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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Kontekst 

W dniu 29 września 2010 r. Komisja przedstawiła pakiet legislacyjny mający na celu 
wzmocnienie zarządzania gospodarczego w UE i w strefie euro. W skład pakietu wchodzi 
sześć wniosków: cztery z nich dotyczą kwestii fiskalnych, w tym reformy paktu stabilności i 
wzrostu, a dwa nowe rozporządzenia mają na celu wykrywanie pojawiających się zaburzeń 
równowagi makroekonomicznej w UE i w strefie euro oraz przeciwdziałanie im.

Komisja proponuje skuteczniejsze przestrzeganie przez państwa członkowskie założeń paktu 
stabilności i wzrostu oraz pogłębienie koordynacji polityki budżetowej. W ramach tzw. części 
prewencyjnej paktu stabilności i wzrostu wprowadza się zmiany do obecnego rozporządzenia 
nr 1466/97 w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji 
polityk gospodarczych, aby zapewnić prowadzenie przez państwa członkowskie rozważnej 
polityki budżetowej w okresach dobrej koniunktury w celu stworzenia koniecznych 
zabezpieczeń na wypadek pogorszenia się sytuacji. Ponadto w ramach tzw. części naprawczej 
proponuje się wprowadzenie zmian do rozporządzenia nr 1467/97 dotyczącego stosowania 
procedury nadmiernego deficytu, aby zapewnić uważniejsze śledzenie rozwoju sytuacji w 
zakresie zadłużenia i równorzędne traktowanie go z rozwojem sytuacji w zakresie deficytu.

Zaproponowano także dyrektywę wprowadzającą wymogi dotyczące ram budżetowych 
państw członkowskich, aby zachęcać do odpowiedzialności za budżet przez ustalenie 
minimalnych wymogów w odniesieniu do krajowych ram budżetowych i zapewnienie ich 
zgodności ze zobowiązaniami wynikającymi z Traktatu. W celu wsparcia zmian w 
prewencyjnej i naprawczej części paktu stabilności i wzrostu Komisja zaproponowała także 
wzmocnienie mechanizmów egzekwowania w państwach członkowskich strefy euro.

Uwagi

Niniejszy projekt opinii odnosi się do wniosku Komisji dotyczącego zmiany rozporządzenia 
nr 1466/97 w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji 
polityk gospodarczych. Sprawozdawczyni zgadza się z opinią, że pakt stabilności i rozwoju, 
zarówno w części prewencyjnej, jak i naprawczej, nie spełnił swoich założeń i wymaga 
reformy. Reforma powinna opierać się na doświadczeniach zdobytych w latach jego istnienia, 
również w czasie obecnego kryzysu gospodarczego i społecznego. Sprawozdawczyni uważa 
jednak, że wniosek Komisji dotyczący reformy prewencyjnej części paktu stabilności i 
wzrostu pod wieloma względami nie spełnia oczekiwań, proponuje zatem poprawki 
dotyczące przedstawionych poniżej głównych aspektów. 

– Unijne ramy nadzoru budżetowego oraz nadzoru i koordynacji polityki gospodarczej należy 
rozszerzyć o kwestie zatrudnienia i kwestie socjalne. Z tego powodu do podstawy prawnej 
części prewencyjnej ram nadzoru należy dodać art. 148 Traktatu. 

– W nawiązaniu do powyższego, w trakcie przedstawiania swoich programów stabilności i 
konwergencji, jak również podczas ich analizowania, państwa członkowskie muszą 
uwzględniać instrumenty opierające się na art. 148 Traktatu, w szczególności wytyczne 
dotyczące polityki zatrudnienia państw członkowskich. We wszelkie istotne procedury 
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nadzoru powinny zatem zostać aktywnie włączone Komitet ds. Zatrudnienia (EMCO) oraz 
Komitet ds. Ochrony Socjalnej (SPC).

– Wielostronny nadzór nad programami stabilności i konwergencji powinien być prowadzony 
w ramach europejskiego semestru, co należy ująć w rozporządzeniu, a także powinien być 
prowadzony łącznie z nadzorem zaburzeń równowagi makroekonomicznej i społecznej oraz 
badaniem stosowania ogólnych wytycznych polityki gospodarczej i wytycznych dotyczących 
polityki zatrudnienia.

– Programy stabilności i konwergencji państw członkowskich powinny zawierać informacje 
dotyczące spójności założeń budżetowych państw członkowskich z unijną strategią wzrostu i 
zatrudnienia, np. strategią Europa 2020, a w szczególności z ogólnymi kierunkami polityki 
gospodarczej i wytycznymi dotyczącymi polityki zatrudnienia.

– Należy zezwolić na tymczasowe odejście od prowadzenia polityki budżetowej – którą z 
uwagi na brak definicji sprawozdawczyni woli określać jako „racjonalna” zamiast 
„rozważna” – określonej w rozporządzeniu nie tylko w przypadku znacznego pogorszenia 
koniunktury gospodarczej, ale również w złej sytuacji społecznej.

– Możliwości odejścia przez państwa członkowskie, które wdrażają reformy strukturalne, od 
ich średniookresowych celów budżetowych nie powinno się łączyć z reformami 
emerytalnymi mającymi na celu promowanie pewnych modeli. Natomiast możliwość taką 
należy dać państwom członkowskim, które wdrażają reformy strukturalne przyczyniające się 
do utrzymania miejsc pracy lub ich tworzenia oraz do zmniejszania ubóstwa.

Ponadto sprawozdawczyni uważa, że sprawą najwyższej wagi jest to, aby wzmocnienie 
zarządzania gospodarczego szło w parze ze zwiększeniem legitymacji demokratycznej 
zarządzania europejskiego. W związku z tym zwiększeniu powinna ulec rola Parlamentu 
Europejskiego w całym procesie nadzoru. Poza tym stałe konsultacje z partnerami 
społecznymi i większe zaangażowanie parlamentów państw członkowskich stanowią 
konieczne warunki wstępne wiarygodnych i przejrzystych ram nadzoru.

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:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Odniesienie 1
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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 2

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

   (1a) W celu opracowania skoordynowanej 
strategii zatrudnienia, jak przewiduje 
Traktat o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (TFUE), państwa 
członkowskie i Unia powinny przestrzegać 
zasad przewodnich dotyczących 
wspierania wykwalifikowanej, 
wyszkolonej i elastycznej siły roboczej 
oraz rynków pracy reagujących na zmiany 
gospodarcze. 

Or. en

Poprawka 3

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1b) W TFUE przewidziano, że przy 
określaniu i realizacji swoich polityk i 
działań Unia bierze pod uwagę wymogi 
związane ze wspieraniem wysokiego 
poziomu zatrudnienia, zapewnianiem 
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odpowiedniej ochrony socjalnej oraz 
zwalczaniem wykluczenia społecznego.

Or. en

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Pakt stabilności i wzrostu opiera się na 
dążeniu do zapewnienia zdrowych 
finansów publicznych jako środka 
służącego umocnieniu warunków 
stabilności cen oraz silnego, trwałego 
wzrostu gospodarczego opartego na 
stabilności finansowej, sprzyjającego 
tworzeniu nowych miejsc pracy.

(3) Pakt stabilności i wzrostu opiera się na 
dążeniu do zapewnienia zdrowych 
finansów publicznych jako środka 
służącego umocnieniu warunków 
stabilności cen oraz silnego, trwałego 
wzrostu gospodarczego opartego na 
stabilności finansowej, sprzyjającego 
tworzeniu nowych miejsc pracy, powinien 
zatem zwiększać długofalowe inwestycje 
na rzecz inteligentnego i zrównoważonego 
rozwoju sprzyjającego włączeniu 
społecznemu.

Or. en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(5) Treść programów stabilności i 
programów konwergencji, jak również 
kryteria, zgodnie z którymi są one badane, 
powinny zostać lepiej dostosowane w 
świetle doświadczenia zyskanego przy 
wdrażaniu paktu stabilności i wzrostu, w 
szczególności w odniesieniu do jego 
wpływu na wzrost i wkładu w tworzenie 
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miejsc pracy.

Or. en

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 5 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Wzmocnienie zarządzania 
gospodarczego powinno iść w parze ze 
zwiększeniem legitymacji demokratycznej 
zarządzania gospodarką w Unii, co należy 
osiągnąć poprzez silniejsze i wcześniejsze 
zaangażowanie Parlamentu 
Europejskiego i parlamentów państw 
członkowskich we wszystkie procedury 
koordynacji polityki gospodarczej, przy 
pełnym wykorzystaniu instrumentów 
przewidzianych w TFUE, w szczególności 
ogólnych kierunków polityki gospodarczej 
państw członkowskich i Unii oraz 
wytycznych dotyczących polityki 
zatrudnienia państw członkowskich. 

Or. en

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Osiągnięcie średniookresowego celu 
budżetowego powinno zapewnić państwom 
członkowskim margines bezpieczeństwa w 
odniesieniu do wartości referencyjnej 3 % 
PKB, w celu umożliwienia szybkich 
postępów na drodze do długoterminowej 

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

stabilności finansów publicznych oraz 
zyskania pola manewru w ramach polityki 
budżetowej, w szczególności ze względu 
na niezbędne inwestycje publiczne 
sprzyjające osiągnięciu celów Unii w 
zakresie wzrostu i zatrudnienia.

Or. en

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 6 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Badając i monitorując programy 
stabilności i programy konwergencji, 
szczególnie w zakresie ich 
średniookresowych celów budżetowych 
lub ukierunkowanych ścieżek 
dostosowania do tych celów, Rada 
powinna uwzględnić odpowiednie cechy 
cykliczne i strukturalne gospodarki 
każdego z państw członkowskich i ich 
oddziaływanie na gospodarkę innych 
państw członkowskich.

Or. en

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony
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Or. en

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 7 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Należy wypracować symetryczne 
podejście do tworzenia racjonalnej 
polityki budżetowej w ciągu całego cyklu 
poprzez wzmocnienie dyscypliny 
budżetowej w okresach dobrej 
koniunktury gospodarczej, mając na celu 
wprowadzenie polityki zapobiegającej 
cykliczności i stopniowe osiągnięcie 
średniookresowego celu budżetowego. 
Przestrzeganie średniookresowego celu 
budżetowego powinno pozwolić państwom 
członkowskim na uporanie się ze 
zwykłymi wahaniami cyklicznymi 
koniunktury przy jednoczesnym 
utrzymaniu deficytu publicznego poniżej 
wartości referencyjnej 3% PKB oraz 
zapewnić szybki postęp na drodze ku 
stabilności budżetowej. Uwzględniając 
powyższe, średniookresowy cel budżetowy 
powinien zapewniać pole manewru w 
ramach polityki budżetowej, w 
szczególności w odniesieniu do inwestycji 
publicznych sprzyjających osiągnięciu 
celów Unii w zakresie wzrostu i 
zatrudnienia.

Or. en

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 8 a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) W celu zwiększenia 
odpowiedzialności za pakt stabilności i 
wzrostu na szczeblu krajowym krajowe 
ramy budżetowe powinny być w pełni 
zharmonizowane z celami wielostronnego 
nadzoru w Unii, a w szczególności z 
europejskim semestrem, w związku z czym 
należy terminowo informować parlamenty 
państw członkowskich i wszystkie inne 
zainteresowane podmioty, zwłaszcza 
partnerów społecznych, a także należy 
zadbać o ich stosowne zaangażowanie.

Or. en

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 10 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(10) Czasowe odstąpienie od racjonalnej
polityki budżetowej powinno być 
dozwolone w przypadku znacznego 
pogorszenia koniunktury gospodarczej lub 
sytuacji społecznej, tak by ułatwić 
ożywienie.

Or. en

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Aby zapewnić przestrzeganie unijnych 
ram nadzoru budżetowego obowiązujących 
uczestniczące państwa członkowskie, 
należy ustanowić, na mocy art. 136 

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

Traktatu, szczególny mechanizm 
egzekwowania w przypadkach, w których 
nie ustało poważne i utrzymujące się 
odstąpienie od racjonalnej polityki 
budżetowej.

Or. en

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1466/97 
Artykuł -2 a (nowy) (przed sekcją 1A)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a) dodaje się artykuł w brzmieniu:
„Artykuł -2a
Rada prowadzi wielostronny nadzór w 
ramach europejskiego semestru zgodnie z 
postanowieniami niniejszego 
rozporządzenia oraz wymogiem, aby 
państwa członkowskie uważały wspieranie 
polityki gospodarczej i zatrudnienia za 
przedmiot wspólnego zainteresowania 
oraz aby koordynowały swoją politykę i 
działania w tym względzie w ramach 
Rady, zgodnie z celami określonymi  w 
art. 120 i 146 TFUE.
Semestr obejmuje między innymi
wielostronny nadzór nad programami 
stabilności i konwergencji zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem, zapobieganie 
zaburzeniom równowagi 
makroekonomicznej i społecznej oraz ich 
korygowanie zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) nr …/2011, procedurę nadmiernego 
deficytu zgodnie z rozporządzeniem (WE) 
nr 1467/97 oraz sformułowanie ogólnych 
kierunków polityki gospodarczej państw 
członkowskich i Unii zgodnie z art. 121 
ust. 2 TFUE i wytycznych dotyczących 
polityki zatrudnienia, które państwa 
członkowskie uwzględniają zgodnie z art. 
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148 ust. 2 TFUE, wdrożenie tych 
wytycznych, a także roczne kierunki 
polityki wynikające z dorocznego szczytu 
gospodarczo-społecznego w ramach 
określonej przez Unię strategii. 
Parlament Europejski i parlamenty 
państw członkowskich są odpowiednio 
zaangażowane w europejski semestr  w 
celu zwiększenia przejrzystości, 
odpowiedzialności i rozliczalności za 
podejmowane decyzje. Aby zapewnić 
odpowiednie zaangażowanie Parlamentu 
Europejskiego, do dnia 31 grudnia 2011 r. 
Parlament Europejski, Rada Europejska, 
Rada i Komisja zawrą porozumienie 
międzyinstytucjonalne. Co trzy lata 
dokonuje się przeglądu tego porozumienia 
proceduralnego i w stosownym przypadku 
wprowadza doń zmiany.   
W stosownych przypadkach przeprowadza 
się konsultacje z Komitetem 
Ekonomiczno-Finansowym 
ustanowionym zgodnie z art. 134 TFUE, 
Komitetem ds. Zatrudnienia 
ustanowionym zgodnie z art. 150 TFUE 
oraz Komitetem ds. Ochrony Socjalnej 
ustanowionym zgodnie z art. 160 TFUE. 
W ramach europejskiego semestru 
przeprowadza się konsultacje z 
zainteresowanymi podmiotami, zwłaszcza 
partnerami społecznymi, na temat 
wszystkich głównych sformułowań 
polityki, które mają być przedmiotem 
dyskusji w instytucjach Unii.” 

Or. en

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2 – litera b) – podpunkt ia) (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1466/97 
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera aa) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ia) dodaje się literę w brzmieniu:
„aa) informacje na temat spójności 
średniookresowego celu budżetowego z 
celami Unii w zakresie wzrostu i 
zatrudnienia, ogólnymi kierunkami 
polityki gospodarczej państw
członkowskich i Unii oraz wytycznymi 
dotyczącymi polityki zatrudnienia państw 
członkowskich;”

Or. en

Poprawka 18

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) ilościową ocenę środków polityki 
budżetowej i innych środków polityki 
gospodarczej podejmowanych lub 
proponowanych dla osiągnięcia celów 
programu, obejmującą analizę kosztów i 
korzyści znaczących reform strukturalnych
mających bezpośredni skutek w postaci 
długoterminowych oszczędności, w tym 
poprzez zwiększenie wzrostu 
potencjalnego;

c) ilościową ocenę środków polityki 
budżetowej i innych środków polityki 
gospodarczej podejmowanych lub 
proponowanych dla osiągnięcia celów 
programu, obejmującą analizę kosztów i 
korzyści znaczących reform strukturalnych 
sprzyjających osiągnięciu celów Unii w 
zakresie wzrostu i zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 19

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

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

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

Or. en

Poprawka 20

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. W oparciu o oceny przeprowadzone 
przez Komisję, Komitet Ekonomiczno-
Finansowy, Komitet ds. Zatrudnienia i 
Komitet ds. Ochrony Socjalnej Rada, w 
ramach wielostronnego nadzoru na mocy 
art. 121 TFUE oraz kontroli realizacji 
polityki zatrudnienia zgodnie z art. 148 
TFUE, bada średniookresowy cel 
budżetowy przedstawiony przez dane 
państwo członkowskie, ocenia, czy 
założenia ekonomiczne programu są 
wiarygodne, czy ścieżka dostosowania do 
średniookresowego celu budżetowego jest 
właściwa i czy środki podejmowane lub 
proponowane celem utrzymania tej ścieżki 
są wystarczające do osiągnięcia 
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średniookresowego celu budżetowego w 
trakcie cyklu koniunkturalnego.

Or. en

Poprawka 21

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku jakichkolwiek 
niespodziewanych zewnętrznych zaburzeń 
stwierdzonych przez Komisję Rada może 
zmienić średniookresowy cel budżetowy 
na wniosek zainteresowanego państwa 
członkowskiego lub w następstwie 
wniosku Komisji.

Or. en

Poprawka 22

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Oceniając ścieżkę dostosowania do 
średniookresowego celu budżetowego, 
Rada bada, czy dane państwo 
członkowskie realizuje wymaganą do 
osiągnięcia tego celu właściwą roczną 
korektę salda budżetowego w ujęciu 
uwzględniającym zmiany cykliczne, po 
skorygowaniu o środki jednorazowe i 
tymczasowe, przyjmując 0,5 % PKB jako 
wartość odniesienia dla tej korekty. W 
odniesieniu do państw członkowskich o 

Oceniając ścieżkę dostosowania do 
średniookresowego celu budżetowego, 
Rada bada, czy dane państwo 
członkowskie realizuje wymaganą do 
osiągnięcia tego celu właściwą roczną 
korektę salda budżetowego w ujęciu 
uwzględniającym zmiany cykliczne, po 
skorygowaniu o środki jednorazowe i 
tymczasowe, przyjmując 0,5% PKB jako 
wartość odniesienia dla tej korekty. W 
odniesieniu do państw członkowskich o 
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wysokim poziomie zadłużenia lub 
nadmiernych zaburzeniach równowagi 
makroekonomicznej Rada bada, czy roczna 
korekta salda budżetowego w ujęciu 
uwzględniającym zmiany cykliczne, po 
skorygowaniu o środki jednorazowe i 
tymczasowe, przekracza wartość 0,5 % 
PKB. Rada bierze pod uwagę, czy w 
okresach dobrej koniunktury podejmowany 
jest większy wysiłek dostosowawczy, 
podczas gdy wysiłek ten może być bardziej 
ograniczony w okresach złej koniunktury.

wysokim poziomie zadłużenia lub 
nadmiernych zaburzeniach równowagi 
makroekonomicznej i społecznej Rada 
bada, czy roczna korekta salda 
budżetowego w ujęciu uwzględniającym 
zmiany cykliczne, po skorygowaniu o 
środki jednorazowe i tymczasowe, wynosi 
co najmniej 0,5% PKB. Rada bierze pod 
uwagę, czy w okresach dobrej koniunktury 
podejmowany jest większy wysiłek 
dostosowawczy, podczas gdy wysiłek ten 
może być bardziej ograniczony w okresach 
złej koniunktury.

Or. en

Poprawka 23

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 24

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

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

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

Or. en

Poprawka 25

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) w odniesieniu do państw członkowskich, 
które osiągnęły średniookresowy cel 
budżetowy, jeżeli wybrany przez nie 
sposób prowadzenia polityki budżetowej 
jest zgodny z odpowiednimi 
postanowieniami TFUE i z niniejszym 
rozporządzeniem;

Or. en

Poprawka 26

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w odniesieniu do państw 
członkowskich, które nie osiągnęły jeszcze 
swojego średniookresowego celu 
budżetowego, roczne tempo wzrostu 
wydatków publicznych nie przekracza 

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

racjonalnie ustalonego tempa wzrostu 
PKB w średnim okresie, chyba że 
nadwyżce wzrostu wydatków towarzyszą 
środki uznaniowe po stronie dochodów. 
Różnica pomiędzy tempem wzrostu 
wydatków publicznych a racjonalnie
ustalonym tempem wzrostu PKB w 
średnim okresie jest ustalana w takiej 
wysokości, jaka zapewnia właściwe 
dostosowanie do średniookresowego celu 
budżetowego; 

Or. en

Poprawka 27

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) uznaniowemu ograniczeniu dochodów 
budżetowych z poszczególnych źródeł 
towarzyszą ograniczenia wydatków, bądź 
uznaniowy wzrost dochodów budżetowych 
z innych źródeł, bądź oba te środki.

c) uznaniowemu ograniczeniu dochodów 
budżetowych z poszczególnych źródeł 
towarzyszą ograniczenia wydatków, bądź 
uznaniowy wzrost dochodów budżetowych 
z innych źródeł, bądź oba te środki w 
odniesieniu do państw członkowskich, 
które nie osiągnęły swoich 
średniookresowych celów budżetowych.

Or. en

Poprawka 28

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

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

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

Or. en

Poprawka 29

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 30

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Szczególną uwagę zwraca się na wpływ 
tych reform na utrzymanie miejsc pracy 
lub ich tworzenie oraz na zmniejszanie 
ubóstwa. Państwom członkowskim 
wdrażającym takie reformy zezwala się na 
odejście od ścieżki dostosowania do ich 
średniookresowego celu budżetowego lub 
od samego celu. 

Or. en

Poprawka 31

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rada bada ponadto, czy treść programu 
stabilności ułatwia osiągnięcie trwałej 
konwergencji w strefie euro i ściślejszą 
koordynację polityk gospodarczych, a 
także czy polityka gospodarcza danego 
państwa członkowskiego jest zgodna z 
ogólnymi wytycznymi polityki 
gospodarczej państw członkowskich i Unii.

Rada bada ponadto, czy treść programu 
stabilności ułatwia osiągnięcie trwałej 
konwergencji w strefie euro i ściślejszą 
koordynację polityk gospodarczych, a 
także czy polityka gospodarcza danego 
państwa członkowskiego jest zgodna z art. 
9 TFUE, zwłaszcza w odniesieniu do 
wspierania wysokiego poziomu 
zatrudnienia, zapewniania odpowiedniej 
ochrony socjalnej i zwalczania wyłączenia 
społecznego, z celami Unii  w zakresie 
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wzrostu i zatrudnienia, ogólnymi 
wytycznymi polityki gospodarczej państw 
członkowskich i Unii oraz wytycznymi 
dotyczącymi polityki zatrudnienia państw 
członkowskich.

Or. en

Poprawka 32

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 33

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Rada bada program stabilności w 
terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od 
przedłożenia programu. Rada wydaje 
opinię dotyczącą programu, jeśli to 
konieczne, opierając się na zaleceniu 
Komisji oraz po zasięgnięciu opinii 
Komitetu Ekonomiczno-Finansowego. 

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

Komitetu ds. Zatrudnienia i Komitetu ds. 
Ochrony Socjalnej. Jeżeli zgodnie z art. 9 
i 121 TFUE Rada stwierdzi, że program i 
jego cele powinny być sformułowane w 
sposób bardziej ambitny, ze szczególnym 
wskazaniem na racjonalną politykę 
budżetową, w wydanej opinii Rada wzywa 
dane państwo członkowskie do dokonania 
korekty programu.

Or. en

Poprawka 34

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Poprawka 35

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 36

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 37

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Odstąpienie nie jest brane pod uwagę, 
jeżeli dane państwo członkowskie z istotną 
nadwyżką osiągnęło średniookresowy cel 
budżetowy, uwzględniając istnienie 
nadmiernych zaburzeń równowagi 
makroekonomicznej, a plany budżetowe 
zawarte w programie konwergencji nie 
stanowią zagrożenia dla realizacji tego celu 
w okresie objętym programem.

Odstąpienie nie jest brane pod uwagę, 
jeżeli dane państwo członkowskie 
osiągnęło średniookresowy cel budżetowy, 
uwzględniając istnienie nadmiernych 
zaburzeń równowagi makroekonomicznej i 
społecznej, a plany budżetowe zawarte w 
programie konwergencji nie stanowią 
zagrożenia dla realizacji tego celu w 
okresie objętym programem.

Or. en

Poprawka 38

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Odejście to może również nie być brane 
pod uwagę w przypadku znacznego 
pogorszenia koniunktury gospodarczej lub 
sytuacji społecznej.

Or. en
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Poprawka 39

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 6 – litera b) – podpunkt ia) (nowy) 
Rozporządzenie (WE) nr 1466/97 
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera aa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ia) dodaje się literę w brzmieniu:
„aa) informacje na temat spójności 
średniookresowego celu budżetowego z 
celami Unii w zakresie wzrostu i 
zatrudnienia, ogólnymi kierunkami 
polityki gospodarczej państw 
członkowskich i Unii oraz wytycznymi 
dotyczącymi polityki zatrudnienia państw 
członkowskich;”

Or. en
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Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 6 – litera b) – podpunkt ii)
Rozporządzenie (WE) nr 1466/97 
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) ilościową ocenę środków polityki 
budżetowej i innych środków polityki 
gospodarczej podejmowanych lub 
proponowanych dla osiągnięcia celów 
programu, obejmującą analizę kosztów i 
korzyści znaczących reform strukturalnych 
mających bezpośredni skutek w postaci 
długoterminowych oszczędności, w tym 
poprzez zwiększenie wzrostu 
potencjalnego;

c) ilościową ocenę środków polityki 
budżetowej i innych środków polityki 
gospodarczej podejmowanych lub 
proponowanych dla osiągnięcia celów 
programu, obejmującą analizę kosztów i 
korzyści znaczących reform strukturalnych 
sprzyjających osiągnięciu celów Unii w 
zakresie wzrostu i zatrudnienia;

Or. en

Poprawka 42

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 43

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. W oparciu o oceny przeprowadzone 
przez Komisję, Komitet Ekonomiczno-
Finansowy, Komitet ds. Zatrudnienia i 
Komitet ds. Ochrony Socjalnej Rada, w 
ramach wielostronnego nadzoru na mocy 
art. 121 TFUE oraz kontroli realizacji 
polityki zatrudnienia zgodnie z art. 148 
TFUE, bada średniookresowy cel 
budżetowy przedstawiony przez dane 
państwo członkowskie, ocenia, czy 
założenia ekonomiczne programu są 
wiarygodne, czy ścieżka dostosowania do 
średniookresowego celu budżetowego jest 
właściwa i czy środki podejmowane lub 
proponowane celem utrzymania tej ścieżki 
są wystarczające do osiągnięcia 
średniookresowego celu budżetowego w 
trakcie cyklu koniunkturalnego oraz do 
osiągnięcia trwałej konwergencji.

Or. en

Poprawka 44

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku jakichkolwiek 
niespodziewanych zewnętrznych zaburzeń 
stwierdzonych przez Komisję Rada może 
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zmienić średniookresowy cel budżetowy 
na wniosek zainteresowanego państwa 
członkowskiego lub w następstwie 
wniosku Komisji.

Or. en

Poprawka 45

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Oceniając ścieżkę dostosowania do 
średniookresowego celu budżetowego, 
Rada bierze pod uwagę, czy w okresach 
dobrej koniunktury podejmowany jest 
większy wysiłek dostosowawczy, podczas 
gdy wysiłek ten może być bardziej 
ograniczony w okresach złej koniunktury. 
W odniesieniu do państw członkowskich o 
wysokim poziomie zadłużenia lub 
nadmiernych zaburzeniach równowagi 
makroekonomicznej Rada bada, czy roczna 
korekta salda budżetowego w ujęciu 
uwzględniającym zmiany cykliczne, po 
skorygowaniu o środki jednorazowe i 
tymczasowe, przekracza wartość 0,5 % 
PKB. W odniesieniu do państw 
członkowskich uczestniczących w ERM2 
Rada bada, czy dane państwo 
członkowskie realizuje wymaganą do 
osiągnięcia swojego średniookresowego 
celu budżetowego właściwą roczną korektę 
salda w ujęciu uwzględniającym zmiany 
cykliczne, po skorygowaniu o środki 
jednorazowe i tymczasowe, przyjmując 
0,5% PKB jako wartość odniesienia. 

Oceniając ścieżkę dostosowania do 
średniookresowego celu budżetowego, 
Rada bierze pod uwagę, czy w okresach 
dobrej koniunktury podejmowany jest 
większy wysiłek dostosowawczy, podczas 
gdy wysiłek ten może być bardziej 
ograniczony w okresach złej koniunktury. 
W odniesieniu do państw członkowskich o 
wysokim poziomie zadłużenia lub 
nadmiernych zaburzeniach równowagi 
makroekonomicznej i społecznej Rada 
bada, czy roczna korekta salda 
budżetowego w ujęciu uwzględniającym 
zmiany cykliczne, po skorygowaniu o 
środki jednorazowe i tymczasowe, wynosi 
co najmniej 0,5% PKB. W odniesieniu do 
państw członkowskich uczestniczących w 
ERM2 Rada bada, czy dane państwo 
członkowskie realizuje wymaganą do 
osiągnięcia swojego średniookresowego 
celu budżetowego właściwą roczną korektę 
salda w ujęciu uwzględniającym zmiany 
cykliczne, po skorygowaniu o środki 
jednorazowe i tymczasowe, przyjmując 
0,5% PKB jako wartość odniesienia. 

Or. en
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Poprawka 46

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 47

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 48

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

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

a) w odniesieniu do państw członkowskich, 
które osiągnęły średniookresowy cel 
budżetowy, jeżeli wybrany przez nie 
sposób prowadzenia polityki budżetowej 
jest zgodny z odpowiednimi 
postanowieniami TFUE i z niniejszym 
rozporządzeniem;

Or. en

Poprawka 49

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en



PE454.656v01-00 32/38 PA\852013PL.doc

PL

Poprawka 50

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) uznaniowemu ograniczeniu dochodów 
budżetowych z poszczególnych źródeł 
towarzyszą ograniczenia wydatków, bądź 
uznaniowy wzrost dochodów budżetowych 
z innych źródeł, bądź oba te środki. 

c) uznaniowemu ograniczeniu dochodów 
budżetowych z poszczególnych źródeł 
towarzyszą ograniczenia wydatków, bądź 
uznaniowy wzrost dochodów budżetowych 
z innych źródeł, bądź oba te środki w 
odniesieniu do państw członkowskich, 
które nie osiągnęły swoich 
średniookresowych celów budżetowych. 

Or. en

Poprawka 51

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 52

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

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

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

Or. en

Poprawka 53

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Szczególną uwagę zwraca się na wpływ 
tych reform na utrzymanie miejsc pracy 
lub ich tworzenie oraz na zmniejszanie 
ubóstwa. Państwom członkowskim 
wdrażającym takie reformy zezwala się na 
odejście od ścieżki dostosowania do ich 
średniookresowego celu budżetowego lub 
od samego celu.
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ono tymczasowe i że zachowany jest 
odpowiedni margines bezpieczeństwa w 
stosunku do wartości referencyjnej dla 
deficytu.

Or. en

Poprawka 54

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rada bada ponadto, czy treść programu 
konwergencji ułatwia ściślejszą 
koordynację polityk gospodarczych, a 
także czy polityka gospodarcza danego 
państwa członkowskiego jest zgodna z 
ogólnymi wytycznymi polityki 
gospodarczej państw członkowskich i Unii. 
Ponadto w odniesieniu do państw 
członkowskich uczestniczących w ERM2 
Rada bada, czy treść programu 
konwergencji zapewnia ich niezakłócony 
udział w tym mechanizmie kursowym.

Rada bada ponadto, czy treść programu 
konwergencji ułatwia ściślejszą 
koordynację polityk gospodarczych, a 
także czy polityka gospodarcza danego 
państwa członkowskiego jest zgodna z art. 
9 TFUE, zwłaszcza w odniesieniu do 
wspierania wysokiego poziomu 
zatrudnienia, zapewniania odpowiedniej 
ochrony socjalnej i zwalczania wyłączenia 
społecznego, z celami Unii w zakresie 
wzrostu i zatrudnienia, ogólnymi 
wytycznymi polityki gospodarczej państw 
członkowskich i Unii oraz wytycznymi 
dotyczącymi polityki zatrudnienia państw 
członkowskich. Ponadto w odniesieniu do 
państw członkowskich uczestniczących w 
ERM2 Rada bada, czy treść programu 
konwergencji zapewnia ich niezakłócony 
udział w tym mechanizmie kursowym.

Or. en

Poprawka 55

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

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

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

Or. en

Poprawka 56

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Rada bada program konwergencji w 
terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od 
przedłożenia programu. Rada wydaje 
opinię dotyczącą programu, jeśli to 
konieczne, opierając się na zaleceniu 
Komisji oraz po zasięgnięciu opinii 
Komitetu Ekonomiczno-Finansowego, 
Komitetu ds. Zatrudnienia i Komitetu ds. 
Ochrony Socjalnej. Jeżeli zgodnie z art. 9
i 121 TFUE Rada stwierdzi, że program i 
jego cele powinny być sformułowane w 
sposób bardziej ambitny, ze szczególnym 
wskazaniem na racjonalną politykę 
budżetową, w wydanej opinii Rada wzywa 
dane państwo członkowskie do dokonania 
korekty programu.

Or. en
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Poprawka 57

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 58

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku znacznego odstąpienia od 
rozważnej polityki budżetowej, w 
rozumieniu art. 9 ust. 1 akapit czwarty 
niniejszego rozporządzenia, oraz aby 
zapobiec wystąpieniu nadmiernego 
deficytu Komisja, zgodnie z art. 121 ust. 4 
Traktatu, może skierować do danego 
państwa członkowskiego ostrzeżenie. 

2. W przypadku znacznego odstąpienia od 
racjonalnej polityki budżetowej, w 
rozumieniu art. 9 ust. 1 akapit czwarty 
niniejszego rozporządzenia, oraz aby 
zapobiec wystąpieniu nadmiernego 
deficytu lub nadwyżki Komisja, zgodnie z 
art. 121 ust. 4 TFUE, może skierować do 
danego państwa członkowskiego 
ostrzeżenie. 



PA\852013PL.doc 37/38 PE454.656v01-00

PL

Or. en

Poprawka 59

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 60

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Odstąpienie nie jest brane pod uwagę, 
jeżeli dane państwo członkowskie z istotną 
nadwyżką osiągnęło średniookresowy cel 
budżetowy, uwzględniając istnienie 
nadmiernych zaburzeń równowagi 
makroekonomicznej, a plany budżetowe 

Odstąpienie nie jest brane pod uwagę, 
jeżeli dane państwo członkowskie 
osiągnęło średniookresowy cel budżetowy, 
uwzględniając istnienie nadmiernych 
zaburzeń równowagi makroekonomicznej 
lub społecznej, a plany budżetowe zawarte 



PE454.656v01-00 38/38 PA\852013PL.doc

PL

zawarte w programie konwergencji nie 
stanowią zagrożenia dla realizacji tego celu 
w okresie objętym programem.

w programie konwergencji nie stanowią 
zagrożenia dla realizacji tego celu w 
okresie objętym programem.

Or. en

Poprawka 61

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Odejście to może również nie być brane 
pod uwagę w przypadku znacznego 
pogorszenia koniunktury gospodarczej lub 
sytuacji społecznej.

Or. en

Poprawka 62

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9 
Rozporządzenie (WE) nr 1466/97 
Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en


