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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 w strefie euro. Pakiet zawiera sześć wniosków: 
cztery z nich dotyczą kwestii budżetowych, w tym reformy paktu stabilności i wzrostu, a dwa 
nowych regulacji mających na celu wykrywanie i rozwiązywanie występujących wewnątrz 
UE i w strefie euro zaburzeń równowagi makroekonomicznej.

Komisja proponuje zwiększyć przestrzeganie przez państwa członkowskie paktu stabilności i 
wzrostu oraz pogłębić koordynację polityki budżetowej. W ramach tzw. aspektu 
prewencyjnego paktu obowiązujące rozporządzenie nr 1466/97/WE w sprawie wzmocnienia 
nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych ulega 
zmianie w celu zagwarantowania, że państwa członkowskie będą prowadzić „ostrożną” 
politykę budżetową w okresie prosperity, aby zabezpieczyć się na czas kryzysu. Ponadto, w 
ramach tzw. elementu naprawczego, proponuje się zmiany w rozporządzeniu (WE) nr 
1467/97 w sprawie przyspieszenia i wyjaśnienia procedury nadmiernego deficytu, w celu 
zagwarantowania ściślejszej obserwacji zmian stanu zadłużenia w tym samym stopniu jak 
rozwoju deficytu.

Ponadto proponuje się dyrektywę wprowadzającą wymogi dotyczące ram budżetowych 
państw członkowskich w celu zachęcenia do większej odpowiedzialności budżetowej dzięki 
określeniu minimalnych wymogów dotyczących krajowych ram budżetowych i 
zagwarantowaniu, że są one zgodne ze zobowiązaniami traktatowymi. Aby uzasadnić 
prewencyjne i naprawcze elementy paktu, Komisja zaproponowała też wzmocnienie 
mechanizmów egzekwowania wobec państw członkowskich ze strefy euro.

Uwagi

Niniejszy projekt opinii odnosi się do wniosku Komisji w sprawie dyrektywy dotyczącej 
wymogów dotyczących ram budżetowych w państwach członkowskich. Ogólnie 
sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje jej propozycje wysunięte celem zagwarantowania 
usprawnienia krajowych ram budżetowych i zachęcenia państw członkowskich do 
podejmowania bardziej wyważonych decyzji budżetowych w przyszłości. W szczególności 
konieczne są propozycje dotyczące usprawnionej budżetowej sprawozdawczości statystycznej 
w celu uniknięcia powtarzania błędów popełnionych wcześniej przez inne państwo 
członkowskie. Analogicznie, propozycje dotyczące utworzenia niezależnych instytucji 
budżetowych, wprowadzenia krajowych reguł budżetowych i obowiązkowego wieloletniego 
planowania budżetowego także powinny pomóc w zapewnieniu większej stabilności 
budżetowej.

Niemniej jednak sprawozdawca uważa niektóre wyjaśnienia i zmiany za konieczne i w 
związku z tym proponuje poprawki dotyczące następujących głównych aspektów:

– Główny cel niniejszego wniosku powinien być wyraźnie powiązany z nadrzędnymi celami 
UE, a zwłaszcza z wymogami art. 9 TFUE dotyczącymi wspierania wysokiego poziomu 
zatrudnienia, zapewnienia odpowiedniej ochrony socjalnej i zwalczania wykluczenia 
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społecznego. Równie ważne jest, aby zasady zaproponowane celem zagwarantowania 
usprawnienia krajowych ram budżetowych były ustanawiane w kontekście europejskiego 
semestru oceny koordynacji.

– Wymogi wobec krajowych ram budżetowych powinny nie tylko gwarantować, że plany 
budżetowe państw członkowskich będą miały za podstawę realistyczne prognozy, ale 
powinny także zapewniać poświęcenie należytej uwagi trwałości ich odpowiednich systemów 
ochrony socjalnej, w tym systemu emerytalnego i opieki zdrowotnej.

– Wymogi dotyczące krajowych ram budżetowych powinny być także pomyślane w taki 
sposób, aby zachęcać państwa członkowskie – oraz pozostawiać im pole manewru – do 
prowadzenia sprzyjających rozwojowi inwestycji publicznych, w dziedzinie edukacji i 
szkoleń, z pożytkiem dla realizacji przez UE celów w zakresie wzrostu i zatrudnienia.

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 dyrektywy
Punkt 1 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Traktat o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (TFUE) przewiduje, 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
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Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 1 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1b) W dniu 17 czerwca 2010 r. Rada 
Europejska przyjęła nową strategię 
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. Rada 
Europejska postanowiła także rozpocząć 
w dniu 1 stycznia 2011 r. 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 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Państwa członkowskie powinny 
unikać procyklicznej polityki budżetowej, 
a w okresach dobrej koniunktury 
gospodarczej działania na rzecz 
konsolidacji budżetowej powinny być 
zintensyfikowane. Osiągnięciu tych celów 
sprzyjają precyzyjnie określone liczbowe 
reguły budżetowe.

(13) Państwa członkowskie powinny 
unikać procyklicznej polityki budżetowej, 
a w okresach dobrej koniunktury 
gospodarczej działania na rzecz 
konsolidacji budżetowej powinny być 
zintensyfikowane. Działania na rzecz 
konsolidacji budżetowej powinny także 
pozostawiać pole manewru, zwłaszcza na 
inwestycje publiczne prowadzące do 
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realizacji unijnych celów w zakresie 
wzrostu i zatrudnienia. Osiągnięciu tych 
celów sprzyjają precyzyjnie określone 
liczbowe reguły budżetowe.

Or. en

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają, by 
podstawą planowania budżetowego były 
realistyczne prognozy makroekonomiczne i 
budżetowe sporządzone w oparciu o 
najaktualniejsze informacje. Podstawą 
planowania budżetowego jest najbardziej 
prawdopodobny scenariusz 
makrobudżetowy bądź ostrożniejszy 
scenariusz, w którym szczegółowo 
wskazane są odchylenia od najbardziej 
prawdopodobnego scenariusza 
makrobudżetowego. Prognozy 
makroekonomiczne i budżetowe 
przygotowuje się przy uwzględnieniu, w 
stosownych przypadkach, prognoz 
Komisji. Rozbieżności pomiędzy 
wybranym scenariuszem 
makrobudżetowym a prognozą Komisji 
wyjaśnia się.

1. Państwa członkowskie zapewniają, by 
podstawą planowania budżetowego były 
realistyczne prognozy makroekonomiczne i 
budżetowe sporządzone w oparciu o 
najaktualniejsze informacje i 
uwzględniające w należyty sposób 
trwałość ich systemów ochrony socjalnej i 
systemów opieki zdrowotnej. Podstawą 
planowania budżetowego jest najbardziej 
prawdopodobny scenariusz 
makrobudżetowy bądź ostrożniejszy 
scenariusz, w którym szczegółowo 
wskazane są odchylenia od najbardziej 
prawdopodobnego scenariusza 
makrobudżetowego. Prognozy 
makroekonomiczne i budżetowe 
przygotowuje się przy uwzględnieniu, w 
stosownych przypadkach, prognoz 
Komisji. Rozbieżności pomiędzy 
wybranym scenariuszem 
makrobudżetowym a prognozą Komisji 
wyjaśnia się.

Or. en
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Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie posiadają liczbowe 
reguły budżetowe, skutecznie pomagające 
im wywiązywać się ze swoich, 
wynikających z Traktatu zobowiązań w 
zakresie polityki budżetowej. Reguły takie 
obejmują w szczególności:

Państwa członkowskie posiadają liczbowe 
reguły budżetowe, skutecznie pomagające 
im wywiązywać się ze swoich, 
wynikających z TFUE zobowiązań w 
zakresie polityki budżetowej, 
pozostawiające jednocześnie pole 
manewru, zwłaszcza na inwestycje 
publiczne prowadzące do realizacji 
unijnych celów w zakresie wzrostu i 
zatrudnienia. Reguły takie obejmują w 
szczególności:

Or. en

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) przyjęcie wieloletniej perspektywy 
planowania budżetowego, w tym 
przestrzeganie średniookresowych celów 
budżetowych.

b) przyjęcie wieloletniej perspektywy 
planowania budżetowego, w tym 
przestrzeganie średniookresowych celów 
budżetowych, przy jednoczesnym 
uwzględnieniu art. 9 TFUE, zwłaszcza 
odnośnie do wspierania wysokiego 
poziomu zatrudnienia, zapewniania 
odpowiedniej ochrony socjalnej i 
zwalczania wykluczenia społecznego oraz 
realizacji unijnych celów w zakresie 
wzrostu i zatrudnienia. 

Or. en


