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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Kontekst

W dniu 29 września 2010 r. Komisja przedstawiła pakiet legislacyjny, którego celem ma być 
wzmocnienie ładu gospodarczego w UE oraz w strefie euro. W skład pakietu wchodzi sześć 
wniosków: cztery z nich dotyczą kwestii budżetowych, w tym reformy paktu stabilności i 
wzrostu, zaś dwa nowe rozporządzenia mają na celu wykrywanie i korygowanie 
pojawiających się zaburzeń równowagi makroekonomicznej w UE i w strefie euro.

W dwóch ostatnich wspomnianych wnioskach Komisja – mając na uwadze rozszerzenie 
nadzoru gospodarczego ze strony UE na dziedziny niemające charakteru budzetowego –
proponuje szereg nowych elementów odnoszących się do nadzorowania i korekty zaburzeń 
równowagi makroekonomicznej. Część „prewencyjna” tych elementów polega na regularnej 
ocenie ryzyka powstania zaburzeń równowagi przy uzyciu tabeli wskaźników oraz 
prowadzeniu dogłębnych analiz krajowych. W razie konieczności Rada mogłaby kierować 
specjalne zalecenia do państwa członkowskiego, w którym wystąpiło poważne zaburzenie 
równowagi makroekonomicznej lub takie zaburzenie równowagi, które naraża na ryzyko 
funkcjonowanie UGW. Natomiast część „naprawcza”, w formie przedstawionej we wniosku 
dotyczącym środków egzekwowania korekty nadmiernych zaburzeń równowagi 
makroekonomicznej przewiduje, że państwa członkowskie strefy euro, które w 
niewystarczającym stopniu stosują się do wysuniętych zaleceń, mogą zostać poddane 
procedurze nadmiernego deficytu, a w ostateczności mogą w stosunku do nich zostać 
zastosowane sankcje w formie rocznej grzywny.

Uwagi

Wnioski Komisji zawierają wiele rozsądnych pomysłów. Ogólnie rzecz biorąc 
sprawozdawczyni podziela zdanie Komisji, że konieczne jest opracowanie nowej, dobrze 
skonstruowanej procedury zapobiegania niekorzystnym zaburzeniom równowagi 
makroekonomicznej w każdym państwie członkowskim i korygowania ich. Sprawozdawczyni 
przypomina, że w komunikacie na temat 10 lat istnienia UGW Komisja zwracała już uwagę 
na powiększanie się rozbieżności pomiędzy państwami członkowskimi przed nastaniem 
kryzysu oraz że Parlament Europejski w rezolucji na ten sam temat gruntownie omówił tę 
kwestię. Mechanizm nadzoru i zapobiegania takim rozbieżnościom oraz zaburzeniom 
równowagi jest zatem bardzo potrzebny. Jednakże sprawozdawczyni jest zdania, że konieczne 
jest wprowadzenie szeregu zmian, by zapewnić skuteczne wykrywanie, zapobieganie oraz 
korygowanie zaburzeń równowagi i rozbieżności pomiędzy państwami członkowskimi. W 
związku z tym sprawozdawczyni proponuje szereg poprawek do wniosków Komisji w 
sprawie zapobiegania i korygowania zaburzeń równowagi makroekonomicznej oraz środków 
egzekwowania korekty nadmiernych zaburzeń równowagi makroekonomicznej w strefie euro 
skupiając się na następujących głównych aspektach:

– Ramy nadzoru UE powinny – oprócz kwestii o charakterze ogólnogospodarczym i 
finansowym – obejmować zatrudnienie i kwestie socjalne. Artykuł 148 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) powinien zostać zatem potraktowany jako 
podstawa prawna w części prewencyjnej ram nadzoru gospodarczego, zaś odnośne 
rozporządzenie powinno odnosić się w równej mierze do zapobiegania i korygowania 
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zaburzeń równowagi makroekonomicznej, jak i społecznej. W ten sposób możliwe będzie 
zagwarantowanie bardziej zintegrowanego podejścia gospodarczego i społecznego.

– W związku z powyższym instrumenty oparte na art. 148 TFUE, a w szczególności 
wytyczne dla polityki zatrudnienia państw członkowskich, powinny zostać uwzględnione w 
procesie oceny zaburzeń równowagi oraz uzupełnione o specjalne narzędzia wykrywania i 
zapobiegania występowaniu zaburzeń równowagi społecznej. Komitet Zatrudnienia (EMCO) 
oraz Komitet Ochrony Socjalnej (SPC) powinny zatem aktywnie uczestniczyć we wszystkich 
odnośnych procedurach nadzoru.

– Komisja powinna opracować tabelę wskaźników mającą posłużyć jako narzędzie 
wczesnego wykrywania i nadzoru zaburzeń równowagi oraz regularnie ją aktualizować w 
formie aktów delegowanych wydawanych na mocy art. 290 TFUE. Głównymi wskaźnikami 
powinny być odnośne aspekty zatrudnienia, bezrobocia, ubóstwa oraz opodatkowania.

- System korygowania zaburzeń równowagi powinien być nie tylko źródłem dyscypliny 
budżetowej państw członkowskich strefy euro. Równie ważne jest to, aby był on 
skonstruowany tak, aby zapobiegać pojawianiu się asymetrycznych wstrząsów gospodarczych 
oraz przyczyniać się do trwałego wzrostu i tworzenia miejsc pracy. System ten powinien 
zatem wspierać realizację celów UE w zakresie wzrostu i tworzenia miejsc pracy, które 
zostały przyjęte w ramach strategii „Europa 2020”.

- Ponadto system korygowania zaburzeń równowagi, w tym zaburzeń nadmiernych, powinien 
obejmować nie tylko sankcje w postaci grzywien, ale również zachęty. Decyzja w sprawie 
nałożenia na państwo członkowskie sankcji lub grzywny powinna podlegać ocenie skutków 
społecznych.

- Grzywny wpłacone przez państwa członkowskie, które nie stosują się do wysuniętych w 
stosunku do nich zaleceń, powinny zostać wykorzystane w celu wsparcia długoterminowych 
inwestycji oraz celów w zakresie tworzenia miejsc pracy w UE, a nie tylko rozdzielone 
pomiędzy państwa niebędące przedmiotem jakiejkolwiek procedury nadmiernego zaburzenia 
równowagi lub nadmiernego deficytu, jak proponuje Komisja.

Wreszcie sprawozdawczyni jest zdania, że sprawą najwyższej wagi jest wzmocnienie roli 
Parlamentu Europejskiego w całym procesie nadzoru. Ponadto koniecznym warunkiem 
wstępnym wiarygodnych i przejrzystych ram nadzoru są regularne konsultacje z partnerami 
społecznymi oraz silniejsze zaangażowanie parlamentów krajowych.

POPRAWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Gospodarczej i Monetarnej, 
jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu 
następujących poprawek:
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Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wniosek
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY
w sprawie zapobiegania zaburzeniom 
równowagi makroekonomicznej i ich 
korygowania

Wniosek
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY
w sprawie zapobiegania zaburzeniom 
równowagi makroekonomicznej i 
społecznej i ich korygowania

Or. en

Uzasadnienie

Oprócz kwestii o charakterze ogólnogospodarczym i finansowym ramy nadzoru UE powinny 
obejmować zatrudnienie i kwestie socjalne. Proponowane rozporządzenie powinno zatem 
dotyczyć zarówno zaburzeń równowagi makroekonomicznej, jak i społecznej w UE.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Odniesienie 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) W celu opracowania skoordynowanej 
strategii w dziedzinie zatrudnienia, o 
której mowa w Traktacie o 
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funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(TFUE), państwa członkowskie i Unia 
powinny prowadzić działania zgodnie z 
zasadami przewodnimi wspierania 
wykwalifikowanej, przeszkolonej i zdolnej 
do dostosowania się siły roboczej oraz 
rynków pracy reagujących na zmiany 
gospodarcze.

Or. en

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1b) Rynek wewnętrzny, o którym mowa w 
TFUE, powinien działać na rzecz 
trwałego rozwoju Unii w oparciu o 
zrównoważony wzrost gospodarczy oraz 
stabilność cen, wysoce konkurencyjną 
społeczną gospodarkę rynkową, 
zmierzając do pełnego zatrudnienia i 
spójności społecznej, a także zapewniając 
wysoki poziom ochrony i poprawę stanu 
środowiska naturalnego. 

Or. en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1c) TFUE stanowi, że w procesie 
określania i realizacji swych strategii 
politycznych i działań Unia powinna 
wziąć pod uwagę wymogi związane ze 
wspieraniem wysokiego poziomu 
zatrudnienia, gwarantowaniem 
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odpowiedniej ochrony socjalnej oraz 
zwalczaniem marginalizacji społecznej.

Or. en

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 d preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1d) Podczas posiedzenia w dniu 17 
czerwca 2010 r. Rada Europejska przyjęła 
nową strategię w dziedzinie zatrudnienia i 
wzrostu – strategię „Europa 2020” –
dzięki której UE będzie mogła wyjść z 
kryzysu silniejsza, a jej gospodarka będzie 
ukierunkowana na inteligentny, trwały 
wzrost, sprzyjający integracji społecznej, 
któremu towarzyszyć będzie wysoki 
poziom zatrudnienia, produktywność i 
spójność społeczna. Rada Europejska 
postanowiła również rozpocząć w dniu 1
stycznia 2011 r. europejski semestr 
koordynacji polityki, aby pozwolić 
państwom członkowskim na skorzystanie z 
wczesnej koordynacji na szczeblu Unii 
oraz umożliwić wzmożony nadzór, a także 
jednoczesną ocenę zarówno środków 
budżetowych, jak i reform strukturalnych 
wspierających wzrost i zatrudnienie. 

Or. en

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Należy wykorzystać doświadczenia 
zdobyte w czasie pierwszego 

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

dziesięciolecia funkcjonowania unii 
gospodarczej i walutowej odnoszące się do 
zaburzeń równowagi makroekonomicznej 
i społecznej.

Or. en

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) W szczególności należy poszerzyć 
zakres nadzoru nad polityką gospodarczą 
państw członkowskich, który nie powinien 
ograniczać się do nadzoru budżetowego, 
aby zapobiegać powstawaniu nadmiernych 
zaburzeń równowagi makroekonomicznej i
zapewnić państwom członkowskim, w 
których zaburzenia takie występują, pomoc 
w opracowaniu planów naprawczych 
zanim rozbieżności się utrwalą. 
Poszerzeniu ram nadzoru gospodarczego 
powinno towarzyszyć pogłębienie nadzoru 
budżetowego.

(3) W szczególności należy poszerzyć 
zakres nadzoru nad polityką gospodarczą 
państw członkowskich, który nie powinien 
ograniczać się do nadzoru budżetowego, 
aby zapobiegać powstawaniu nadmiernych 
zaburzeń równowagi makroekonomicznej i
społecznej oraz zapewnić państwom 
członkowskim, w których zaburzenia takie 
występują, pomoc w opracowaniu planów 
naprawczych zanim rozbieżności się 
utrwalą, wspierać wzajemnie umacniające 
się strategie rozwoju oraz ułatwiać 
nadzorowanie postępów w realizacji 
unijnych celów w zakresie rozwoju i 
tworzenia miejsc pracy. Poszerzeniu ram 
nadzoru gospodarczego powinno 
towarzyszyć pogłębienie nadzoru 
budżetowego.

Or. en

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W celu zapewnienia pomocy w 
usuwaniu takich zaburzeń równowagi 

(4) W celu zapewnienia pomocy w 
usuwaniu takich zaburzeń równowagi 
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konieczne jest opracowanie procedury, 
która będzie szczegółowo ustalona w 
ustawodawstwie.

konieczne jest opracowanie bardziej 
zintegrowanego podejścia gospodarczego i 
społecznego oraz procedury, która będzie 
szczegółowo ustalona w ustawodawstwie.

Or. en

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Nadzór wielostronny, o którym mowa 
w art. 121 ust. 3 i 4 Traktatu, należy 
uzupełnić o przepisy szczególne dotyczące 
wykrywania zaburzeń równowagi 
makroekonomicznej, zapobiegania im i ich 
korygowania.

(5) Nadzór wielostronny, o którym mowa 
w art. 121 ust. 3 i 4 TFUE, należy 
uzupełnić o przepisy szczególne dotyczące 
wykrywania zaburzeń równowagi 
makroekonomicznej, zapobiegania im i ich 
korygowania, obejmujące zarówno 
zachęty, jak i grzywny.

Or. en

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Właściwe jest uzupełnienie 
wspólnego sprawozdania rocznego, o 
którym mowa w art. 148 TFUE, o 
konkretne narzędzia wykrywania 
zaburzeń równowagi społecznej i 
zapobiegania im.

Or. en
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Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Komisja powinna posiadać 
uprawnienia do przyjmowania aktów 
delegowanych na mocy art. 290 TFUE 
odnoszących się do tabeli wskaźników 
będącej narzędziem ułatwiającym wczesną 
identyfikację zaburzeń równowagi i 
nadzorowanie ich. Szczególnie ważne jest, 
aby w czasie prac przygotowawczych 
Komisja prowadziła stosowne konsultacje, 
w tym z ekspertami.

Or. en
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Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(7) Tabela wskaźników powinna 
obejmować ograniczony zestaw realnych i 
nominalnych wskaźników ekonomicznych 
i finansowych, istotnych dla wykrywania 
zaburzeń równowagi makroekonomicznej i 
społecznej, oraz odpowiednie orientacyjne 
wartości progowe. Zestaw wskaźników 
wchodzących w skład tabeli powinien być 
w miarę potrzeby zmieniany za pomocą 
aktów delegowanych, między innymi 
stosownie do zmieniających się zagrożeń 
dla stabilności makroekonomicznej i 
społecznej bądź ułatwionego dostępu do 
odpowiednich danych statystycznych.

Or. en

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Przekroczenie jednej lub kilku 
orientacyjnych wartości progowych nie 
musi koniecznie oznaczać narastania
zaburzeń równowagi makroekonomicznej, 
ponieważ polityka gospodarcza powinna 
uwzględniać wzajemne powiązania między 
zmiennymi makroekonomicznymi. Za 
sprawą analizy ekonomicznej wszystkie 
informacje, zarówno pochodzące z tabeli, 
jak i spoza niej, powinny zostać 
przedstawione w odpowiedniej 
perspektywie i uwzględnione w 
kompleksowej analizie.

(8) Przekroczenie jednej lub kilku 
orientacyjnych wartości progowych nie 
musi koniecznie oznaczać powstawania 
zaburzeń równowagi makroekonomicznej i 
społecznej, ponieważ polityka gospodarcza 
powinna uwzględniać wzajemne 
powiązania między zmiennymi 
makroekonomicznymi i społecznymi, a 
także moment cyklu koniunkturalnego, w 
którym aktualnie znajduje się gospodarka. 
Za sprawą analizy ekonomicznej wszystkie 
informacje, zarówno pochodzące z tabeli, 
jak i spoza niej, powinny zostać 
przedstawione w odpowiedniej 
perspektywie i uwzględnione w 
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kompleksowej analizie.

Or. en

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Procedura monitorowania 
niekorzystnych zaburzeń równowagi 
makroekonomicznej i ich korygowania, 
obejmująca elementy prewencyjne i 
naprawcze, wymagać będzie 
rozszerzonych narzędzi nadzoru, opartych 
na narzędziach stosowanych w ramach 
procedury nadzoru wielostronnego. Mogą 
one obejmować rozszerzone inspekcje 

(10) Procedura monitorowania 
niekorzystnych zaburzeń równowagi 
makroekonomicznej i społecznej oraz ich 
korygowania, obejmująca elementy 
prewencyjne i naprawcze, wymagać będzie 
rozszerzonych narzędzi nadzoru, opartych 
na narzędziach stosowanych w ramach 
procedury nadzoru wielostronnego, a także 
dokonania analizy wpływu zatrudnienia 



PA\851861PL.doc 13/27 PE454.629v01-00

PL

nadzoru prowadzone przez Komisję w 
państwach członkowskich oraz obowiązek 
przedstawiania dodatkowych sprawozdań 
przez dane państwo w przypadku 
poważnych zaburzeń równowagi, w tym 
zaburzeń zagrażających prawidłowemu 
funkcjonowaniu unii gospodarczej i 
walutowej.

na sytuację makroekonomiczną w oparciu 
o wspólne ramy oceny oraz 
podsumowanie zmian sytuacji w 
dziedzinie zatrudnienia. Mogą one 
obejmować rozszerzone inspekcje nadzoru 
prowadzone przez Komisję w państwach 
członkowskich oraz obowiązek 
przedstawiania dodatkowych sprawozdań 
przez dane państwo w przypadku 
poważnych zaburzeń równowagi, w tym 
zaburzeń zagrażających prawidłowemu 
funkcjonowaniu unii gospodarczej i 
walutowej lub spójności społecznej.

Or. en

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) W ramach oceny zaburzeń równowagi 
należy uwzględnić, na ile są one poważne, 
w jakim zakresie można je uznać za nie do 
utrzymania oraz jakimi gospodarczymi i 
finansowymi skutkami ubocznymi grożą w 
innych państwach członkowskich. Należy 
także wziąć pod uwagę zdolność 
dostosowawczą gospodarki danego 
państwa członkowskiego oraz jego 
stosowanie się w przeszłości do zaleceń 
wydanych na podstawie niniejszego 
rozporządzenia i innych zaleceń wydanych 
na podstawie art. 121 Traktatu w ramach 
wielostronnego nadzoru, zwłaszcza do 
ogólnych wytycznych polityki 
gospodarczej dla państw członkowskich i 
dla Unii.

(11) W ramach oceny zaburzeń równowagi 
należy uwzględnić, na ile są one poważne, 
w jakim zakresie można je uznać za nie do 
utrzymania oraz w szczególności jakimi 
gospodarczymi i finansowymi skutkami 
ubocznymi grożą w innych państwach 
członkowskich. Należy także wziąć pod 
uwagę zdolność dostosowawczą 
gospodarki danego państwa 
członkowskiego oraz jego stosowanie się w 
przeszłości do zaleceń wydanych na 
podstawie niniejszego rozporządzenia i 
innych zaleceń wydanych na podstawie art. 
121 i 148 TFUE w ramach wielostronnego 
nadzoru, zwłaszcza do ogólnych 
wytycznych polityki gospodarczej dla 
państw członkowskich i dla Unii oraz 
wytycznych polityki zatrudnienia państw 
członkowskich.

Or. en
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Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(12) W przypadku stwierdzenia zaburzeń 
równowagi makroekonomicznej i 
społecznej do danego państwa 
członkowskiego należy skierować 
zalecenia zawierające wytyczne w zakresie 
odpowiedniej reakcji politycznej. Reakcja 
polityczna danego państwa 
członkowskiego powinna nastąpić w 
odpowiednim czasie i z wykorzystaniem 
wszystkich dostępnych narzędzi, którymi 
dysponują władze publiczne. Powinna ona 
być dostosowana do specyfiki sytuacji 
danego państwa członkowskiego i 
obejmować główne obszary polityki 
gospodarczej, w tym – stosownie do 
okoliczności – politykę budżetową i 
podatkową, rynki pracy, rynki produktowe 
i rynki usług oraz regulacje dotyczące 
branży finansowej. Powinna ona zostać 
podjęta zgodnie z art. 9 TFUE, a także z 
myślą o wspieraniu wyższego poziomu 
zatrudnienia, zagwarantowaniu właściwej 
ochrony socjalnej, a także zwalczaniu 
marginalizacji społecznej.

Or. en

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Wczesne ostrzeżenia i zalecenia 
kierowane przez Europejską Radę ds. 
Ryzyka Systemowego do państw 
członkowskich lub do Unii dotyczą 
zagrożeń o charakterze makrofinansowym. 

(13) Wczesne ostrzeżenia i zalecenia 
kierowane przez Europejską Radę ds. 
Ryzyka Systemowego do państw 
członkowskich lub do Unii dotyczą jedynie 
zagrożeń o charakterze makrofinansowym. 



PA\851861PL.doc 15/27 PE454.629v01-00

PL

Mogą one również uzasadniać podjęcie 
odpowiednich działań następczych w 
kontekście nadzoru nad zaburzeniami 
równowagi.

Mogą one również uzasadniać podjęcie 
odpowiednich działań następczych w 
kontekście nadzoru nad zaburzeniami 
równowagi.

Or. en

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) W przypadku stwierdzenia poważnych 
zaburzeń równowagi makroekonomicznej, 
w tym zaburzeń zagrażających 
prawidłowemu funkcjonowaniu unii 
gospodarczej i walutowej, należy wszcząć 
procedurę nadmiernego zaburzenia 
równowagi, która może obejmować 
skierowanie zaleceń do danego państwa 
członkowskiego, dodatkowe wymogi w 
zakresie nadzoru i monitorowania, a w 
odniesieniu do państw członkowskich, 
których walutą jest euro – możliwość 
egzekwowania zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) nr […/…] w przypadku uporczywego 
niepodejmowania działań naprawczych.

(14) W przypadku stwierdzenia poważnych 
zaburzeń równowagi makroekonomicznej i 
społecznej, w tym zaburzeń zagrażających 
prawidłowemu funkcjonowaniu unii 
gospodarczej i walutowej i spójności 
społecznej, należy wszcząć procedurę 
nadmiernego zaburzenia równowagi, która 
może obejmować skierowanie zaleceń do 
danego państwa członkowskiego, 
dodatkowe wymogi w zakresie nadzoru i 
monitorowania, a w odniesieniu do państw 
członkowskich, których walutą jest euro –
możliwość egzekwowania zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) nr […/…] w 
przypadku uporczywego niepodejmowania 
działań naprawczych.

Or. en

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Każde państwo członkowskie, wobec 
którego wszczęta zostanie procedura 
nadmiernego zaburzenia równowagi, 
powinno opracować plan działań 

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

naprawczych, w którym przedstawi 
szczegóły działań mających na celu 
wdrożenie zaleceń Rady. Plan działań 
naprawczych powinien obejmować 
harmonogram realizacji przewidywanych 
środków. Plan powinien zostać 
zatwierdzony przez Radę na podstawie 
sprawozdania Komisji i po zasięgnięciu 
opinii Parlamentu Europejskiego.

Or. en

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Ponieważ cel, jakim są skuteczne 
ramy wykrywania zaburzeń równowagi 
makroekonomicznej i zapobiegania im, nie 
może zostać osiągnięty w sposób 
wystarczający przez państwa członkowskie 
ze względu na głębokie współzależności 
natury handlowej i finansowej pomiędzy 
nimi oraz ze względu na skutki uboczne 
polityki gospodarczej poszczególnych 
krajów dla Unii i całej strefy euro, 
natomiast możliwe jest lepsze jego 
osiągnięcie na poziomie Unii, Unia może 
przyjąć środki zgodnie z zasadą 
pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu 
o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą 
proporcjonalności określoną w 
przywołanym artykule niniejsze 
rozporządzenie nie wykracza poza to, co 
jest niezbędne do osiągnięcia tego celu,

(16) Ponieważ cel, jakim są skuteczne 
ramy wykrywania zaburzeń równowagi 
makroekonomicznej i społecznej oraz
zapobiegania im, nie może zostać 
osiągnięty w sposób wystarczający przez 
państwa członkowskie ze względu na 
głębokie współzależności natury handlowej 
i finansowej pomiędzy nimi oraz ze 
względu na skutki uboczne polityki 
gospodarczej poszczególnych krajów dla 
Unii i całej strefy euro, natomiast możliwe 
jest lepsze jego osiągnięcie na poziomie 
Unii, Unia może przyjąć środki zgodnie 
z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 
Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z 
zasadą proporcjonalności określoną w 
przywołanym artykule niniejsze 
rozporządzenie nie wykracza poza to, co 
jest niezbędne do osiągnięcia tego celu,

Or. en
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Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W niniejszym rozporządzeniu określa się 
szczegółowe przepisy w zakresie 
wykrywania zaburzeń równowagi 
makroekonomicznej w Unii, zapobiegania 
im oraz ich korygowania.

W niniejszym rozporządzeniu określa się 
szczegółowe przepisy w zakresie 
wykrywania zaburzeń równowagi 
makroekonomicznej i społecznej w Unii, 
zapobiegania im oraz ich korygowania.

Or. en

Uzasadnienie

Oprócz kwestii o charakterze ogólnogospodarczym i finansowym ramy nadzoru UE powinny 
obejmować zatrudnienie i kwestie socjalne. Proponowane rozporządzenie powinno zatem 
dotyczyć zarówno zaburzeń równowagi makroekonomicznej, jak i społecznej w UE.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) „zaburzenia równowagi” oznaczają 
rozwój sytuacji makroekonomicznej i 
społecznej, który ma lub może mieć 
niekorzystny wpływ na prawidłowe 
funkcjonowanie gospodarki lub spójność 
społeczną państwa członkowskiego, strefy 
euro, lub całej Unii;

Or. en

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

oznaczają poważne zaburzenia równowagi, 
w tym zaburzenia zagrażające 
prawidłowemu funkcjonowaniu unii 
gospodarczej i walutowej lub spójności 
gospodarczej.

Or. en

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Aby ułatwić wczesne stwierdzanie i 
monitorowanie zaburzeń równowagi, 
Komisja tworzy, po konsultacjach z 
partnerami społecznymi, za pomocą aktów 
delegowanych zgodnie z art. -12 oraz w 
oparciu o warunki art. -12a i -12b, tabelę 
zawierającą następujące wskaźniki, które 
w razie konieczności mogą ulec zmianie w 
celu uwzględnienia pojawiających się 
nowych zaburzeń równowagi oraz lepszej 
oceny pozycji konkurencyjnych lub 
nadmiernych zaburzeń równowagi 
wewnętrznej i zewnętrznej w stosunku do:
(a) rynków produktów i usług (inflacja, 
bilans obrotów bieżących, publiczne i 
prywatne wydatki na badania naukowe i 
rozwój, rozwój cen mieszkań, produktów 
rolnych i energii);
(b) rynków kapitałowych (wzrost 
działalności kredytowej, dług publiczny i 
prywatny, inwestycje publiczne i 
prywatne, wartości aktywów 
zagranicznych netto w bezpośrednich 
inwestycjach zagranicznych);
(c) rynków pracy (poziom zatrudnienia i 
bezrobocia w rozbiciu na płeć i wiek, 
skala wynagrodzeń i rekompensat, 
inwestycje w oświatę, ubóstwo);
(d) opodatkowania (stawki opodatkowania 



PA\851861PL.doc 19/27 PE454.629v01-00

PL

pracy i zainwestowanego kapitału);
(e) trwałość pod względem budżetowym, 
gospodarczym, społecznym i 
środowiskowym.

Or. en

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Tabela składa się ze zbioru wskaźników 
makroekonomicznych, społecznych i 
makrofinansowych dotyczących państw 
członkowskich. Komisja ustala
orientacyjne symetryczne dolne i górne 
wartości progowe tych wskaźników, które 
służą jako poziomy ostrzegawcze,
uwzględniając wstępne wyniki państw 
członkowskich, jak również średnie wyniki 
Unii oraz strefy euro i ich rozwój w czasie. 
Wartości progowe dotyczące państw 
członkowskich, których walutą jest euro, 
mogą się różnić od wartości progowych 
dotyczących pozostałych państw 
członkowskich.

Or. en

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja regularnie ocenia adekwatność 
tabeli wskaźników, w tym jej skład, 
ustalone wartości progowe i przyjętą 
metodykę, i w razie potrzeby adaptuje 
tabelę w celu utrzymania lub zwiększenia 

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

jej potencjału w zakresie wykrywania 
narastających zaburzeń równowagi i 
monitorowania ich rozwoju. 

Or. en

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja przynajmniej raz do roku 
aktualizuje wartości wskaźników w tabeli 
dla poszczególnych państw członkowskich. 
Zaktualizowaną tabelę wskaźników podaje 
się do wiadomości publicznej.

1. Komisja przynajmniej raz do roku 
aktualizuje wartości wskaźników w tabeli 
dla poszczególnych państw członkowskich,
uwzględniając ich sytuację gospodarczą i 
społeczną, a także różny wpływ każdego ze 
wskaźników na ich sytuację 
makroekonomiczną i społeczną. 
Zaktualizowaną tabelę wskaźników podaje 
się do wiadomości publicznej.

Or. en

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

wykorzystaniem wszelkich innych 
wskaźników gospodarczo-społeczno-
finansowych, które mogą mieć znaczenie 
dla wykrywania zaburzeń równowagi. W 
sprawozdaniu stwierdza się również, czy 
przekroczenie dolnych lub górnych 
wartości progowych w jednym lub kilku 
państwach członkowskich oznacza 
narastanie zaburzeń równowagi.

Or. en

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. W ramach wielostronnego nadzoru 
określonego w art. 121 ust. 3 TFUE oraz 
analizy wdrożenia polityki zatrudnienia 
zgodnie z art. 148 ust. 4 TFUE Rada 
omawia sprawozdanie Komisji i przyjmuje 
konkluzje na jego temat po zasięgnięciu 
opinii Komitetu Zatrudnienia oraz 
parterów społecznych. Eurogrupa omawia 
sprawozdanie w zakresie, w jakim dotyczy 
ono – bezpośrednio lub pośrednio – państw 
członkowskich, których walutą jest euro.

Or. en

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w stosownych przypadkach – czy dane 
państwo członkowskie podjęło 
odpowiednie działania w odpowiedzi na 
zalecenia lub wezwania przyjęte przez 

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

Radę zgodnie z art. 121, 126 i 148 TFUE
oraz na mocy art. 6, 7, 8 i 10 niniejszego 
rozporządzenia;

Or. en

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeśli na podstawie szczegółowej oceny 
sytuacji, o której mowa w art. 5 niniejszego 
rozporządzenia, Komisja uzna, że w danym 
państwie członkowskim występują 
zaburzenia równowagi, Komisja informuje 
o tym Radę. Rada może na zalecenie 
Komisji skierować do danego państwa 
członkowskiego konieczne zalecenia 
zgodnie z procedurą określoną w art. 121 
ust. 2 Traktatu. 

1. Jeśli na podstawie szczegółowej oceny 
sytuacji, o której mowa w art. 5 niniejszego 
rozporządzenia, Komisja uzna, że w danym 
państwie członkowskim występują 
zaburzenia równowagi, Komisja informuje 
o tym Parlament Europejski i Radę. Rada 
może na zalecenie Komisji i po 
zasięgnięciu opinii Parlamentu 
Europejskiego skierować do danego 
państwa członkowskiego konieczne 
zalecenia zgodnie z procedurą określoną w 
art. 121 ust. 2 TFUE.

Or. en

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. O swoich zaleceniach Rada informuje 
Parlament Europejski. Zalecenia Rady 
podaje się do wiadomości publicznej.

2. O swoich zaleceniach Rada informuje 
parlamenty narodowe. Zalecenia Rady 
podaje się do wiadomości publicznej.

Or. en
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Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeśli na podstawie szczegółowej oceny 
sytuacji, o której mowa w art. 5, Komisja 
uzna, że w danym państwie członkowskim 
występują nadmierne zaburzenia 
równowagi, Komisja informuje o tym 
Radę.

1. Jeśli na podstawie szczegółowej oceny 
sytuacji, o której mowa w art. 5, Komisja 
uzna, że w danym państwie członkowskim 
występują nadmierne zaburzenia 
równowagi, Komisja informuje o tym 
Parlament Europejski i Radę.

Or. en

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 38
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku zmiany sytuacji 
gospodarczej Rada może na zalecenie 
Komisji zmienić zalecenia przyjęte na 
mocy art. 7, postępując zgodnie z 
procedurą określoną w tym samym 
artykule. Dane państwo członkowskie 
przedstawia zmieniony plan działań 
naprawczych, który podlega ocenie 
zgodnie z procedurą określoną w art. 8.

4. W przypadku zmiany sytuacji 
gospodarczej Rada może na zalecenie 
Komisji i po zasięgnięciu opinii 
Parlamentu Europejskiego zmienić 
zalecenia przyjęte na mocy art. 7, 
postępując zgodnie z procedurą określoną 
w tym samym artykule. Dane państwo 
członkowskie przedstawia zmieniony plan 
działań naprawczych, który podlega ocenie 
zgodnie z procedurą określoną w art. 8.

Or. en
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Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł -12 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł -12
Wykonanie przekazanych uprawnień

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

Or. en

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł -12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł -12a
Odwołanie przekazanych uprawnień

1. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 3 ust. 1, może zostać 
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odwołane przez Parlament Europejski lub 
Radę w dowolnym czasie. 
2. Instytucja, która rozpoczęła 
wewnętrzną procedurę w celu podjęcia 
decyzji czy odwołać przekazanie 
uprawnienia dokłada starań, aby 
poinformować o tym drugą instytucję 
i Komisję odpowiednio wcześnie przed 
podjęciem ostatecznej decyzji, wskazując 
przekazane uprawnienie, które mogłoby 
zostać odwołane.
3. Decyzja o odwołaniu kończy 
przekazanie uprawnień określonych w tej 
decyzji. Staje się ona skuteczna 
natychmiast lub od późniejszej daty, która 
jest w niej określona. Nie wpływa ona na 
ważność aktów delegowanych już 
obowiązujących. Jest ona publikowana w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Or. en

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł -12 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł -12b
Sprzeciw wobec aktów delegowanych

1. W terminie trzech miesięcy od dnia 
przyjęcia aktu delegowanego Parlament 
Europejski lub Rada mogą zgłosić 
sprzeciw wobec takiego aktu. Z inicjatywy 
Parlamentu Europejskiego lub Rady 
okres ten jest przedłużany o trzy miesiące.
2. Jeśli w terminie, o którym mowa w 
ust.1, ani Parlament Europejski, ani Rada 
nie wyrażą sprzeciwu wobec aktu 
delegowanego, jest on publikowany w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
oraz wchodzi w życie z dniem podanym w 
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tym akcie.
Akt delegowany może być opublikowany w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i 
wejść w życie przed upływem tego 
terminu, jeżeli zarówno Parlament 
Europejski, jak i Rada poinformowały 
Komisję, że nie zamierzają zgłosić 
sprzeciwu.
3. W przypadku sprzeciwu wobec aktu 
delegowanego ze strony Parlamentu 
Europejskiego lub Rady wyrażonego w 
terminie, o którym mowa w ust. 1, akt 
delegowany nie wchodzi w życie. Zgodnie 
z art. 296 TFUE instytucja wyrażająca 
sprzeciw wobec aktu delegowanego 
określa powody sprzeciwu.

Or. en


