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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Kontekst

W listopadzie 2011 r. Parlament Europejski i Rada przyjęły formalnie pakiet legislacyjny 
mający na celu wzmocnienie zarządzania gospodarczego w UE i w strefie euro. Pakiet ten 
składał się z sześciu wniosków. Cztery z nich dotyczą kwestii fiskalnych, w tym reformy 
paktu stabilności i wzrostu, natomiast dwa nowe rozporządzenia mają na celu wykrywanie i 
eliminowanie zaburzeń równowagi makroekonomicznej powstających w UE i w strefie euro.

Rozporządzenie w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i 
koordynacji polityki gospodarczej, a także rozporządzenie w sprawie przyspieszenia i 
wyjaśnienia wdrożenia procedury nadmiernego deficytu opracowano z myślą o wzmocnieniu 
dyscypliny budżetowej w całej UE. Rozporządzenie w sprawie skutecznego egzekwowania 
nadzoru budżetowego w strefie euro przewidywało ponadto system mechanizmów 
egzekwowania prawa w postaci sankcji finansowych dla członków strefy euro.

Uwagi

Wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia określa dodatkowe wymogi w zakresie 
monitorowania krajowej polityki budżetowej, a także zawiera propozycję wspólnego 
harmonogramu budżetowego oraz apel o ściślejsze monitorowanie decyzji budżetowych 
państw członkowskich objętych procedurą nadmiernego deficytu.

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę zsynchronizowanego monitorowania 
polityki budżetowej, a zwłaszcza przepisy dotyczące ustalenia wspólnego harmonogramu 
budżetowego, oparte na regułach ramy budżetowe oraz wzmocniony nadzór nad państwami 
członkowskimi objętymi procedurą nadmiernego deficytu. Sprawozdawca uważa jednak, że 
egzekwowanie nadzoru budżetowego zawsze powinno być podporządkowane nadrzędnym 
celom UE, a w szczególności wymogom art. 9 TFUE dotyczącym wspierania wysokiego 
poziomu zatrudnienia i gwarancji odpowiedniej ochrony socjalnej.

Nie mniej ważna zdaniem sprawozdawcy jest również pełna zgodność polityki budżetowej 
UE z nową strategię dotyczącą zatrudnienia i wzrostu – strategią „Europa 2020” – dzięki 
której UE powinna wyjść z kryzysu, a jej gospodarka zostać ukierunkowana na inteligentny i 
zrównoważony wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu oraz gwarantujący wysoki poziom 
zatrudnienia, wydajności i spójności społecznej.

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:



PE480.645v01-00 4/12 PA\889992PL.doc

PL

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Na posiedzeniu 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 zostanie ukierunkowana na 
inteligentny i zrównoważony wzrost 
sprzyjający włączeniu społecznemu oraz 
gwarantujący wysoki poziom 
zatrudnienia, wydajności i spójności 
społecznej.

Or. en

Uzasadnienie

Nowe rozporządzenie w sprawie zarządzania gospodarczego powinno być spójne z celami 
UE, zawartymi w strategii „Europa 2020”. 

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Dobry stan finansów publicznych
najlepiej jest zapewnić na etapie 
planowania, a poważne błędy należy 
rozpoznać możliwie jak najszybciej. 
Państwa członkowskie powinny odnosić 
korzyści nie tylko z ustalenia zasad 
przewodnich i celów budżetowych, lecz 
również ze skoordynowanego 
monitorowania ich polityki budżetowej. 

(5) Zrównoważone finanse publiczne
najlepiej jest zapewnić na etapie 
planowania, a poważne błędy należy 
rozpoznać możliwie jak najszybciej. 
Państwa członkowskie powinny odnosić 
korzyści nie tylko z ustalenia zasad 
przewodnich i celów budżetowych, lecz 
również ze skoordynowanego przeglądu
ich polityki budżetowej. 

Or. en
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Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Wprowadzenie wspólnego 
harmonogramu budżetowego dla państw 
członkowskich, których walutą jest euro,
powinno doprowadzić do lepszego 
synchronizowania kluczowych etapów
przygotowywania budżetów krajowych, 
przyczyniając się w ten sposób do 
skuteczności Europejskiego Semestru,
służącego koordynacji polityki budżetowej.
Przyjęcie wspólnego harmonogramu 
budżetowego powinno prowadzić do
większych synergii poprzez ułatwienie 
koordynacji polityki w gronie państw 
członkowskich, których walutą jest euro, 
oraz powinno zapewnić należyte 
uwzględnienie zaleceń Rady i Komisji w 
procesie uchwalania budżetu w 
poszczególnych krajach.

(6) Wprowadzenie wspólnego 
harmonogramu budżetowego dla państw 
członkowskich, których walutą jest euro,
może doprowadzić do lepszego 
synchronizowania podstawowych danych 
w ramach przygotowywania budżetów 
krajowych, przyczyniając się w ten sposób 
do skuteczności europejskiego semestru
służącego koordynacji polityki budżetowej
oraz promowaniu wzrostu i zatrudnienia.
Przyjęcie wspólnego harmonogramu 
budżetowego powinno prowadzić do
większej synergii w gronie państw 
członkowskich, których walutą jest euro, 
oraz powinno zapewnić należyte 
uwzględnienie zaleceń Parlamentu 
Europejskiego, Rady i Komisji w procesie 
uchwalania budżetu w poszczególnych 
krajach.

Or. en

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Istnieją poważne dowody, że oparte na 
regułach ramy budżetowe stanowią 
skuteczne narzędzie wspierania solidnej i 
zrównoważonej polityki budżetowej.
Wprowadzenie krajowych reguł 
budżetowych zgodnych z celami 
budżetowymi na poziomie Unii powinno 
być decydującym elementem mającym 
zapewnić przestrzeganie przepisów paktu 
stabilności i wzrostu. W szczególności 

(7) Istnieją poważne dowody, że oparte na 
regułach ramy budżetowe stanowią 
skuteczne narzędzie wspierania solidnej i 
zrównoważonej polityki budżetowej.
Wprowadzenie krajowych reguł 
budżetowych zgodnych z celami 
budżetowymi na poziomie Unii powinno 
być decydującym elementem mającym 
zapewnić przestrzeganie przepisów paktu 
stabilności i wzrostu. W szczególności 
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państwa członkowskie powinny 
wprowadzić reguły dotyczące 
zrównoważenia budżetu w kategoriach 
strukturalnych, które zapewnią 
transpozycję głównych zasad unijnych ram 
budżetowych do prawa krajowego.
Transpozycji takiej dokonać należy za 
pomocą wiążących reguł, najlepiej o 
charakterze konstytucyjnym, aby wykazać 
maksymalne zobowiązanie przyjęte przez 
władze krajowe w odniesieniu do paktu 
stabilności i wzrostu.

państwa członkowskie powinny 
wprowadzić reguły dotyczące 
zrównoważenia budżetu w kategoriach 
strukturalnych, które zapewnią 
transpozycję głównych zasad unijnych ram 
budżetowych i na rzecz zatrudnienia do 
prawa krajowego. Transpozycji tej należy
dokonać za pomocą wiążących przepisów 
krajowych, aby wykazać maksymalne 
zobowiązanie przyjęte przez władze 
krajowe w odniesieniu do paktu stabilności 
i wzrostu.

Or. en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Nierealistyczne i tendencyjne prognozy 
makroekonomiczne i budżetowe mogą 
znacząco podważyć skuteczność 
planowania budżetowego, a to z kolei 
może mieć negatywny wpływ na 
dyscyplinę budżetową. Źródłem 
obiektywnych i realistycznych prognoz 
makroekonomicznych mogą być 
niezależne podmioty.

(8) Nierealistyczne i tendencyjne prognozy 
makroekonomiczne i budżetowe mogą 
znacząco podważyć skuteczność 
planowania budżetowego, a to z kolei 
może mieć negatywny wpływ na 
dyscyplinę budżetową. Źródłem 
obiektywnych i bardziej realistycznych 
prognoz makroekonomicznych mogą być 
niezależne podmioty.

Or. en

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Taki stopniowo wzmacniany nadzór
będzie stanowił dalsze uzupełnienie 
obowiązujących przepisów paktu 

(9) Taki stopniowo wzmacniany przegląd
będzie stanowił dalsze uzupełnienie 
obowiązujących przepisów paktu 
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stabilności i wzrostu oraz zapewni lepszy 
nadzór nad dyscypliną budżetową w 
państwach członkowskich, których walutą 
jest euro. Procedura stopniowo coraz 
ściślejszego monitorowania powinna 
przyczynić się do lepszych wyników 
budżetowych z korzyścią dla wszystkich 
państw członkowskich, których walutą jest 
euro. W ramach stopniowo wzmacnianej 
procedury ściślejsze monitorowanie jest 
szczególnie przydatne dla państw 
członkowskich objętych procedurą 
nadmiernego deficytu.

stabilności i wzrostu oraz wzmocni 
przegląd dyscypliny budżetowej w 
państwach członkowskich, których walutą 
jest euro. Procedura stopniowo coraz 
ściślejszego przeglądu powinna przyczynić 
się do lepszych wyników budżetowych z 
korzyścią dla wszystkich państw 
członkowskich, których walutą jest euro.
W ramach stopniowo wzmacnianej 
procedury ściślejszy przegląd jest 
szczególnie przydatny dla państw 
członkowskich objętych procedurą 
nadmiernego deficytu.

Or. en

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Ściślejsze monitorowanie państw 
członkowskich objętych procedurą 
nadmiernego deficytu powinno umożliwić 
rozpoznanie zagrożeń dla dotrzymania 
terminu skorygowania nadmiernego 
deficytu przez dane państwo członkowskie.
W przypadku rozpoznania takich zagrożeń 
Komisja powinna skierować do danego 
państwa członkowskiego zalecenie ze 
wskazaniem środków, które należy podjąć 
przed upływem wyznaczonego terminu; 
zalecenie takie powinno zostać 
przedstawione parlamentowi danego 
państwa członkowskiego na jego żądanie.
Ocena taka powinna umożliwiać szybką 
korektę ewentualnych zjawisk 
stwarzających zagrożenie dla korekty 
nadmiernego deficytu w wyznaczonym 
terminie. Ocena zgodności z takim 
zaleceniem Komisji powinna być częścią 
prowadzonej przez Komisję ciągłej oceny 
skuteczności działań mających na celu 
skorygowanie nadmiernego deficytu. Przy 

(12) Ściślejszy przegląd w odniesieniu do
państw członkowskich objętych procedurą 
nadmiernego deficytu powinien umożliwić 
rozpoznanie zagrożeń dla dotrzymania 
terminu skorygowania nadmiernego 
deficytu przez dane państwo członkowskie.
W przypadku rozpoznania takich zagrożeń 
Komisja powinna skierować do danego 
państwa członkowskiego zalecenie ze 
wskazaniem środków, które należy podjąć 
przed upływem wyznaczonego terminu; 
zalecenie takie powinno zostać 
przedstawione parlamentowi danego 
państwa członkowskiego na jego żądanie.
Ocena taka powinna umożliwiać szybką 
korektę ewentualnych zjawisk 
stwarzających zagrożenie dla korekty 
nadmiernego deficytu w wyznaczonym 
terminie. Ocena zgodności z takim 
zaleceniem Komisji powinna być częścią 
prowadzonej przez Komisję ciągłej oceny 
skuteczności działań mających na celu 
skorygowanie nadmiernego deficytu. Przy 
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podejmowaniu decyzji, czy podjęto 
skuteczne działania w celu skorygowania 
nadmiernego deficytu, Rada powinna 
również wziąć pod uwagę, czy dane 
państwo członkowskie zastosowało się do 
zalecenia Komisji.

podejmowaniu decyzji, czy podjęto 
skuteczne działania w celu skorygowania 
nadmiernego deficytu, Rada powinna 
również wziąć pod uwagę, czy dane 
państwo członkowskie zastosowało się do 
zalecenia Komisji oraz w jakim stopniu 
ma to wpływ na cele w zakresie poziomu 
zatrudnienia. W przypadku 
niezastosowania się do zalecenia należy 
rozważyć możliwość nałożenia sankcji. 
Każde państwo członkowskie powinno 
jednak utrzymać niezależność w sprawach 
budżetowych. W przypadku wszystkich 
ocen budżetowych, dokonywanych w 
ramach procedury nadmiernego deficytu, 
Komisja i Rada zwracają baczną uwagę 
na wdrażanie systemów zabezpieczenia 
społecznego sprzyjających realizacji celów 
UE w zakresie zrównoważonego wzrostu.

Or. en

Uzasadnienie

Konsolidacja budżetowa powinna pozostawiać pole manewru, zwłaszcza w odniesieniu do 
realizacji decydujących długoterminowych inwestycji społecznych i reform strukturalnych.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Co roku, w terminie do dnia 15 kwietnia, 
wraz ze swoimi programami stabilności 
państwa członkowskie podają do 
wiadomości publicznej swoje 
średniookresowe plany budżetowe 
sporządzone zgodnie ze swoimi 
średniookresowymi ramami budżetowymi 
na podstawie niezależnych prognoz 
makroekonomicznych.

1. Co roku, w terminie do dnia 15 kwietnia, 
wraz ze swoimi programami stabilności 
państwa członkowskie podają do 
wiadomości publicznej swoje 
średniookresowe plany budżetowe i plany 
inwestycji gospodarczych, sporządzone 
zgodnie ze swoimi średniookresowymi 
ramami budżetowymi na podstawie 
niezależnych prognoz 
makroekonomicznych.

Or. en
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Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie posiadają 
numeryczne reguły fiskalne dotyczące 
salda budżetowego, za pomocą których 
realizują w krajowych procesach 
budżetowych swój średniookresowy cel 
budżetowy, zdefiniowany w art. 2a 
rozporządzenia (WE) nr 1466/97. Reguły 
takie obejmują całość sektora instytucji 
rządowych i samorządowych i mają 
charakter wiążący, najlepiej konstytucyjny.

1. Państwa członkowskie posiadają 
numeryczne reguły fiskalne dotyczące 
salda budżetowego, za pomocą których 
realizują w krajowych procesach 
budżetowych swój średniookresowy cel 
budżetowy, zdefiniowany w art. 2a 
rozporządzenia (WE) nr 1466/97. Takie 
reguły krajowe obejmują całość sektora 
instytucji rządowych i samorządowych i 
mają charakter wiążący.

Or. en

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3 – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) ocenę spójności wstępnego planu 
budżetowego z celami UE w zakresie 
wzrostu i zatrudnienia, ogólnymi 
wytycznymi w zakresie polityki 
gospodarczej państw członkowskich i UE 
oraz wytycznymi dotyczącymi polityki 
zatrudnienia państw członkowskich;

Or. en
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Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) docelowe wydatki i dochody sektora 
instytucji rządowych i samorządowych 
oraz ich główne składniki, wyrażone jako 
odsetek PKB, z uwzględnieniem 
warunków i kryteriów osiągnięcia 
rocznego tempa wzrostu wydatków 
publicznych bez uwzględnienia 
dyskrecjonalnych działań po stronie 
dochodów, zgodnie z art. 5 ust. 1 
rozporządzenia (WE) nr 1466/97;

(c) docelowe wydatki i dochody sektora 
instytucji rządowych i samorządowych 
oraz ich główne składniki, wyrażone jako 
odsetek PKB, z uwzględnieniem 
warunków i kryteriów osiągnięcia 
rocznego tempa wzrostu wydatków 
publicznych bez uwzględnienia 
dyskrecjonalnych działań po stronie 
dochodów, zgodnie z art. 5 ust. 1 
rozporządzenia (WE) nr 1466/97, oraz 
wpływ na wzrost i zatrudnienie;

Or. en

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W przypadku stwierdzenia przez 
Komisję szczególnie poważnej 
niezgodności z obowiązkami w zakresie 
polityki budżetowej określonymi w pakcie 
stabilności i wzrostu, Komisja w terminie 
dwóch tygodni od przedstawienia jej 
wstępnego planu budżetowego zwraca się 
do danego państwa członkowskiego o 
przedstawienie skorygowanego wstępnego 
planu budżetowego. Żądanie takie podaje
się do wiadomości publicznej.

5. W przypadku stwierdzenia przez 
Komisję szczególnie poważnej 
niezgodności z obowiązkami w zakresie 
polityki budżetowej określonymi w pakcie 
stabilności i wzrostu, Komisja w terminie 
dwóch tygodni od przedstawienia jej 
wstępnego planu budżetowego zwraca się 
do danego państwa członkowskiego o 
przedstawienie skorygowanego wstępnego 
planu budżetowego. Żądanie takie wraz z 
odpowiedzią danego państwa 
członkowskiego Komisja podaje do 
wiadomości publicznej.

Or. en
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Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Opinia, o której mowa w ust. 1, 
zawiera ocenę zaangażowania państwa 
członkowskiego na rzecz realizacji 
strategii i celów politycznych przyjętych 
przez Radę Europejską.

Or. en

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4,. Eurogrupa omawia opinie Komisji w 
sprawie krajowych planów budżetowych 
oraz sytuację budżetową i perspektywy w 
całej strefie euro na podstawie ogólnej 
oceny dokonanej przez Komisję zgodnie z 
ust. 3. Ocenę podaje się do wiadomości 
publicznej.

4. Eurogrupa omawia opinie Komisji w 
sprawie krajowych planów budżetowych 
oraz sytuację budżetową i perspektywy w 
całej strefie euro na podstawie ogólnej 
oceny dokonanej przez Komisję zgodnie z 
ust. 3. Eurogrupa może przedstawiać 
zalecenia Radzie. Ocenę podaje się do 
wiadomości publicznej.

Or. en

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwo członkowskie regularnie składa 
Komisji i Komitetowi 
Ekonomiczno-Finansowemu lub 
ewentualnemu wyznaczonemu przezeń w 
tym celu podkomitetowi sprawozdania w 

3. Państwo członkowskie regularnie składa 
Komisji i Komitetowi 
Ekonomiczno-Finansowemu lub 
ewentualnemu wyznaczonemu przezeń w 
tym celu podkomitetowi sprawozdania w 
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odniesieniu do sektora instytucji 
rządowych i samorządowych oraz jego 
podsektorów dotyczące wykonania budżetu 
w ciągu bieżącego roku, wpływu na budżet 
środków dyskrecjonalnych podjętych po 
stronie wydatków i po stronie dochodów, 
docelowej wielkości wydatków i 
dochodów publicznych, jak również 
zawierające informacje na temat przyjętych 
środków i na temat charakteru 
planowanych środków osiągnięcia tych 
celów. Sprawozdanie podaje się do 
wiadomości publicznej.

odniesieniu do sektora instytucji 
rządowych i samorządowych oraz jego 
podsektorów dotyczące wykonania budżetu 
w ciągu bieżącego roku, wpływu na budżet 
środków dyskrecjonalnych podjętych po 
stronie wydatków i po stronie dochodów, 
rozwoju sytuacji makroekonomicznej, w 
tym również zatrudnienia, docelowej 
wielkości wydatków i dochodów 
publicznych, jak również zawierające 
informacje na temat przyjętych środków i 
na temat charakteru planowanych środków 
osiągnięcia tych celów. Sprawozdanie 
podaje się do wiadomości publicznej.

Or. en


