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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Kontekst

W dniu 29 września 2010 r. Komisja przedstawiła pakiet legislacyjny, którego celem jest 
wzmocnienie zarządzania gospodarczego w UE oraz w strefie euro. Pakiet ten składa się z 
sześciu wniosków: cztery z nich dotyczą kwestii fiskalnych, w tym reformy paktu stabilności 
i wzrostu, natomiast dwa nowe rozporządzenia mają na celu wykrycie pojawiających się 
przypadków nierównowagi makroekonomicznej w UE i w strefie euro oraz zaradzenie im.

Komisja proponuje, aby zwiększyć zgodność działań państw członkowskich z paktem 
stabilności i wzrostu oraz poprawić koordynację polityki fiskalnej. W ramach tzw. 
prewencyjnej części paktu stabilności i wzrostu dokonuje się zmiany obowiązującego 
rozporządzenia nr 1466/97 w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz 
nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych w celu zadbania o to, aby państwa 
członkowskie prowadziły „ostrożnościową” politykę fiskalną w czasach dobrej koniunktury, 
aby stworzyć niezbędny bufor na gorsze czasy. Ponadto w ramach tzw. części naprawczej 
proponuje się poprawki do rozporządzenia 1467/97 w sprawie procedury nadmiernego 
deficytu w celu zadbania o to, aby uważniej śledzono rozwój długu i postawiono to 
zagadnienie na równi z rozwojem deficytu.

Ponadto proponuje się dyrektywę wprowadzającą wymogi dla ram budżetowych państw 
członkowskich, aby zachęcić do odpowiedzialności fiskalnej dzięki określeniu minimalnych 
wymogów dla krajowych ram fiskalnych oraz zadbaniu o to, aby były one zgodne ze 
zobowiązaniami traktatowymi. W celu wsparcia zmian w części prewencyjnej i naprawczej 
paktu stabilności i wzrostu, Komisja zaproponowała również wzmocnienie mechanizmów 
wykonawczych dla strefy euro i państw członkowskich.

Uwagi

Niniejszy projekt opinii dotyczy wniosku Komisji zmieniającego rozporządzenie nr 1467/97 
w sprawie przyspieszenia i wyjaśnienia procedury nadmiernego deficytu, do którego 
sprawozdawca proponuje następujące główne modyfikacje:

– egzekwowanie nadzoru budżetowego powinno zawsze być podporządkowane nadrzędnym 
celom UE, a w szczególności wymogom art. 9 TFUE związanym ze wspieraniem wysokiego 
poziomu zatrudnienia, zapewnianiem odpowiedniej ochrony socjalnej oraz zwalczaniem 
wykluczenia społecznego;

– przy monitorowaniu zgodności z zasadami dotyczącymi dyscypliny budżetowej oraz 
podejmowaniu decyzji w tym zakresie należy zwrócić szczególną uwagę nie tylko nie tylko 
na problemy gospodarcze, ale również problemy społeczne, które mogą mieć wpływ na 
sytuację finansową rządów;

– dostępna państwom członkowskim wdrażającym reformy strukturalne możliwość odejścia 
od swoich odnośnych średnioterminowych celów budżetowych nie powinna być związana z 
reformami systemu emerytalnego mającymi na celu propagowanie pewnych modeli; zamiast 
tego należy zapewnić taką możliwość państwom członkowskim wdrażającym reformy 
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strukturalne, które przyczyniają się do utrzymania lub tworzenia miejsc pracy oraz do 
zmniejszenia ubóstwa;

– grzywny pobrane od państw członkowskich, które nie zastosują się do odnośnych zaleceń, 
powinny być wykorzystane do wsparcia długoterminowych celów UE w zakresie inwestycji i 
zatrudnienia, a nie rozdzielane jedynie wśród państw członkowskich, które nie podlegają 
żadnej procedurze nadmiernego deficytu, jak proponuje Komisja;

– lepsze zarządzanie gospodarcze powinno iść w parze ze wzmocnieniem legitymacji 
demokratycznej zarządzania europejskiego; w tym kontekście należy zwiększyć rolę 
Parlamentu Europejskiego w całym procesie nadzoru; ponadto regularne konsultacje z 
partnerami społecznymi oraz większe zaangażowanie parlamentów krajowych są warunkiem 
koniecznym dla wiarygodnych i przejrzystych ram nadzorczych.

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
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Przewidziana w Traktacie koordynacja 
polityki gospodarczej państw 
członkowskich w Unii powinna zapewniać 
poszanowanie zasad przewodnich 
dotyczących stabilnych cen, zdrowych 
finansów publicznych i warunków 
pieniężnych oraz trwałej równowagi 
płatniczej.

(1) Przewidziana w Traktacie o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) 
koordynacja polityki gospodarczej państw 
członkowskich w Unii powinna zapewniać 
poszanowanie zasad przewodnich 
dotyczących wysokiego poziomu 
zatrudnienia i spójności społecznej, 
stabilnych cen, zdrowych finansów 
publicznych i warunków pieniężnych oraz 
trwałej równowagi płatniczej. 

Or. en
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Poprawka 2

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(3) Pakt stabilności i wzrostu opiera się na 
dążeniu do zapewnienia solidnych 
finansów publicznych jako środka 
służącego umocnieniu warunków 
stabilności cen oraz silnego, trwałego 
wzrostu opartego na stabilności 
finansowej, sprzyjającego tworzeniu 
nowych miejsc pracy i dlatego powinien 
wspierać długoterminowe inwestycje na 
rzecz mądrego i trwałego rozwoju, 
obejmującego wszystkie podmioty.. 

Or. en
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Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 4 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Wzmocnione ramy nadzoru 
budżetowego powinny jednak pomóc w 
osiągnięciu celów Unii w zakresie wzrostu 
i zatrudnienia oraz powinny w okresie 
dekoniunktury gospodarczej i problemów 
społecznych być połączone z działaniami 
pobudzającymi gospodarkę, ochronę i 
tworzenie miejsc pracy oraz 
wspierającymi spójność społeczną, przy 
poszanowaniu konkretnych priorytetów i 
potrzeb państw członkowskich.

Or. en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 4 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4b) Lepsze zarządzanie gospodarcze 
powinno iść w parze ze wzmocnieniem 
legitymacji demokratycznej zarządzania 
europejskiego, co należy osiągnąć poprzez 
silniejsze i wcześniejsze zaangażowanie 
Parlamentu Europejskiego i parlamentów 
krajowych we wszystkie procedury 
koordynacji polityki gospodarczej, przy 
pełnym wykorzystaniu narzędzi 
przewidzianych w TFUE, w szczególności 
rozległych wytycznych dla strategii 
polityki gospodarczej państw 
członkowskich i Unii oraz wytycznych dla 
polityki zatrudnienia państw 
członkowskich.

Or. en
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Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) W ocenie zasadności przedłużenia 
terminu korekty nadmiernego deficytu 
należy szczególnie uwzględnić przypadki 
poważnego pogorszenia koniunktury 
gospodarczej o charakterze ogólnym.

(12) W ocenie zasadności przedłużenia 
terminu korekty nadmiernego deficytu 
należy szczególnie uwzględnić przypadki 
poważnego pogorszenia koniunktury 
gospodarczej lub sytuacji społecznej. 

Or. en

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 1467/97 
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Uznaje się, że przekroczenie przez 
deficyt publiczny wartości odniesienia ma 
charakter wyjątkowy zgodnie z art. 126 
ust. 2 lit. a) tiret drugie Traktatu, gdy 
wynika ono z nadzwyczajnego zdarzenia, 
na które dane państwo członkowskie nie 
ma wpływu i które oddziałuje w sposób 
znaczący na sytuację finansową sektora 
instytucji rządowych i samorządowych, lub 
jeżeli wynika ze znacznego pogorszenia 
koniunktury gospodarczej.

1. Uznaje się, że przekroczenie przez 
deficyt publiczny wartości odniesienia ma 
charakter wyjątkowy zgodnie z art. 126 
ust. 2 lit. a) tiret drugie TFUE, gdy wynika 
ono z nadzwyczajnego zdarzenia, na które 
dane państwo członkowskie nie ma 
wpływu i które oddziałuje w sposób 
znaczący na sytuację finansową sektora 
instytucji rządowych i samorządowych, lub 
jeżeli wynika ze znacznego pogorszenia 
koniunktury gospodarczej lub sytuacji 
społecznej.

Or. en

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2 – litera c
Rozporządzenie (WE) nr 1467/97 
Artykuł 2 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Opracowując sprawozdanie na mocy art. 
126 ust. 3 Traktatu, Komisja bierze pod 
uwagę wszystkie istotne czynniki 
wskazane w tym artykule. Sprawozdanie 
należycie odzwierciedla rozwój sytuacji 
gospodarczej w średnim okresie (w 
szczególności wzrost potencjalny, warunki 
koniunkturalne, inflację, nadmierne 
zaburzenia równowagi 
makroekonomicznej) oraz rozwój sytuacji 
budżetowej w średnim okresie (w 
szczególności działania na rzecz 
konsolidacji budżetowej w okresach dobrej 
koniunktury, inwestycje publiczne, 
realizację działań politycznych w 
kontekście wspólnej, unijnej strategii na 
rzecz wzrostu gospodarczego oraz ogólną 
jakość finansów publicznych, w 
szczególności przestrzeganie przepisów 
dyrektywy Rady […] w sprawie wymogów 
dotyczących ram budżetowych w 
państwach członkowskich). W 
sprawozdaniu analizuje się również, w 
stosownych przypadkach, zmiany 
zadłużenia w średnim okresie (w 
szczególności w sprawozdaniu należycie 
przedstawia się czynniki ryzyka, w tym 
strukturę terminów zapadalności i walutę 
zadłużenia; operacje mające wpływ na 
wartość rezydualną zmiany długu, 
zgromadzone rezerwy i inne aktywa 
publiczne; gwarancje, w szczególności 
związane z sektorem finansowym; 
zobowiązania jawne i ukryte, związane ze 
starzeniem się społeczeństwa i 
zadłużeniem sektora prywatnego, pod 
warunkiem że może ono stanowić dla 
rządu ukryte zobowiązanie warunkowe. 
Ponadto Komisja uwzględnia należycie 
wszelkie inne czynniki, które w opinii 
danego państwa członkowskiego mają 
znaczenie dla wyczerpującej jakościowej 
oceny przekroczenia wartości odniesienia i 
które państwo członkowskie przedstawiło 
Komisji i Radzie. W tym kontekście w 

3. Opracowując sprawozdanie na mocy art. 
126 ust. 3 TFUE, Komisja bierze pod 
uwagę wszystkie istotne czynniki 
wskazane w tym artykule. Sprawozdanie 
należycie odzwierciedla rozwój sytuacji 
gospodarczej w średnim okresie (w 
szczególności wzrost potencjalny, warunki 
koniunkturalne, inflację, nadmierne 
zaburzenia równowagi 
makroekonomicznej) oraz rozwój sytuacji 
budżetowej w średnim okresie (w 
szczególności działania na rzecz 
konsolidacji budżetowej w okresach dobrej 
koniunktury, inwestycje publiczne, 
realizację działań politycznych w 
kontekście unijnej strategii na rzecz 
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia oraz 
ogólną jakość finansów publicznych, w 
szczególności przestrzeganie przepisów 
dyrektywy Rady […] w sprawie wymogów 
dotyczących ram budżetowych w 
państwach członkowskich). W 
sprawozdaniu analizuje się również, w 
stosownych przypadkach, zmiany 
zadłużenia w średnim okresie (w 
szczególności w sprawozdaniu należycie 
przedstawia się czynniki ryzyka, w tym 
strukturę terminów zapadalności i walutę 
zadłużenia; operacje mające wpływ na 
wartość rezydualną zmiany długu, 
zgromadzone rezerwy i inne aktywa 
publiczne; gwarancje, w szczególności 
związane z sektorem finansowym; 
zobowiązania jawne i ukryte, związane ze 
starzeniem się społeczeństwa i 
zadłużeniem sektora prywatnego, pod 
warunkiem że może ono stanowić dla 
rządu ukryte zobowiązanie warunkowe. 
Ponadto Komisja uwzględnia należycie 
wszelkie inne czynniki, które w opinii 
danego państwa członkowskiego mają 
znaczenie dla wyczerpującej jakościowej 
oceny przekroczenia wartości odniesienia i 
które państwo członkowskie przedstawiło 
Komisji i Radzie. W tym kontekście w 
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szczególności uwzględnia się wkłady 
finansowe na rzecz promowania 
solidarności międzynarodowej i 
osiągnięcia celów politycznych Unii, w 
tym stabilności finansowej.”; 

szczególności uwzględnia się wkłady 
finansowe na rzecz promowania 
solidarności międzynarodowej i 
osiągnięcia celów politycznych Unii, w 
tym stabilności finansowej.”;

Or. en

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2 – litera d a (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 1467/97 
Artykuł 2 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(da) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Komisja i Rada, przy dokonywaniu 
wszystkich ocen budżetowych w ramach 
procedury nadmiernego deficytu, 
należycie uwzględniają wdrażanie 
reform strukturalnych, które sprzyjają 
osiągnięciu celów Unii w zakresie wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia.”

Or. en

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2 – litera e
Rozporządzenie (WE) nr 1467/97 
Artykuł 2 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. W przypadku państw członkowskich, w 
których przekroczenie deficytu lub 
naruszenie wymogów kryterium długu 
przewidzianego w art. 126 ust. 2 lit. b) 
Traktatu jest następstwem realizowania 
reformy emerytalnej wprowadzającej 
wielofilarowy system, obejmujący 
obowiązkowy filar kapitałowy, przy 

7. W przypadku państw członkowskich, w 
których przekroczenie deficytu lub 
naruszenie wymogów kryterium długu 
przewidzianego w art. 126 ust. 2 lit. b) 
TFUE jest następstwem realizowania 
reform strukturalnych, które sprzyjają 
osiągnięciu celów Unii w zakresie wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia, przy 
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dokonywaniu oceny zmian wielkości 
deficytu w ramach procedury nadmiernego 
deficytu i danych liczbowych dotyczących 
długu Komisja i Rada uwzględniają 
również koszt reformy dla sektora 
publicznego. W przypadkach gdy 
wskaźnik zadłużenia przekracza wartość 
odniesienia, koszty reformy uwzględnia się 
jedynie jeśli deficyt pozostaje bliski 
wartości odniesienia. W tym celu przez 
pięcioletni okres rozpoczynający się z 
dniem wejścia w życie takiej reformy, jej
koszty netto odzwierciedlone w zmianach 
deficytu i długu uwzględnia się w sposób 
degresywny i liniowy. Ponadto, niezależnie 
od daty wejścia w życie wspomnianej 
reformy, jej koszty netto odzwierciedlone 
w zmianach długu uwzględnia się przez 
okres przejściowy wynoszący pięć lat od 
[date of entry into force of this Regulation, 
to be inserted] w ten sam sposób, tj. 
degresywny i liniowy. Obliczone w ten 
sposób koszty netto reformy uwzględnia 
się również przy podejmowaniu przez 
Radę decyzji na mocy art. 126 ust. 12 
Traktatu w sprawie uchylenia wszystkich 
lub niektórych swoich decyzji podjętych na 
mocy art. 126 ust. 6–9 i ust. 11, jeżeli 
deficyt zmniejszył się w znaczący i trwały 
sposób, osiągając poziom zbliżony do 
wartości odniesienia, a w przypadku 
niespełnienia kryterium długu, dług ten 
wykazuje tendencję zniżkową. Ponadto w 
równym stopniu uwzględnia się 
ograniczenie tych kosztów netto 
wynikające z częściowego lub całkowitego 
cofnięcia wyżej wspomnianej reformy 
emerytalnej.

dokonywaniu oceny zmian wielkości 
deficytu w ramach procedury nadmiernego 
deficytu i danych liczbowych dotyczących 
długu Komisja i Rada uwzględniają 
również wkład tych reform w utrzymanie 
lub tworzenie miejsc pracy oraz 
zmniejszenie ubóstwa. W przypadkach gdy 
wskaźnik zadłużenia przekracza wartość 
odniesienia, koszty reform uwzględnia się 
jedynie jeśli deficyt pozostaje bliski 
wartości odniesienia. W tym celu przez 
pięcioletni okres rozpoczynający się z 
dniem wejścia w życie takich reform, ich
koszty netto odzwierciedlone w zmianach 
deficytu i długu uwzględnia się w sposób 
degresywny i liniowy. Ponadto, niezależnie 
od daty wejścia w życie wspomnianych 
reform, ich koszty netto odzwierciedlone 
w zmianach długu uwzględnia się przez 
okres przejściowy wynoszący pięć lat od 
[wpisać datę wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia] w ten sam sposób, tj. 
degresywny i liniowy. Obliczone w ten 
sposób koszty netto reformy uwzględnia 
się również przy podejmowaniu przez 
Radę decyzji na mocy art. 126 ust. 12 
TFUE w sprawie uchylenia wszystkich lub 
niektórych swoich decyzji podjętych na 
mocy art. 126 ust. 6–9 i ust. 11 TFUE, 
jeżeli deficyt zmniejszył się w znaczący i 
trwały sposób, osiągając poziom zbliżony 
do wartości odniesienia, a w przypadku 
niespełnienia kryterium długu, dług ten 
wykazuje tendencję zniżkową. Ponadto w 
równym stopniu uwzględnia się 
ograniczenie tych kosztów netto 
wynikające z częściowego lub całkowitego 
cofnięcia wyżej wspomnianych reform 
strukturalnych.

Or. en
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Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3 – litera c
Rozporządzenie (WE) nr 1467/97 
Artykuł 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W zaleceniu Rady wydanym zgodnie z 
art. 126 ust. 7 Traktatu określa się 
ostateczny termin, nie dłuższy niż sześć 
miesięcy, na podjęcie przez dane państwo 
członkowskie skutecznych działań. W 
zaleceniu Rady określa się również 
ostateczny termin skorygowania 
nadmiernego deficytu, które powinno 
zostać dokonane w roku następującym po 
roku stwierdzenia nadmiernego deficytu, 
chyba że zaistnieją szczególne 
okoliczności. W zaleceniu Rada wzywa 
państwo członkowskie do osiągnięcia 
rocznych celów budżetowych, które w 
oparciu o prognozę stanowiącą podstawę 
zalecenia są zgodne z minimalną roczną 
korektą o co najmniej 0,5 % PKB, 
rozumiane jako punkt odniesienia, salda w 
ujęciu uwzględniającym zmiany cykliczne, 
po skorygowaniu o działania jednorazowe i 
tymczasowe, w celu zapewnienia 
skorygowania nadmiernego deficytu w 
ostatecznym terminie wskazanym w 
zaleceniu.

4. W zaleceniu Rady wydanym zgodnie z 
art. 126 ust. 7 TFUE i po konsultacjach z 
Parlamentem Europejskim określa się 
ostateczny termin, nie dłuższy niż sześć 
miesięcy, na podjęcie przez dane państwo 
członkowskie skutecznych działań. W 
zaleceniu Rady określa się również 
ostateczny termin skorygowania 
nadmiernego deficytu, które powinno 
zostać dokonane w roku następującym po 
roku stwierdzenia nadmiernego deficytu, 
chyba że zaistnieją szczególne 
okoliczności. W zaleceniu Rada – biorąc w 
pełni pod uwagę art. 9 TFUE, w 
szczególności w odniesieniu do wspierania 
wysokiego poziomu zatrudnienia, 
zapewnienia odpowiedniej ochrony 
socjalnej i walki z wykluczeniem 
społecznym, a także w pełni uwzględniając 
cele Unii w zakresie wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia –wzywa 
państwo członkowskie do osiągnięcia 
rocznych celów budżetowych, które w 
oparciu o prognozę stanowiącą podstawę 
zalecenia są zgodne z minimalną roczną 
korektą o co najmniej 0,5 % PKB, 
rozumiane jako punkt odniesienia, salda w 
ujęciu uwzględniającym zmiany cykliczne, 
po skorygowaniu o działania jednorazowe i 
tymczasowe, w celu zapewnienia 
skorygowania nadmiernego deficytu w 
ostatecznym terminie wskazanym w 
zaleceniu.

Or. en
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Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3 – litera e
Rozporządzenie (WE) nr 1467/97 
Artykuł 3 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W przypadku gdy podjęto skuteczne 
działania zgodnie z zaleceniem wydanym 
na mocy art. 126 ust. 7 Traktatu, lecz po 
przyjęciu zalecenia wystąpią 
nieprzewidziane niekorzystne zdarzenia 
gospodarcze, niosące poważne negatywne
konsekwencje budżetowe, Rada, działając 
na podstawie zalecenia Komisji, może 
podjąć decyzję o wydaniu zmienionego 
zalecenia na mocy art. 126 ust. 7 Traktatu. 
Zmienione zalecenie, uwzględniające 
istotne czynniki, o których mowa w art. 2 
ust. 3 niniejszego rozporządzenia, może w 
szczególności przesunąć ostateczny termin 
skorygowania nadmiernego deficytu 
zasadniczo o jeden rok. Rada ocenia czy 
wystąpiły nieprzewidziane niekorzystne 
zdarzenia gospodarcze, niosące poważne 
negatywne konsekwencje budżetowe, w 
odniesieniu do zawartej w zaleceniu 
prognozy ekonomicznej. Rada może 
również na podstawie zalecenia Komisji 
podjąć decyzję o przyjęciu zmienionego 
zalecenia na mocy art. 126 ust. 7 Traktatu
w przypadku poważnego pogorszenia 
koniunktury gospodarczej o charakterze 
ogólnym.

5. W przypadku gdy podjęto skuteczne 
działania zgodnie z zaleceniem wydanym 
na mocy art. 126 ust. 7 TFUE, lecz po 
przyjęciu zalecenia wystąpią 
nieprzewidziane niekorzystne zdarzenia 
gospodarcze lub społeczne, niosące 
poważne negatywne konsekwencje 
budżetowe, Rada, działając na podstawie 
zalecenia Komisji i po konsultacjach z 
Parlamentem Europejskim, może podjąć 
decyzję o wydaniu zmienionego zalecenia 
na mocy art. 126 ust. 7 TFUE. Zmienione 
zalecenie, uwzględniające istotne czynniki, 
o których mowa w art. 2 ust. 3 niniejszego 
rozporządzenia, może w szczególności 
przesunąć ostateczny termin skorygowania 
nadmiernego deficytu zasadniczo o jeden 
rok. Rada ocenia czy wystąpiły 
nieprzewidziane niekorzystne zdarzenia 
gospodarcze lub społeczne, niosące 
poważne negatywne konsekwencje 
budżetowe, w odniesieniu do zawartej w 
zaleceniu prognozy ekonomicznej. Rada 
może również na podstawie zalecenia 
Komisji i po konsultacjach z Parlamentem 
Europejskim podjąć decyzję o przyjęciu 
zmienionego zalecenia na mocy art. 126 
ust. 7 TFUE w przypadku poważnego 
pogorszenia koniunktury gospodarczej lub 
sytuacji społecznej.

Or. en
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Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 1467/97 
Artykuł 5 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każdą decyzję Rady o wezwaniu danego 
uczestniczącego państwa członkowskiego 
do podjęcia środków zmierzających do 
ograniczenia deficytu zgodnie z art. 126 
ust. 9 Traktatu podejmuje się w terminie 
dwóch miesięcy od decyzji Rady 
stwierdzającej brak podjęcia skutecznych 
działań zgodnie z art. 126 ust. 8. W 
wezwaniu Rada wzywa państwo 
członkowskie do osiągnięcia rocznych 
celów budżetowych, które w oparciu o 
prognozę stanowiącą podstawę wezwania 
są zgodne z minimalną roczną korektą o co 
najmniej 0,5 % PKB, rozumiane jako 
punkt odniesienia, salda w ujęciu 
uwzględniającym zmiany cykliczne, po 
skorygowaniu o działania jednorazowe i 
tymczasowe, w celu zapewnienia 
skorygowania nadmiernego deficytu w 
ostatecznym terminie wskazanym w 
wezwaniu. Rada wskazuje również środki 
prowadzące do osiągnięcia tych celów.

1. Każdą decyzję Rady o wezwaniu danego 
uczestniczącego państwa członkowskiego 
do podjęcia środków zmierzających do 
ograniczenia deficytu zgodnie z art. 126 
ust. 9 TFUE podejmuje się – po 
konsultacjach z Parlamentem 
Europejskim – w terminie dwóch miesięcy 
od decyzji Rady stwierdzającej brak 
podjęcia skutecznych działań zgodnie z art. 
126 ust. 8 TFUE. W wezwaniu Rada 
wzywa państwo członkowskie do 
osiągnięcia rocznych celów budżetowych, 
które w oparciu o prognozę stanowiącą 
podstawę wezwania są zgodne z minimalną 
roczną korektą o co najmniej 0,5 % PKB, 
rozumiane jako punkt odniesienia, salda w 
ujęciu uwzględniającym zmiany cykliczne, 
po skorygowaniu o działania jednorazowe i 
tymczasowe, w celu zapewnienia 
skorygowania nadmiernego deficytu w 
ostatecznym terminie wskazanym w 
wezwaniu. Rada wskazuje również środki 
prowadzące do osiągnięcia tych celów.

Or. en

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 – litera c
Rozporządzenie (WE) nr 1467/97 
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku gdy zostały podjęte 
skuteczne działania zgodnie z wezwaniem 

2. W przypadku gdy podjęto skuteczne 
działania zgodnie z wezwaniem wydanym 
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wydanym na mocy art. 126 ust. 9 Traktatu, 
lecz po dokonaniu wezwania wystąpią 
nieprzewidziane niekorzystne zdarzenia 
gospodarcze, niosące poważne negatywne 
konsekwencje budżetowe, Rada, działając 
na podstawie zalecenia Komisji, może 
podjąć decyzję o wydaniu zmienionego 
wezwania na mocy art. 126 ust. 9 Traktatu. 
Zmienione wezwanie, uwzględniające 
istotne czynniki, o których mowa w art. 2 
ust. 3 niniejszego rozporządzenia, może w 
szczególności przesunąć ostateczny termin 
skorygowania nadmiernego deficytu 
zasadniczo o jeden rok. Rada ocenia czy 
wystąpiły nieprzewidziane niekorzystne 
zdarzenia gospodarcze, niosące poważne 
negatywne konsekwencje budżetowe, w 
odniesieniu do zawartej w wezwaniu 
prognozy ekonomicznej. Rada może 
również na podstawie zalecenia Komisji 
podjąć decyzję o przyjęciu zmienionego 
wezwania na mocy art. 126 ust. 9 Traktatu
w przypadku poważnego pogorszenia 
koniunktury gospodarczej o charakterze 
ogólnym.

na mocy art. 126 ust. 9 TFUE, lecz po 
dokonaniu wezwania wystąpią 
nieprzewidziane niekorzystne zdarzenia 
gospodarcze lub społeczne, niosące 
poważne negatywne konsekwencje 
budżetowe, Rada, działając na podstawie 
zalecenia Komisji i po konsultacjach z 
Parlamentem Europejskim, może podjąć 
decyzję o wydaniu zmienionego wezwania 
na mocy art. 126 ust. 9 TFUE. Zmienione 
wezwanie, uwzględniające istotne 
czynniki, o których mowa w art. 2 ust. 3 
niniejszego rozporządzenia, może w 
szczególności przesunąć ostateczny termin 
skorygowania nadmiernego deficytu 
zasadniczo o jeden rok. Rada ocenia czy 
wystąpiły nieprzewidziane niekorzystne 
zdarzenia gospodarcze lub społeczne, 
niosące poważne negatywne konsekwencje 
budżetowe, w odniesieniu do zawartej w 
wezwaniu prognozy ekonomicznej. Rada 
może również na podstawie zalecenia 
Komisji i po konsultacjach z Parlamentem 
Europejskim podjąć decyzję o przyjęciu 
zmienionego wezwania na mocy art. 126 
ust. 9 TFUE w przypadku poważnego 
pogorszenia koniunktury gospodarczej lub 
sytuacji społecznej.

Or. en

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 1467/97 
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli zostaną spełnione warunki 
stosowania art. 126 ust. 11 Traktatu, Rada 
nakłada sankcje zgodnie z art. 126 ust. 11. 
Każda taka decyzja zostaje podjęta nie 
później niż cztery miesiące po decyzji 
Rady wzywającej dane uczestniczące 

2. Jeżeli zostaną spełnione warunki 
stosowania art. 126 ust. 11 TFUE, Rada, po 
konsultacji z Parlamentem Europejskim,
nakłada sankcje zgodnie z art. 126 ust. 11, 
uwzględniając w pełni art. 9 TFUE, w 
szczególności w odniesieniu do wspierania 
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państwo członkowskie do podjęcia 
środków zgodnie z art. 126 ust. 9.

wysokiego poziomu zatrudnienia, 
zapewnienia odpowiedniej ochrony 
socjalnej i walki z wykluczeniem 
społecznym, a także w pełni uwzględniając 
cele Unii w zakresie wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia. Każda taka 
decyzja zostaje podjęta nie później niż 
cztery miesiące po decyzji Rady 
wzywającej dane uczestniczące państwo 
członkowskie do podjęcia środków 
zgodnie z art. 126 ust. 9 TFUE;

Or. en

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 7
Rozporządzenie (WE) nr 1467/97 
Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. w art. 7 odesłanie do „art. 4 ust. 2 i 3 
rozporządzenia (WE) nr 3605/93” 
zastępuje się odesłaniem do „art. 3 ust. 2 i 
3 rozporządzenia (WE) nr 479/2009.”

7. art. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Jeżeli uczestniczące państwo 
członkowskie nie zastosuje się do 
kolejnych decyzji Rady wydanych 
zgodnie z art. 126 ust. 7 i 9 TFUE, 
decyzja Rady o nałożeniu sankcji 
zgodnie z art. 126 ust. 11 TFUE, 
uwzględniająca w pełni art. 9 TFUE, w 
szczególności w odniesieniu do wspierania 
wysokiego poziomu zatrudnienia, 
zapewnienia odpowiedniej ochrony 
socjalnej i walki z wykluczeniem 
społecznym, a także uwzględniająca w 
pełni cele Unii w zakresie wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia, zostaje 
podjęta, z zasady, w terminie szesnastu 
miesięcy od dat przedstawiania 
sprawozdań, ustanowionych w art. 3 ust. 
2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 479/2009. 
Ostateczny termin szesnastu miesięcy 
ulega odpowiedniej zmianie w 
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przypadku zastosowania przepisów art. 
3 ust. 5 lub art. 5 ust. 2 niniejszego 
rozporządzenia. W przypadku 
świadomie zaplanowanego deficytu, 
który Rada uzna za nadmierny, 
zastosowana zostaje procedura 
przyspieszona.”

Or. en

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Rozporządzenie (WE) nr 1467/97 
Artykuł 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każdą decyzję Rady o zaostrzeniu sankcji 
zgodnie z art. 126 ust. 11 Traktatu
podejmuje się w terminie dwóch miesięcy 
od terminów przedstawienia sprawozdań 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
479/2009. Każdą decyzję Rady o uchyleniu 
niektórych lub wszystkich decyzji zgodnie 
z art. 126 ust. 12 Traktatu podejmuje się 
tak szybko, jak to możliwe, a w każdym 
razie przed upływem dwóch miesięcy od 
terminów przedstawienia sprawozdań 
wynikających z rozporządzenia (WE) nr 
479/2009.

Każdą decyzję Rady o zaostrzeniu sankcji 
zgodnie z art. 126 ust. 11 TFUE podejmuje 
się po konsultacji z Parlamentem 
Europejskim w terminie dwóch miesięcy 
od terminów przedstawienia sprawozdań 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
479/2009. Każdą decyzję Rady o uchyleniu 
niektórych lub wszystkich decyzji zgodnie 
z art. 126 ust. 12 TFUE podejmuje się tak 
szybko, jak to możliwe, a w każdym razie 
przed upływem dwóch miesięcy od 
terminów przedstawienia sprawozdań 
wynikających z rozporządzenia (WE) nr 
479/2009.

Or. en

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 1467/97 
Artykuł 10 – ustęp 1 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja i Rada regularnie monitorują 
wprowadzanie podjętych działań:

1. Komisja i Rada regularnie monitorują 
wprowadzanie podjętych działań i 
przedstawiają Parlamentowi 
Europejskiemu wyniki tego 
monitorowania:

Or. en

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Rozporządzenie (WE) nr 1467/97 
Artykuł 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Grzywny, o których mowa w art. 12 
niniejszego rozporządzenia, stanowią inne 
dochody, o których mowa w art. 311 
Traktatu, i są rozdzielane między 
uczestniczące państwa członkowskie, 
które nie odnotowują nadmiernego 
deficytu określonego zgodnie z art. 126 
ust. 6 Traktatu ani nie są objęte
procedurą nadmiernego zaburzenia 
równowagi w rozumieniu rozporządzenia 
(UE) nr […/…], proporcjonalnie do 
łącznego dochodu narodowego brutto 
(DNB) uprawnionych państw 
członkowskich.

Grzywny, o których mowa w art. 12 
niniejszego rozporządzenia, stanowią inne 
dochody, o których mowa w art. 311 
TFUE, i są wykorzystywane we wspieraniu 
realizacji długoterminowych celów Unii w 
zakresie inwestycji i zatrudnienia.

Or. en


