumieniu z Komisją – działającą w 
powiązaniu z EBC – projekt programu 
dostosowawczego służącego przywróceniu 
solidnej i zrównoważonej sytuacji 
gospodarczej i finansowej oraz 
przywróceniu możliwości danego państwa 
do samodzielnego finansowania się w pełni 
na rynkach finansowych. W projekcie 
programu dostosowawczego należycie 
uwzględnia się aktualne zalecenia 
skierowane do danego państwa 
członkowskiego na mocy art. 121, 126 lub 
148 Traktatu, jak również działania 
podejmowane przez to państwo celem 
dostosowania się do tych zaleceń, mając 
jednocześnie na celu poszerzenie, 
wzmocnienie i pogłębienie wymaganych 
środków polityki. Każdy program 
dostosowań makroekonomicznych 
uwzględnia w miarę możliwości krajowy 
program reform danego państwa w 
kontekście strategii „Europa 2020” na 
rzecz wzrostu gospodarczego i 
zatrudnienia.

Or. en

Poprawka 71
Tamás Deutsch
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwo członkowskie otrzymujące 
pomoc finansową od przynajmniej jednego 
innego państwa, MFW, Europejskiego 
Instrumentu Stabilności Finansowej lub 
europejskiego mechanizmu stabilności 
przygotowuje w porozumieniu z Komisją –
działającą w powiązaniu z EBC – projekt 
programu dostosowawczego służącego 
przywróceniu solidnej i zrównoważonej 
sytuacji gospodarczej i finansowej oraz 
przywróceniu możliwości danego państwa 
do samodzielnego finansowania się w pełni 
na rynkach finansowych. W projekcie 
programu dostosowawczego należycie 
uwzględnia się aktualne zalecenia 
skierowane do danego państwa 
członkowskiego na mocy art. 121, 126 lub 
148 Traktatu, jak również działania 
podejmowane przez to państwo celem 
dostosowania się do tych zaleceń, mając 
jednocześnie na celu poszerzenie, 
wzmocnienie i pogłębienie wymaganych 
środków polityki.

1. Państwo członkowskie otrzymujące 
pomoc finansową od przynajmniej jednego 
innego państwa, MFW, Europejskiego 
Instrumentu Stabilności Finansowej lub
europejskiego mechanizmu stabilności 
przygotowuje w porozumieniu z Komisją –
działającą w powiązaniu z EBC – projekt 
programu dostosowawczego służącego 
przywróceniu solidnej i zrównoważonej 
sytuacji gospodarczej i finansowej
promującej zatrudnienie oraz 
przywróceniu możliwości danego państwa 
do samodzielnego finansowania się w pełni 
na rynkach finansowych. W projekcie 
programu dostosowawczego należycie 
uwzględnia się aktualne zalecenia 
skierowane do danego państwa 
członkowskiego na mocy art. 121, 126 lub 
148 Traktatu, jak również działania 
podejmowane przez to państwo celem 
dostosowania się do tych zaleceń, mając 
jednocześnie na celu poszerzenie, 
wzmocnienie i pogłębienie wymaganych 
środków polityki.

Or. en

Poprawka 72
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwo członkowskie objęte 
programem dostosowań 
makroekonomicznych opracowuje w 
ścisłej współpracy z Komisją program 
trwałej odbudowy określający wieloletnie 
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cele dotyczące inwestycji publicznych i 
wydatków socjalnych z myślą o 
zapewnieniu warunków dla realizacji 
celów unijnej strategii na rzecz wzrostu i 
zatrudnienia.
W programie trwałej odbudowy określa 
się i wybiera specjalne programy i 
projekty priorytetowe mające na celu 
ustabilizowanie popytu zagregowanego, 
promowanie trwałego wzrostu oraz zajęcie 
się strukturalnymi ograniczeniami państw 
członkowskich.
W programie trwałej odbudowy określa 
się również plany dotyczące koncentracji 
wydatków na wstępie i mobilizacji 
zasobów finansowych obejmujących 
pożyczki EBI oraz unijne instrumenty 
finansowe.
Sprawozdanie dotyczące programu trwałej 
odbudowy włączane jest do programów 
dostosowawczych i jest uaktualniane co 
roku.

Or. en

Poprawka 73
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Rada, stanowiąc większością 
kwalifikowaną na wniosek Komisji, 
zatwierdza program dostosowawczy.

2. Rada, działając na wniosek Komisji, 
zatwierdza program dostosowawczy.
Zalecenie Komisji uznaje się za przyjęte 
przez Radę, chyba że w terminie dziesięciu 
dni od przyjęcia zalecenia przez Komisję 
Rada postanowi odrzucić je 
kwalifikowaną większością głosów. Dane 
państwo członkowskie może wnioskować o 
zwołanie w tym czasie posiedzenia Rady w 
celu poddania decyzji pod głosowanie.
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Or. en

Poprawka 74
Tamás Deutsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Rada, stanowiąc większością 
kwalifikowaną na wniosek Komisji,
zatwierdza program dostosowawczy.

2. Parlament Europejski i Rada, na 
wniosek Komisji, zatwierdzają program 
dostosowawczy. Rada stanowi większością 
kwalifikowaną.

Or. en

Poprawka 75
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja, w powiązaniu z EBC, 
monitoruje postępy we wdrażaniu 
programu dostosowawczego oraz 
informuje co trzy miesiące Komitet 
Ekonomiczno-Finansowy lub ewentualny 
wyznaczony przezeń w tym celu 
podkomitet. Dane państwo członkowskie 
zapewnia Komisji swoją pełną współpracę.
W szczególności państwo to przekazuje 
Komisji wszelkie informacje, które ta uzna 
za niezbędne do monitorowania programu.
Stosuje się przepisy art. 3 ust. 3.

3. Komisja, w powiązaniu z EBC i MOP,
monitoruje postępy we wdrażaniu 
programu dostosowawczego oraz 
informuje co trzy miesiące Komitet 
Ekonomiczno-Finansowy lub ewentualny 
wyznaczony przezeń w tym celu 
podkomitet, a także Parlament Europejski 
i parlament danego państwa 
członkowskiego. Dane państwo 
członkowskie zapewnia Komisji swoją 
pełną współpracę. W szczególności 
państwo to przekazuje Komisji wszelkie 
informacje, które ta uzna za niezbędne do 
monitorowania programu. Stosuje się 
przepisy art. 3 ust. 3.

Or. en
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Poprawka 76
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja, w powiązaniu z EBC, ocenia 
wraz z danym państwem członkowskim 
zmiany, które mogą być konieczne w 
programie dostosowawczym. Rada,
stanowiąc większością kwalifikowaną na 
wniosek Komisji, podejmuje decyzję w 
sprawie ewentualnych zmian, których 
należy dokonać w programie 
dostosowawczym.

4. Komisja, w powiązaniu z EBC, ocenia 
wraz z danym państwem członkowskim 
zmiany, które mogą być konieczne w 
programie dostosowawczym. Rada,
działając na wniosek Komisji, podejmuje 
decyzję w sprawie ewentualnych zmian, 
których należy dokonać w programie 
dostosowawczym. W przypadku 
podejmowania tej decyzji zalecenie 
Komisji uznaje się za przyjęte przez Radę, 
chyba że w terminie dziesięciu dni od 
przyjęcia zalecenia przez Komisję Rada 
postanowi odrzucić je kwalifikowaną 
większością głosów. Dane państwo 
członkowskie może wnioskować o 
zwołanie w tym czasie posiedzenia Rady w 
celu poddania decyzji pod głosowanie.

Or. en

Poprawka 77
Tamás Deutsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja, w powiązaniu z EBC, ocenia 
wraz z danym państwem członkowskim 
zmiany, które mogą być konieczne w 
programie dostosowawczym. Rada, 
stanowiąc większością kwalifikowaną na 
wniosek Komisji, podejmuje decyzję w 
sprawie ewentualnych zmian, których 
należy dokonać w programie 
dostosowawczym.

4. Komisja, w powiązaniu z EBC, ocenia 
wraz z danym państwem członkowskim 
zmiany, które mogą być konieczne w 
programie dostosowawczym. Parlament 
Europejski i Rada, działając na wniosek 
Komisji, podejmują decyzję w sprawie 
ewentualnych zmian, których należy 
dokonać w programie dostosowawczym. 
Rada stanowi kwalifikowaną większością 
głosów.
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Or. en

Poprawka 78
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja, w powiązaniu z EBC, ocenia 
wraz z danym państwem członkowskim 
zmiany, które mogą być konieczne w 
programie dostosowawczym. Rada, 
stanowiąc większością kwalifikowaną na 
wniosek Komisji, podejmuje decyzję w 
sprawie ewentualnych zmian, których 
należy dokonać w programie 
dostosowawczym.

4. Komisja, w powiązaniu z EBC i MOP, 
ocenia wraz z danym państwem 
członkowskim zmiany, które mogą być 
konieczne w programie dostosowawczym. 
Rada, stanowiąc większością 
kwalifikowaną na wniosek Komisji, 
podejmuje decyzję w sprawie 
ewentualnych zmian, których należy 
dokonać w programie dostosowawczym.

Or. en

Poprawka 79
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Jeżeli monitorowanie, o którym mowa w 
ust. 3, ujawni znaczące odstępstwa od 
programu dostosowań 
makroekonomicznych, Rada, stanowiąc 
większością kwalifikowaną na wniosek 
Komisji, może podjąć decyzję 
stwierdzającą, że dane państwo 
członkowskie nie spełnia wymogów 
dotyczących polityki określonych w 
programie dostosowawczym.

5. Jeżeli monitorowanie, o którym mowa w 
ust. 3, ujawni znaczące odstępstwa od 
programu dostosowań 
makroekonomicznych, Rada, działając na 
wniosek Komisji, może podjąć decyzję 
stwierdzającą, że dane państwo 
członkowskie nie spełnia wymogów 
dotyczących polityki określonych w 
programie dostosowawczym. W przypadku 
podejmowania tej decyzji zalecenie 
Komisji uznaje się za przyjęte przez Radę, 
chyba że w terminie dziesięciu dni od 
przyjęcia zalecenia przez Komisję Rada 
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postanowi odrzucić je kwalifikowaną 
większością głosów. Dane państwo 
członkowskie może wnioskować o 
zwołanie w tym czasie posiedzenia Rady w 
celu poddania decyzji pod głosowanie.

Or. en

Poprawka 80
Tamás Deutsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Jeżeli monitorowanie, o którym mowa w 
ust. 3, ujawni znaczące odstępstwa od 
programu dostosowań 
makroekonomicznych, Rada, stanowiąc 
większością kwalifikowaną na wniosek 
Komisji, może podjąć decyzję 
stwierdzającą, że dane państwo 
członkowskie nie spełnia wymogów 
dotyczących polityki określonych w 
programie dostosowawczym.

5. Jeżeli monitorowanie, o którym mowa w 
ust. 3, ujawni znaczące odstępstwa od 
programu dostosowań 
makroekonomicznych, Parlament 
Europejski i Rada, na wniosek Komisji,
mogą podjąć decyzję stwierdzającą, że 
dane państwo członkowskie nie spełnia 
wymogów dotyczących polityki 
określonych w programie 
dostosowawczym. Rada stanowi 
większością kwalifikowaną.

Or. en

Poprawka 81
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Właściwa komisja Parlamentu 
Europejskiego może zaprosić 
przedstawicieli danego państwa 
członkowskiego do udziału w wymianie 
poglądów na temat postępów osiągniętych 
we wdrażaniu programu 

skreślony
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dostosowawczego.

Or. en

Uzasadnienie

Te wymiany poglądów powinny wchodzić w zakres szerszego „dialogu gospodarczego”, który 
ma pierwszorzędne znaczenie. Dlatego też należałoby przeznaczyć oddzielny artykuł 
niniejszego rozporządzenia „dialogowi gospodarczemu”.

Poprawka 82
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Właściwa komisja Parlamentu 
Europejskiego może zaprosić 
przedstawicieli danego państwa 
członkowskiego do udziału w wymianie 
poglądów na temat postępów osiągniętych 
we wdrażaniu programu 
dostosowawczego.

7. Właściwe komisje Parlamentu 
Europejskiego mogą zaprosić
przedstawicieli danego państwa 
członkowskiego do udziału w wymianie 
poglądów na temat postępów osiągniętych 
we wdrażaniu programu 
dostosowawczego.

Or. en

Poprawka 83
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Przedstawiciele Komisji mogą zostać 
zaproszeni przez parlament danego 
państwa członkowskiego do udziału w 
wymianie poglądów na temat postępów 
osiągniętych we wdrażaniu programu 
dostosowawczego.

skreślony
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Or. en

Uzasadnienie

Te wymiany poglądów powinny wchodzić w zakres szerszego „dialogu gospodarczego”, który 
ma pierwszorzędne znaczenie. Dlatego też należałoby przeznaczyć oddzielny artykuł 
niniejszego rozporządzenia „dialogowi gospodarczemu”.

Poprawka 84
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 6a
Dialog gospodarczy

1. Aby pogłębić 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 zaleceń i decyzji 
przyjętych na podstawie niniejszego 
rozporządzenia.
2. Właściwa komisja Parlamentu 
Europejskiego może zaproponować udział 
w wymianie poglądów państwu 
członkowskiemu, którego dotyczy 
zalecenie lub decyzja Rady przyjęte na 
mocy niniejszego rozporządzenia.
3. Przedstawiciele Komisji mogą zostać 
zaproszeni do udziału w wymianie 
poglądów przez parlament państwa 
członkowskiego, którego dotyczy zalecenie 
lub decyzja Rady przyjęte na mocy 
niniejszego rozporządzenia.
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4. Komisja i Rada regularnie informują 
Parlament Europejski o skutkach 
stosowania niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 85
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Spójność z europejskim okresem oceny 
koordynacji polityki gospodarczej

skreślony

Uznaje się, że monitorowanie, o którym 
mowa w art. 6 ust. 3 niniejszego 
rozporządzenia, zastępuje monitorowanie 
i ocenę w ramach europejskiego okresu 
oceny koordynacji polityki gospodarczej 
przewidzianego w art. 2a rozporządzenia 
(WE) nr 1466/97 w sprawie wzmocnienia 
nadzoru pozycji budżetowych oraz 
nadzoru i koordynacji polityk 
gospodarczych.

Or. en

Poprawka 86
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 10a
Zgodność z artykułem 28 Karty praw 

podstawowych Unii Europejskiej oraz z 
prawem do podejmowania pracy
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Niniejsze rozporządzenie uwzględnia 
postanowienia art. 28 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej, a co za 
tym idzie nie narusza prawa do 
negocjowania, zawierania i egzekwowania 
układów zbiorowych ani do 
podejmowania działań zbiorowych 
zgodnie z ustawami i praktykami 
krajowymi. Niniejsze rozporządzenie nie 
narusza także prawa do podejmowania 
pracy.

Or. en

Poprawka 87
Tamás Deutsch

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 10a
Zgodność z prawem do negocjacji 

i działań zbiorowych
Zgodnie z prawem UE oraz 
z ustawodawstwem i praktykami 
krajowymi programy dostosowań 
makroekonomicznych w ramach 
niniejszego rozporządzenia nie naruszają 
prawa pracowników i pracodawców lub 
ich odpowiednich organizacji do 
negocjowania i podpisywania układów 
zbiorowych na odpowiednich szczeblach 
oraz do obrony tych układów i do 
podejmowania działań zbiorowych, w tym 
strajków.

Or. en

Poprawka 88
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 10a
Zgodność z unijnymi celami w zakresie 

wzrostu i zatrudnienia
Wdrażanie programów dostosowań 
makroekonomicznych w ramach 
niniejszego rozporządzenia nie może 
umożliwiać państwom członkowskim ani 
niewypełniania zobowiązań w zakresie 
wzrostu gospodarczego Unii i strategii na 
rzecz zatrudnienia, ani też niewypełniania 
lub zaniedbywania ogólnego 
zobowiązania do wspierania wysokiego 
poziomu zatrudnienia, do 
zagwarantowania odpowiedniej ochrony 
socjalnej i do zwalczania wykluczenia 
społecznego zgodnie z art. 9 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Or. en

Poprawka 89
Philippe De Backer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwo członkowskie pozostaje pod 
nadzorem po zakończeniu programu do 
czasu spłacenia przynajmniej 75 % 
pomocy finansowej otrzymanej od 
przynajmniej jednego państwa 
członkowskiego, europejskiego 
mechanizmu stabilizacji finansowej, 
Europejskiego Instrumentu Stabilności 
Finansowej lub europejskiego mechanizmu 
stabilności. Rada, stanowiąc większością 
kwalifikowaną na wniosek Komisji, może 
przedłużyć czas trwania nadzoru po 

1. Państwo członkowskie pozostaje pod 
nadzorem po zakończeniu programu do 
czasu spłacenia przynajmniej 75 % 
pomocy finansowej otrzymanej od 
przynajmniej jednego państwa 
członkowskiego, europejskiego 
mechanizmu stabilizacji finansowej, 
Europejskiego Instrumentu Stabilności 
Finansowej lub europejskiego mechanizmu 
stabilności. Rada, działając na wniosek 
Komisji, może przedłużyć czas trwania 
nadzoru po zakończeniu programu. W 
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zakończeniu programu. przypadku podejmowania tej decyzji 
zalecenie Komisji uznaje się za przyjęte 
przez Radę, chyba że w terminie dziesięciu 
dni od przyjęcia zalecenia przez Komisję 
Rada postanowi odrzucić je 
kwalifikowaną większością głosów. Dane 
państwo członkowskie może wnioskować o 
zwołanie w tym czasie posiedzenia Rady w 
celu poddania decyzji pod głosowanie.

Or. en

Poprawka 90
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja, w powiązaniu z EBC, 
przeprowadza okresowe wizyty kontrolne 
w państwie członkowskim objętym 
nadzorem po zakończeniu programu celem 
oceny sytuacji gospodarczej, budżetowej i 
finansowej tego państwa. Komisja 
przekazuje co sześć miesięcy swoje 
ustalenia Komitetowi Ekonomiczno-
Finansowemu lub ewentualnemu 
wyznaczonemu przezeń w tym celu 
podkomitetowi, oceniając w szczególności, 
czy konieczne są dodatkowe środki.

3. Komisja, w powiązaniu z EBC i MOP, 
przeprowadza okresowe wizyty kontrolne 
w państwie członkowskim objętym 
nadzorem po zakończeniu programu celem 
oceny sytuacji gospodarczej, budżetowej i 
finansowej tego państwa. Komisja 
przekazuje co sześć miesięcy swoje 
ustalenia Komitetowi Ekonomiczno-
Finansowemu lub ewentualnemu 
wyznaczonemu przezeń w tym celu 
podkomitetowi, oceniając w szczególności, 
czy konieczne są dodatkowe środki.
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4. Rada, stanowiąc większością 
kwalifikowaną na wniosek Komisji, może 
zalecić państwu członkowskiemu objętemu 
nadzorem po zakończeniu programu 
przyjęcie środków naprawczych.

4. Rada, działając na wniosek Komisji, 
może zalecić państwu członkowskiemu 
objętemu nadzorem po zakończeniu 
programu przyjęcie środków naprawczych.
W przypadku podejmowania tej decyzji 
zalecenie Komisji uznaje się za przyjęte 
przez Radę, chyba że w terminie dziesięciu 
dni od przyjęcia zalecenia przez Komisję 
Rada postanowi odrzucić je 
kwalifikowaną większością głosów. Dane 
państwo członkowskie może wnioskować o 
zwołanie w tym czasie posiedzenia Rady w 
celu poddania decyzji pod głosowanie.
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W odniesieniu do środków, o których 
mowa w art. 2 ust. 1, art. 3, art. 6 ust. 2 i 4 
oraz art. 11 ust. 4, prawo głosu posiadają 
wyłącznie członkowie Rady reprezentujący 
państwa członkowskie, których walutą jest 
euro, a Rada stanowi bez uwzględniania 
głosu członka Rady reprezentującego dane 
państwo członkowskie.

W odniesieniu do środków, o których 
mowa w niniejszym rozporządzeniu, 
prawo głosu posiadają wyłącznie 
członkowie Rady reprezentujący państwa 
członkowskie, których walutą jest euro, a 
Rada stanowi bez uwzględniania głosu 
członka Rady reprezentującego dane 
państwo członkowskie.
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