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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Kontekst

W dniu 29 września 2010 r. Komisja przedstawiła pakiet legislacyjny mający na celu 
wzmocnienie ładu gospodarczego w UE i strefie euro. Pakiet zawiera sześć wniosków: cztery 
z nich dotyczą kwestii podatkowych, w tym reformy paktu stabilności i wzrostu, a dwa 
nowych regulacji mających na celu wykrywanie pojawiających się zaburzeń równowagi 
wewnątrz UE i w strefie euro i ich rozwiązanie.

W dwóch ostatnich wnioskach oraz z myślą o rozszerzeniu gospodarczego nadzoru UE na 
obszary niemające charakteru fiskalnego Komisja proponuje szereg nowych elementów 
dotyczących nadzoru i korekty zaburzeń równowagi makroekonomicznej. Część 
„prewencyjna” tych elementów obejmuje regularną ocenę ryzyka wystąpienia zaburzeń na 
podstawie tabeli wskaźników i przeprowadzenia pogłębionej analizy sytuacji w danym kraju. 
W razie potrzeby Rada może wydać zalecenia przeznaczone dla danego państwa 
członkowskiego, w którym występują poważne zaburzenia lub zaburzenia, które zagrażają 
funkcjonowaniu UGW. Ponadto „część korekcyjna” przedstawiona we wniosku w sprawie 
środków egzekwowania korekty nadmiernych zaburzeń równowagi makroekonomicznej 
przewiduje, że państwa członkowskie strefy euro niewystarczająco przestrzegające 
odpowiednich zaleceń mogą stać się przedmiotem procedury nadmiernego deficytu i mogą w 
rezultacie stanąć w obliczu sankcji w formie rocznej grzywny.

Uwagi

Wnioski Komisji zawierają wiele rozsądnych pomysłów. Ogółem sprawozdawczyni podziela 
pogląd Komisji, że konieczne jest opracowanie nowej ustrukturyzowanej procedury 
zapobiegania niekorzystnym zaburzeniom równowagi makroekonomicznej oraz ich 
korygowania we wszystkich państwach członkowskich. Sprawozdawczyni przypomina, że w 
komunikacie dotyczącym 10 lat istnienia UGW Komisja podkreślała już rosnące rozbieżności 
pomiędzy państwami członkowskimi przed kryzysem oraz że rezolucja Parlamentu 
Europejskiego w sprawie 10 lat istnienia UGW wyczerpująco omówiła ten problem. W 
związku z tym mechanizm monitorowania i korekty takich rozbieżności i zaburzeń 
równowagi jest bardzo mile widziany. Niemniej jednak sprawozdawczyni uważa, że 
konieczne są pewne modyfikacje celem zagwarantowania, że zaburzenia równowagi i 
rozbieżności pomiędzy państwami członkowskimi będą wykrywane, unikane lub w 
ostateczności korygowane w skuteczny sposób. Sprawozdawczyni wprowadza zatem szereg 
poprawek do wniosków Komisji w sprawie zapobiegania zaburzeniom równowagi 
makroekonomicznej i ich korygowania i w sprawie środków egzekwowania korekty 
nadmiernych zaburzeń równowagi makroekonomicznej w strefie euro dotyczących 
następujących najważniejszych aspektów:

– Ramy nadzoru UE powinny zawierać aspekty socjalne i dotyczące zatrudnienia, oprócz 
aspektów o ogólnym charakterze gospodarczym i finansowym. – Art. 148 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) powinien w związku z tym zostać dodany jako 
podstawa prawna części korygującej ram nadzoru, a odnośne rozporządzenie powinno zająć 
się w tym samym stopniu kwestią zapobiegania makroekonomicznym – a także socjalnym –
zaburzeniom równowagi i ich korekty. W ten sposób zagwarantowane zostanie lepiej 
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zintegrowane gospodarcze i socjalne podejście.

– W związku z powyższym instrumenty mające za podstawę art. 148 TFUE, zwłaszcza 
wytyczne dotyczące polityki zatrudnienia państw członkowskich, powinny zostać 
uwzględnione podczas oceny zaburzeń równowagi i uzupełnione specjalnymi narzędziami 
służącymi wykrywaniu zaburzeń równowagi socjalnej i zapobieganiu im. Komitet 
Zatrudnienia i Komitet Ochrony Socjalnej powinny zatem być aktywnie zaangażowane we 
wszystkie istotne procedury nadzoru.

– Tabela wskaźników służąca jako narzędzie wczesnego wykrywania i śledzenia zaburzeń 
równowagi powinna zostać przyjęta i być regularnie uaktualniana przez Komisję za pomocą 
aktów delegowanych zgodnie z art. 290 TFUE. Główne wskaźniki powinny uwzględniać 
istotne aspekty dotyczące zatrudnienia, bezrobocia, ubóstwa i opodatkowania.

– System korekty zaburzeń równowagi powinien nie tylko pozytywnie wpływać na 
dyscyplinę budżetową państw członkowskich strefy euro. Co jest równie ważne, powinien 
być pomyślany w taki sposób, aby zapobiegać pojawianiu się wstrząsów asymetrycznych i 
pozytywnie wpływać także na trwały wzrost i zwiększanie zatrudnienia. System ten powinien 
zatem działać na rzecz realizacji unijnych celów w zakresie wzrostu i zatrudnienia, takich jak 
te przyjęte w strategii „Europa 2020”.

– Ponadto system korekty – także w przypadku korekty nadmiernych zaburzeń równowagi –
powinien obejmować nie tylko grzywny (sankcje), ale także zachęty. Każda decyzja o 
nałożeniu sankcji lub grzywny na państwo członkowskie powinna być przedmiotem oceny 
skutków socjalnych.

– Grzywny zapłacone przez państwa członkowskie nieprzestrzegające odpowiednich zaleceń 
powinny zostać wykorzystane na wsparcie długofalowych celów UE w zakresie inwestycji i 
zatrudnienia, a nie tylko rozdzielone między państwa członkowskie, które nie są objęte 
procedurą nadmiernego zaburzenia równowagi ani nie odnotowują nadmiernego deficytu, jak 
proponuje Komisja.

Sprawozdawczyni uważa wreszcie, że kwestią najwyższej wagi jest, aby rola Parlamentu 
Europejskiego została wzmocniona podczas całego procesu nadzoru. Ponadto regularne 
konsultacje z partnerami społecznymi i większy udział parlamentów narodowych to 
niezbędne 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:
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Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) W celu opracowania skoordynowanej 
strategii na rzecz zatrudnienia – zgodnie z 
Traktatem o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (TFUE) – państwa 
członkowskie i Unia powinny działać 
zgodnie z przewodnimi zasadami 
promowania wykwalifikowanej, 
przeszkolonej i zdolnej do dostosowania 
się siły roboczej i rynków pracy 
reagujących na zmiany gospodarcze.

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1b) TFUE przewiduje, że przy określaniu 
i realizacji swojej polityki i działań Unia 
powinna brać pod uwagę wymogi 
związane ze wspieraniem wysokiego 
poziomu zatrudnienia, zapewnianiem 
odpowiedniej ochrony socjalnej oraz 
zwalczaniem wyłączenia społecznego.

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1c) W dniu 17 czerwca 2010 r. Rada 
Europejska przyjęła nową strategię 
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dotyczącą zatrudnienia i wzrostu –
strategię „Europa 2020” – dzięki której 
UE wyjdzie z kryzysu silniejsza, a jej 
gospodarka będzie ukierunkowana na 
inteligentny, zrównoważony wzrost, 
sprzyjający włączeniu społecznemu, wraz 
z wysokim poziomem zatrudnienia, 
wydajności i spójności społecznej. W dniu 
1 stycznia 2011 r. Rada Europejska 
postanowiła także rozpocząć europejski 
semestr oceny koordynacji celem 
umożliwienia państwom członkowskim 
czerpania korzyści z wczesnej koordynacji 
na szczeblu UE i umożliwienia 
zwiększonego nadzoru i jednoczesnej 
oceny zarówno działań budżetowych, jak i 
reform strukturalnych wspierających 
wzrost i zatrudnienie. 

Or. en

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(2) Należy wykorzystać doświadczenia 
zdobyte w czasie pierwszego 
dziesięciolecia funkcjonowania unii 
gospodarczej i walutowej odnośnie do 
makroekonomicznych i socjalnych 
zaburzeń równowagi.

Or. en

Poprawka 5

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 

(3) W szczególności należy poszerzyć 
zakres nadzoru nad polityką gospodarczą 
państw członkowskich, który nie powinien 



PA\852014PL.doc 7/12 PE454.657v01-00

PL

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 nadzoru gospodarczego 
powinno towarzyszyć pogłębienie nadzoru 
budżetowego.

ograniczać się do nadzoru budżetowego, 
aby zapobiegać powstawaniu nadmiernych 
zaburzeń równowagi makroekonomicznej i
socjalnej oraz zapewnić państwom 
członkowskim, w których zaburzenia takie 
występują, pomoc w opracowaniu planów 
naprawczych zanim rozbieżności się 
utrwalą, promować wzajemnie wspierające
się strategie rozwoju i ułatwiać śledzenie 
postępów w kierunku unijnych celów w 
zakresie rozwoju i zatrudnienia.
Poszerzeniu nadzoru gospodarczego 
powinno towarzyszyć pogłębienie nadzoru 
budżetowego.

Or. en

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(4) W celu zapewnienia pomocy w 
usuwaniu takich zaburzeń równowagi 
konieczne jest lepiej zintegrowane 
gospodarcze i socjalne podejście i
opracowanie procedury, która będzie 
ustalona w ustawodawstwie.

Or. en

Poprawka 7

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. Procedura ta powinna 
stanowić część dorocznego cyklu nadzoru 
wielostronnego.

(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, które będą obejmować 
zarówno zachęty, jak i grzywny. Procedura 
ta powinna stanowić część dorocznego 
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cyklu nadzoru wielostronnego.

Or. en

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Egzekwowanie rozporządzenia (WE) nr 
[…/…] należy wzmocnić poprzez 
wprowadzenie grzywien dla państw 
członkowskich, których walutą jest euro; 
grzywny te nakładane byłyby w przypadku 
uporczywego niestosowania się do zaleceń 
w sprawie zlikwidowania nadmiernych 
zaburzeń równowagi makroekonomicznej.

(6) Egzekwowanie rozporządzenia (WE) nr 
[…/…] należy wzmocnić poprzez 
wprowadzenie zarówno zachęt, jak i
grzywien dla państw członkowskich, 
których walutą jest euro; grzywny te 
nakładane byłyby w przypadku 
uporczywego niestosowania się do zaleceń 
w sprawie zlikwidowania nadmiernych 
zaburzeń równowagi makroekonomicznej.

Or. en

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Zaburzenia równowagi 
makroekonomicznej mogą z dużym 
prawdopodobieństwem prowadzić do 
nieuzasadnionych wahań dochodów i 
wydatków publicznych podczas cyklu 
koniunkturalnego, mając wpływ na 
podstawowe dane i zniekształcając obraz 
na potrzeby planowania budżetowego i 
podejmowania decyzji budżetowych.
Podejmowane na podstawie 
zniekształconych tendencji niewłaściwe 
wybory w ramach polityki budżetowej 
mogą prowadzić do zachwiania stabilności 
finansów publicznych, a nawet do jej 
pogorszenia. W razie pozostawienia 
sytuacji bez kontroli może dość do 
wzajemnego wzmacniania się zaburzeń 
równowagi budżetowej i innych zaburzeń 

(7) Zaburzenia równowagi 
makroekonomicznej mogą z dużym 
prawdopodobieństwem prowadzić do 
nieuzasadnionych wahań dochodów i 
wydatków publicznych podczas cyklu 
koniunkturalnego, mając wpływ na 
podstawowe dane i zniekształcając obraz 
na potrzeby planowania budżetowego i 
podejmowania decyzji budżetowych.
Podejmowane na podstawie 
zniekształconych tendencji niewłaściwe 
wybory w ramach polityki budżetowej 
mogą prowadzić do zachwiania stabilności 
finansów publicznych, a nawet do jej 
pogorszenia. W razie pozostawienia 
sytuacji bez kontroli może dość do 
wzajemnego wzmacniania się zaburzeń 
równowagi budżetowej i innych zaburzeń 
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makroekonomicznych, co może zagrażać 
prawidłowemu funkcjonowaniu unii 
gospodarczej i walutowej. Z tych 
względów system korygowania zaburzeń 
równowagi makroekonomicznej powinien 
przyczynić się do poprawy dyscypliny 
budżetowej w państwach członkowskich, 
których walutą jest euro.

makroekonomicznych, co może zagrażać 
prawidłowemu funkcjonowaniu unii 
gospodarczej i walutowej. Z tych 
względów system korygowania zaburzeń 
równowagi makroekonomicznej powinien 
przyczynić się do powstania jak 
najlepszych wspólnych strategii 
politycznych dzięki zapobieganiu 
występowaniu wstrząsów asymetrycznych, 
i powinien w związku z tym wpłynąć także 
pozytywnie na trwały wzrost, zwiększanie 
zatrudnienia i poprawę dyscypliny 
budżetowej w państwach członkowskich, 
których walutą jest euro.  

Or. en

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Procedura nakładania grzywien na 
państwa członkowskie, które nie 
podejmują skutecznych środków celem 
skorygowania zaburzeń równowagi 
makroekonomicznej, powinna być 
skonstruowana w taki sposób, by nałożenie 
grzywny na takie państwo członkowskie 
było regułą, a nie wyjątkiem.

(11) Procedura nakładania grzywien na 
państwa członkowskie, które nie 
podejmują skutecznych środków celem 
skorygowania zaburzeń równowagi 
makroekonomicznej, powinna być 
skonstruowana w taki sposób, by nałożenie 
grzywny na takie państwo członkowskie 
było sprawiedliwe i skuteczne.

Or. en

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Zapłacone grzywny powinny być
rozdzielane między państwa członkowskie, 
których walutą jest euro i które nie są 
objęte procedurą nadmiernego zaburzenia 
równowagi ani nie odnotowują 
nadmiernego deficytu.

(12) Zapłacone grzywny powinny być
wykorzystane na wspieranie realizacji 
długofalowych celów Unii w zakresie 
inwestycji i zatrudnienia.
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Or. en

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Uprawnienia do przyjmowania 
indywidualnych decyzji w sprawie 
nałożenia grzywny przewidzianej w 
niniejszym rozporządzeniu powinny zostać 
przyznane Radzie. Jako element 
koordynacji polityki gospodarczej państw 
członkowskich prowadzonej przez Radę 
zgodnie z art. 121 ust. 1 Traktatu, decyzje 
takie stanowią nieodłączne działania 
następcze w stosunku do środków 
przyjętych przez Radę zgodnie z art. 121
Traktatu oraz z rozporządzeniem (UE) nr 
[…/…].

(13) Uprawnienia do przyjmowania 
indywidualnych decyzji w sprawie 
nałożenia grzywny przewidzianej w 
niniejszym rozporządzeniu powinny zostać 
przyznane Radzie, po zasięgnięciu opinii 
Parlamentu Europejskiego. Jako element 
koordynacji polityki gospodarczej państw 
członkowskich prowadzonej przez Radę 
zgodnie z art. 121 ust. 1 TFUE, decyzje 
takie stanowią nieodłączne działania 
następcze w stosunku do środków 
przyjętych przez Radę zgodnie z art. 121 i 
148 TFUE oraz z rozporządzeniem (UE) 
nr […/…].

Or. en

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejszym rozporządzeniem ustanawia 
się system grzywien służących 
skutecznemu korygowaniu zaburzeń 
równowagi makroekonomicznej w strefie 
euro.

1. Niniejszym rozporządzeniem ustanawia 
się system zachęt i grzywien służących 
skutecznemu korygowaniu zaburzeń 
równowagi makroekonomicznej w strefie 
euro.

Or. en

Poprawka 14
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Grzywny Zachęty i grzywny

Or. en

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rada, działając na wniosek Komisji, 
nakłada roczną grzywnę w następujących 
przypadkach:

1. Rada, działając na wniosek Komisji i po 
zasięgnięciu opinii Parlamentu 
Europejskiego, nakłada roczną grzywnę, 
ustalaną na podstawie podatku od emisji 
dwutlenku węgla lub wzrostu stawki 
podatku od osób prawnych, w 
następujących przypadkach:

Or. en

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uznaje się, że decyzja została przyjęta 
przez Radę, jeżeli w terminie dziesięciu dni 
od przyjęcia wniosku przez Komisję Rada 
nie odrzuci go kwalifikowaną większością 
głosów. Rada może zmienić wniosek 
zgodnie z art. 293 ust. 1 Traktatu.

Uznaje się, że decyzja podlega ocenie 
skutków socjalnych i zostaje przyjęta przez 
Radę, jeżeli w terminie dziesięciu dni od 
przyjęcia wniosku przez Komisję Rada nie 
odrzuci go kwalifikowaną większością 
głosów. Rada może zmienić wniosek 
zgodnie z art. 293 ust. 1 TFUE.

Or. en

Poprawka 17
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W drodze odstępstwa od przepisów ust. 
2 Komisja może, w związku z wyjątkową 
sytuacją gospodarczą lub w odpowiedzi na 
umotywowany wniosek danego państwa 
członkowskiego skierowany do niej w 
terminie dziesięciu dni od daty podjęcia 
przez Radę decyzji, o których mowa w ust. 
1, zaproponować zmniejszenie wysokości 
grzywny lub jej anulowanie.

3. W drodze odstępstwa od przepisów ust. 
2 Komisja może, w związku z wyjątkową 
sytuacją gospodarczą lub społeczną lub w 
odpowiedzi na umotywowany wniosek 
danego państwa członkowskiego 
skierowany do niej w terminie dziesięciu 
dni od daty podjęcia przez Radę decyzji, o 
których mowa w ust. 1, zaproponować 
zmniejszenie wysokości grzywny lub jej 
anulowanie.

Or. en

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Grzywny zapłacone zgodnie z art. 3 
niniejszego rozporządzenia stanowią inne 
dochody, o których mowa w art. 311
Traktatu, i są rozdzielane między państwa 
członkowskie, których walutą jest euro i 
które nie są objęte procedurą 
nadmiernego zaburzenia równowagi w 
rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 
[…/…] ani nie odnotowują nadmiernego 
deficytu stwierdzonego zgodnie z art. 126 
ust. 6 Traktatu, proporcjonalnie do ich 
udziału w łącznym dochodzie narodowym 
brutto (DNB) uprawnionych państw 
członkowskich.

Grzywny zapłacone zgodnie z art. 3 
niniejszego rozporządzenia stanowią inne 
dochody, o których mowa w art. 311
TFUE, i są wykorzystywane na wsparcie 
realizacji długofalowych unijnych celów 
w zakresie inwestycji i zatrudnienia.

Or. en


