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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. Pakiet ten składa się z 
sześciu wniosków: cztery z nich dotyczą kwestii fiskalnych, w tym reformy paktu stabilności 
i wzrostu, podczas gdy dwa nowe rozporządzenia mają na celu wykrywanie i rozwiązywanie 
kwestii powstających zaburzeń równowagi makroekonomicznej w UE i strefie euro.

Komisja proponuje zwiększenie przestrzegania paktu stabilności i wzrostu przez państwa 
członkowskie i pogłębienie koordynowania polityki fiskalnej. W ramach tzw. prewencyjnej 
części paktu stabilności i wzrostu, obowiązujące rozporządzenie (WE) nr 1466/97 w sprawie 
„wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk 
gospodarczych ” zostaje zmienione w celu zapewnienia realizowania przez państwa 
członkowskie w czasach dobrej koniunktury „rozważnej” polityki fiskalnej celem 
przygotowania niezbędnego zabezpieczenia na wypadek złej koniunktury. Ponadto, w ramach 
tzw. naprawczej części paktu, zaproponowano zmiany w rozporządzeniu (WE) nr 1467/97 
dotyczącym „egzekwowania procedury nadmiernego deficytu” w celu zapewnienia, że rozwój 
sytuacji w zakresie zadłużenia jest bardziej dokładnie monitorowany i traktowany 
równorzędnie z rozwojem sytuacji w zakresie deficytu.

Oprócz tego zaproponowano dyrektywę wprowadzającą wymogi w zakresie ram 
budżetowych państw członkowskich w celu zachęcenia do odpowiedzialności fiskalnej 
poprzez ustanowienie minimalnych wymogów w odniesieniu do krajowych ram fiskalnych i 
zapewnienie ich zgodności z obowiązkami wynikającymi z traktatu. W celu wsparcia zmian 
w prewencyjnej i naprawczej części paktu stabilności i wzrostu Komisja zaproponowała 
również wzmocnienie mechanizmów egzekwowania dla państw członkowskich strefy euro.

Uwagi

Niniejszy projekt opinii dotyczy wniosku Komisji w sprawie rozporządzenia w sprawie 
skutecznego egzekwowania nadzoru budżetowego w strefie euro. Sprawozdawca popiera 
szereg elementów zaproponowanych przez Komisję, lecz pragnie wnieść następujące główne 
zmiany:

- Egzekwowanie nadzoru budżetowego powinno zawsze być zależne od nadrzędnych celów 
UE, a w szczególności wymogów art. 9 TFUE związanych ze wspieraniem wysokiego 
poziomu zatrudnienia, zapewnianiem odpowiedniej ochrony socjalnej oraz zwalczaniem 
wykluczenia społecznego. Równie ważne jest ustanowienie wzmocnionych ram nadzoru w 
kontekście europejskiego okresu oceny koordynacji polityki.

- Ponadto w celu zwiększenia nadzoru budżetowego system egzekwowania powinien 
obejmować nie tylko grzywny (sankcje), lecz również zachęty.

- Grzywny zapłacone przez te państwa członkowskie, które nie stosują się do dotyczących ich 
zaleceń, powinny być wykorzystywane do wspierania długoterminowych inwestycji UE i 
celów związanych z miejscami pracy, a nie rozdzielane między państwa członkowskie, które 
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nie są objęte jakąkolwiek procedurą nadmiernego zaburzenia równowagi, tak jak proponuje 
Komisja.

- Należy wzmocnić rolę Parlamentu Europejskiego, tak jak i parlamentów krajowych, w 
całym procesie 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
Punkt 2 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Traktat o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (TFUE) przewiduje również, 
że przy określaniu i realizacji swoich 
polityk i działań Unia powinna brać pod 
uwagę wymogi związane ze wspieraniem 
wysokiego poziomu zatrudnienia, 
zapewnianiem odpowiedniej ochrony 
socjalnej oraz zwalczaniem wykluczenia 
społecznego.

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2b) Rada Europejska przyjęła w dniu 17 
czerwca 2010 r. nową strategię na rzecz 
tworzenia miejsc pracy i wzrostu –
„Europa 2020” – dzięki której UE wyjdzie 
z kryzysu silniejsza, a jej gospodarka 
będzie ukierunkowana na inteligentny, 
zrównoważony wzrost, sprzyjający 
integracji społecznej, wraz z wysokim 
poziomem zatrudnienia, wydajności i 
spójności społecznej. Rada Europejska 
postanowiła również o rozpoczęciu w dniu 
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1 stycznia 2011 r. europejskiego okresu 
oceny koordynacji polityki w celu 
umożliwienia państwom członkowskim 
czerpania korzyści ze wczesnego etapu 
koordynacji na szczeblu unijnym oraz 
zwiększenia nadzoru i jednoczesnej oceny 
środków budżetowych oraz reform 
strukturalnych wspierających wzrost i 
zatrudnienie.

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Bardziej skuteczne egzekwowanie 
nadzoru budżetowego w strefie euro 
wymaga wprowadzenia dodatkowych 
sankcji, które powinny zwiększyć 
wiarygodność ram nadzoru budżetowego w 
Unii. 

(3) Bardziej skuteczne egzekwowanie 
nadzoru budżetowego w strefie euro 
wymaga wprowadzenia dodatkowych 
zachęt i sankcji, które powinny zwiększyć 
wiarygodność ram nadzoru budżetowego w 
Unii.

Or. en

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Wzmocnienie ram nadzoru 
budżetowego powinno jednak wspierać 
wzrost w Unii i cele związane z miejscami 
pracy, a także, w czasach dekoniunktury 
gospodarczej i społecznej, łączyć się z 
wysiłkami na rzecz pobudzenia 
gospodarki, ochrony oraz tworzenia 
miejsc pracy i spójności społecznej przy 
jednoczesnym przestrzeganiu właściwych 
państwom członkowskim priorytetów i 
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potrzeb.

Or. en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3b) Wzmocnienie zarządzania 
gospodarczego powinno iść w parze ze 
wzmocnieniem demokratycznej 
legitymizacji zarządzania gospodarczego 
w Unii, co należy osiągać poprzez 
ściślejsze i wcześniejsze zaangażowanie 
Parlamentu Europejskiego i parlamentów 
krajowych we wszystkich procedurach 
koordynacji polityki gospodarczej, przy 
pełnym wykorzystaniu instrumentów 
przewidzianych w TFUE, w szczególności 
obszernych wytycznych dotyczących 
polityki gospodarczej państw 
członkowskich i Unii oraz wytycznych 
dotyczących polityki zatrudnienia państw 
członkowskich.

Or. en

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Przewidziane w prewencyjnej części 
paktu stabilności i wzrostu sankcje dla 
państw członkowskich, których walutą jest 
euro, powinny stanowić zachętę do
prowadzenia rozważnej polityki 
budżetowej. Polityka taka powinna 

(5) Przewidziane w prewencyjnej części 
paktu stabilności i wzrostu zachęty i 
sankcje dla państw członkowskich, których 
walutą jest euro, powinny zapewniać
prowadzenie rozważnej polityki 
budżetowej. Polityka taka powinna 
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zapewniać, by tempo wzrostu wydatków 
publicznych zasadniczo nie przekraczało 
ostrożnie ustalonego tempa wzrostu 
produktu krajowego brutto (PKB) w 
perspektywie średniookresowej, chyba że 
wyższe tempo wzrostu wydatków 
publicznych jest zrównoważone wzrostem 
dochodów budżetowych lub uznaniowe 
ograniczenia dochodów są 
zrekompensowane cięciami wydatków.

zapewniać, by tempo wzrostu wydatków 
publicznych zasadniczo nie przekraczało 
ostrożnie ustalonego tempa wzrostu 
produktu krajowego brutto (PKB) w 
perspektywie średniookresowej, chyba że 
wyższe tempo wzrostu wydatków 
publicznych jest zrównoważone wzrostem 
dochodów budżetowych lub uznaniowe 
ograniczenia dochodów są 
zrekompensowane cięciami wydatków.

Or. en

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Rada powinna mieć możliwość 
ograniczenia wysokości lub anulowania 
sankcji nałożonych na państwa 
członkowskie, których walutą jest euro, 
działając na wniosek Komisji 
przygotowany na podstawie 
umotywowanego wniosku danego państwa 
członkowskiego. W przypadku części 
naprawczej paktu stabilności i wzrostu 
Komisja powinna mieć również możliwość 
zaproponowania ograniczenia wysokości 
lub anulowania sankcji ze względu na 
wyjątkową sytuację gospodarczą. 

(11) Rada powinna mieć możliwość 
ograniczenia wysokości lub anulowania 
sankcji nałożonych na państwa 
członkowskie, których walutą jest euro, 
działając na wniosek Komisji 
przygotowany na podstawie 
umotywowanego wniosku danego państwa 
członkowskiego. W przypadku części 
naprawczej paktu stabilności i wzrostu 
Komisja powinna mieć również możliwość 
zaproponowania ograniczenia wysokości 
lub anulowania sankcji ze względu na 
wyjątkową sytuację gospodarczą lub 
społeczną.

Or. en
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Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Depozyt nieoprocentowany powinien 
być zwracany po skorygowaniu 
nadmiernego deficytu, natomiast odsetki 
od takich depozytów oraz zapłacone 
grzywny powinny być rozdzielane między 
państwa członkowskie, których walutą jest 
euro i które nie odnotowują nadmiernego 
deficytu ani nie są objęte procedurą 
nadmiernego zaburzenia równowagi.

(12) Depozyt nieoprocentowany powinien 
być zwracany po skorygowaniu 
nadmiernego deficytu, natomiast odsetki 
od takich depozytów oraz zapłacone 
grzywny powinny być wykorzystywane do 
wspierania realizacji długoterminowych 
inwestycji Unii oraz celów w zakresie 
miejsc pracy.

Or. en

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Uprawnienia do przyjmowania 
indywidualnych decyzji w sprawie 
zastosowania mechanizmów nakładania 
sankcji określonych 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 i 126 Traktatu oraz 
rozporządzeniami (WE) nr 1466/97 i (WE) 
nr 1467/97. 

(13) Uprawnienia do przyjmowania 
indywidualnych decyzji w sprawie 
zastosowania mechanizmów nakładania 
sankcji określonych w niniejszym 
rozporządzeniu powinny zostać przyznane 
Radzie. 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, 126 i 148 TFUE
oraz rozporządzeniami (WE) nr 1466/97 i 
(WE) nr 1467/97.

Or. en
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Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejszym rozporządzeniem ustanawia 
się system sankcji służących 
skuteczniejszemu egzekwowaniu części 
prewencyjnej i naprawczej paktu 
stabilności i wzrostu w strefie euro. 

1. Niniejszym rozporządzeniem ustanawia 
się system zachęt i sankcji służących 
skuteczniejszemu egzekwowaniu części 
prewencyjnej i naprawczej paktu 
stabilności i wzrostu w strefie euro.

Or. en

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli zgodnie z art. 121 ust. 4 Traktatu
Rada kieruje do państwa członkowskiego 
zalecenie dotyczące podjęcia niezbędnych 
działań korygujących w obliczu 
utrzymujących się lub szczególnie 
poważnych i znacznych odstępstw od 
rozważnej polityki budżetowej, o których 
to działaniach mowa w art. 6 ust. 3 
rozporządzenia (WE) nr 1466/97, Rada, 
działając na wniosek Komisji, nakłada 
obowiązek złożenia oprocentowanego 
depozytu. 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.

1. Jeżeli zgodnie z art. 121 ust. 4 TFUE
Rada kieruje do państwa członkowskiego 
zalecenie dotyczące podjęcia niezbędnych 
działań korygujących w obliczu 
utrzymujących się lub szczególnie 
poważnych i znacznych odstępstw od 
rozważnej polityki budżetowej, o których 
to działaniach mowa w art. 6 ust. 3 
rozporządzenia (WE) nr 1466/97, Rada, 
działając na wniosek Komisji i po 
konsultacji z Parlamentem Europejskim, 
nakłada obowiązek złożenia 
oprocentowanego depozytu. 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 TFUE.

Or. en
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Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli zgodnie z art. 126 ust. 6 Traktatu 
Rada stwierdza, że w danym państwie 
członkowskim istnieje nadmierny deficyt, 
Rada, działając na wniosek Komisji, 
nakłada obowiązek złożenia 
nieoprocentowanego depozytu. 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.

1. Jeżeli zgodnie z art. 126 ust. 6 TFUE  
Rada stwierdza, że w danym państwie 
członkowskim istnieje nadmierny deficyt, 
Rada, działając na wniosek Komisji i po 
konsultacji z Parlamentem Europejskim, 
nakłada obowiązek złożenia 
nieoprocentowanego depozytu. 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 TFUE.

Or. en

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W drodze odstępstwa od przepisów ust. 
2 niniejszego artykułu 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 przyjęcia decyzji Rady zgodnie z 
art. 126 ust. 6 Traktatu, zaproponować 
zmniejszenie wysokości 
nieoprocentowanego depozytu lub jego 
anulowanie.

4. W drodze odstępstwa od przepisów ust. 
2 niniejszego artykułu Komisja może, w 
związku z wyjątkową sytuacją gospodarczą 
albo społeczną lub w odpowiedzi na 
umotywowany wniosek danego państwa 
członkowskiego skierowany do niej w 
terminie dziesięciu dni od przyjęcia decyzji 
Rady zgodnie z art. 126 ust. 6 TFUE, 
zaproponować zmniejszenie wysokości 
nieoprocentowanego depozytu lub jego 
anulowanie.

Or. en
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Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli zgodnie z art. 126 ust. 8 Traktatu
Rada stwierdza, że w odpowiedzi na jej 
zalecenia dane państwo członkowskie nie 
podjęło skutecznych działań w 
wyznaczonym terminie, Rada, działając na 
wniosek Komisji, nakłada na państwo 
członkowskie obowiązek zapłaty grzywny. 
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.

1. Jeżeli zgodnie z art. 126 ust. 8 TFUE
Rada stwierdza, że w odpowiedzi na jej 
zalecenia dane państwo członkowskie nie 
podjęło skutecznych działań w 
wyznaczonym terminie, Rada, działając na 
wniosek Komisji i po konsultacji z 
Parlamentem Europejskim, biorąc przy 
tym należycie pod uwagę art. 9 TFUE 
szczególnie w odniesieniu do wspierania 
wysokiego poziomu zatrudnienia, 
gwarantowania odpowiedniej ochrony 
socjalnej oraz zwalczania wykluczenia 
społecznego, a także wspierania wzrostu w 
Unii i celów w zakresie miejsc pracy, 
nakłada na państwo członkowskie 
obowiązek zapłaty grzywny 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 TFUE.

Or. en

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W drodze odstępstwa od przepisów ust. 
2 niniejszego artykułu 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 przyjęcia decyzji Rady zgodnie z 

4. W drodze odstępstwa od przepisów ust. 
2 niniejszego artykułu Komisja może, w 
związku z wyjątkową sytuacją gospodarczą 
albo społeczną lub w odpowiedzi na 
umotywowany wniosek danego państwa 
członkowskiego skierowany do niej w 
terminie dziesięciu dni od przyjęcia decyzji 
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art. 126 ust. 8 Traktatu, zaproponować 
zmniejszenie wysokości grzywny lub jej 
anulowanie.

Rady zgodnie z art. 126 ust. 8 Traktatu, 
zaproponować zmniejszenie wysokości 
grzywny lub jej anulowanie.

Or. en

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dochody Komisji z odsetek od depozytów 
złożonych zgodnie z art. 4 i grzywny 
zapłacone zgodnie z art. 5 stanowią inne 
dochody, o których mowa w art. 311 
Traktatu, i są rozdzielane między państwa 
członkowskie, których walutą jest euro i 
które nie odnotowują nadmiernego 
deficytu stwierdzonego zgodnie z art. 126 
ust. 6 Traktatu ani nie są objęte 
procedurą nadmiernego zaburzenia 
równowagi w rozumieniu rozporządzenia 
(UE) nr […/…].

Dochody Komisji z odsetek od depozytów 
złożonych zgodnie z art. 4 i grzywny 
zapłacone zgodnie z art. 5 stanowią inne 
dochody, o których mowa w art. 311 
TFUE, i są wykorzystywane do wspierania 
realizacji długoterminowych inwestycji 
Unii oraz celów w zakresie miejsc pracy.

Or. en


