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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Procedury nadzoru budżetowego i gospodarczego nad państwami członkowskimi stosowane 
przez Unię i strefę euro w celu przeciwstawienia się kryzysowi gospodarczemu 
i finansowemu, który zaczął się w 2008 r., muszą być przyjmowane z zachowaniem 
szerokiego spojrzenia na problemy gospodarcze i społeczne wywołane przez ten kryzys.

Pogorszenie się światowej sytuacji finansowej doprowadziło Unię do znacznego 
spowolnienia wzrostu i do poważnych trudności budżetowych w państwach członkowskich. 
Jednakże o ile jedno z rozwiązań tych problemów zakłada koordynację polityki gospodarczej 
i społecznej, musi ona być zgodna z pewnymi zasadami:

- nie może skupiać się jedynie na sytuacji budżetowej państw i musi uwzględniać 
inwestycje sprzyjające rynkowi pracy i poprawie sytuacji społecznej; jako zjawisko 
pozytywne należy traktować inwestycje publiczne w dziedzinie kształcenia lub badań 
naukowych mające na celu zwiększenie konkurencyjności państwa lub skuteczny system 
ochrony socjalnej i minimów socjalnych, umożliwiające walkę z ubóstwem i utrzymanie 
konsumpcji wewnętrznej, a tym samym lepsze opieranie się kryzysom;

- musi pozostawać w zgodności z zasadami demokratycznymi Unii; Parlament Europejski 
lub parlamenty krajowe, w których skład wchodzą przedstawiciele pochodzący z wyboru, 
muszą być wyczerpująco i regularnie informowane podobnie jak Komisja;

- nie może stać w sprzeczności z krajowymi i europejskimi zasadami dotyczącymi dialogu 
społecznego; strukturalne reformy rynku pracy zalecane państwom członkowskim nie 
mogą podważać podstawowych praw do negocjacji zbiorowych i strajku;

- uwzględnia ogół celów i tekstów podstawowych Unii; środki realizacji celów strategii 
UE 2020 związanych z poziomem zatrudnienia lub walką z ubóstwem, a także 
przestrzeganie klauzuli horyzontalnej Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
przyczyniają się do uzdrowienia gospodarczego Unii.
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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 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Bezprecedensowy globalny kryzys, 
który od trzech lat wywiera negatywny 
wpływ na światową gospodarkę, 
w znacznym stopniu naruszył podstawy 
wzrostu gospodarczego i stabilności 
finansowej oraz doprowadził do istotnego 
pogorszenia sytuacji państw 
członkowskich pod względem 
odnotowywanych poziomów deficytu 
budżetowego i długu publicznego, co 
szereg z nich zmusiło do ubiegania się 
o pomoc finansową poza ramami Unii.

(1) Bezprecedensowy globalny kryzys 
i spowolnienie działalności gospodarczej, 
które od trzech lat wywierają negatywny 
wpływ na światową gospodarkę, 
w znacznym stopniu naruszyły podstawy 
wzrostu gospodarczego i stabilności 
finansowej oraz doprowadziły do istotnego 
pogorszenia warunków finansowych, 
gospodarczych i społecznych, a także
sytuacji państw członkowskich pod 
względem odnotowywanych poziomów 
deficytu budżetowego i długu publicznego, 
co szereg z nich zmusiło do ubiegania się 
o pomoc finansową poza ramami Unii.

Or. fr

Poprawka 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Mimo pewnych oznak ożywienia, 
które pojawiły się w 2009 r., ożywienie 
w zakresie zatrudnienia było zbyt słabe, 
aby trwale obniżyć wysoką stopę 
bezrobocia. W wielu państwach 
członkowskich średni okres bezrobocia 
wydłużył się, a bezrobocie ludzi młodych 
wzrosło. Jesienią 2011 r. Komisja 
znacznie skorygowała w dół prognozę 
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wzrostu gospodarczego na 2012 r., 
obniżając przewidywany poziom 
procentowy o 1,25 punktu do 0,5% w Unii 
i strefie euro. W konsekwencji w 2012 r. 
spodziewane jest zatrzymanie wzrostu 
zatrudnienia.

Or. fr

Poprawka 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1b) Wprawdzie podjęto środki mające na 
celu zrównoważenie negatywnych 
skutków kryzysu finansowego, jednak 
wpływ tego kryzysu na realną gospodarkę, 
rynek pracy i dobrobyt obywateli jest 
silnie odczuwany.

Or. fr

Poprawka 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1c) Zgodnie z art. 9 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
określając i wdrażając swoją politykę 
i działania, Unia uwzględnia wymogi 
związane ze wspieraniem wysokiego 
poziomu zatrudnienia, zapewnieniem 
odpowiedniej ochrony socjalnej, 
zwalczaniem wykluczenia społecznego, 
a także wysokim poziomem edukacji, 
szkolenia i ochrony zdrowia ludzkiego.

Or. fr



PE480.648v01-00 6/17 PA\890107PL.doc

PL

Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Prawo Unii powinno zapewniać pełną 
zgodność między ustanowionymi 
w Traktacie unijnymi ramami 
wielostronnego nadzoru a ewentualnymi 
warunkami związanymi z tego rodzaju 
pomocą finansową. Gospodarcza 
i finansowa integracja państw 
członkowskich, których walutą jest euro, 
wymaga wzmocnionego nadzoru celem 
zapobieżenia wystąpieniu w strefie euro 
efektu domina, którego źródłem może być 
państwo członkowskie dotknięte 
trudnościami w odniesieniu do swojej 
stabilności finansowej.

(2) Prawo Unii powinno zapewniać pełną 
zgodność między ustanowionymi 
w Traktacie unijnymi ramami 
wielostronnego nadzoru a ewentualnymi 
warunkami związanymi z tego rodzaju 
pomocą finansową, uzupełnianą 
zachętami do wspierania wzrostu, 
zatrudnienia i postępu społecznego. 
Gospodarcza i finansowa integracja państw 
członkowskich, których walutą jest euro, 
wymaga wzmocnionego nadzoru celem 
zapobieżenia wystąpieniu w strefie euro 
efektu domina, którego źródłem może być 
państwo członkowskie dotknięte 
trudnościami w odniesieniu do swojej 
stabilności finansowej.

Or. fr

Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Państwo członkowskie, którego walutą 
jest euro, powinno podlegać 
wzmocnionemu nadzorowi jeżeli jest 
dotknięte lub zagrożone poważnymi 
zaburzeniami finansowymi, tak aby 
zapewnić szybkie przywrócenie jego 
sytuacji do stanu normalnego oraz chronić 
pozostałe państwa członkowskie strefy 
euro przed ewentualnymi negatywnymi 
skutkami ubocznymi. Ten wzmocniony 
nadzór powinien obejmować poszerzony 
dostęp do informacji niezbędnych do 
ścisłego monitorowania sytuacji 
gospodarczej, budżetowej i finansowej 
oraz regularne składanie sprawozdań 

(4) Państwo członkowskie, którego walutą 
jest euro, powinno podlegać 
wzmocnionemu nadzorowi jeżeli jest 
dotknięte lub zagrożone poważnymi 
zaburzeniami finansowymi, tak aby 
zapewnić szybkie przywrócenie jego 
sytuacji do stanu normalnego oraz chronić 
pozostałe państwa członkowskie strefy 
euro przed ewentualnymi negatywnymi 
skutkami ubocznymi. Ten wzmocniony 
nadzór powinien obejmować poszerzony 
dostęp do informacji niezbędnych do 
ścisłego monitorowania sytuacji 
gospodarczej i społecznej, sytuacji 
w zakresie zatrudnienia oraz sytuacji 
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Komitetowi Ekonomiczno-Finansowemu 
lub ewentualnemu wyznaczonemu przezeń
w tym celu podkomitetowi. Ten sam tryb 
nadzoru powinien mieć zastosowanie do 
państw członkowskich ubiegających się 
o udzielenie pomocy zapobiegawczej przez 
Europejski Instrument Stabilności 
Finansowej, europejski mechanizm 
stabilności, Międzynarodowy Fundusz 
Walutowy (MFW) lub jakąkolwiek inną 
międzynarodową instytucję finansową.

budżetowej i finansowej oraz 
przedstawianie regularnych sprawozdań 
Komitetowi Ekonomiczno-Finansowemu, 
Komitetowi Zatrudnienia (EMCO) 
i Komitetowi Ochrony Socjalnej (CPS) lub 
dowolnemu wyznaczonemu przez nie
w tym celu podkomitetowi. Ten sam tryb 
nadzoru powinien mieć zastosowanie do 
państw członkowskich ubiegających się 
o udzielenie pomocy zapobiegawczej przez 
Europejski Instrument Stabilności 
Finansowej, europejski mechanizm 
stabilności, Międzynarodowy Fundusz 
Walutowy (MFW) lub jakąkolwiek inną 
międzynarodową instytucję finansową.

Or. fr

Poprawka 7
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Nadzór nad sytuacją gospodarczą 
i finansową należy istotnie wzmocnić 
w przypadku państw członkowskich 
objętych programem dostosowań 
makroekonomicznych. Ze względu na 
kompleksowy charakter takiego programu 
inne procedury nadzoru gospodarczego 
i budżetowego powinny zostać zawieszone 
na czas trwania programu dostosowań 
makroekonomicznych, tak aby uniknąć 
powielania obowiązków w zakresie 
sprawozdawczości.

(5) Nadzór nad sytuacją 
gospodarczą, społeczną i finansową oraz 
sytuacją w zakresie zatrudnienia należy 
istotnie wzmocnić w przypadku państw 
członkowskich objętych programem 
dostosowań makroekonomicznych. Ze 
względu na kompleksowy charakter
takiego programu inne procedury nadzoru 
gospodarczego i budżetowego powinny 
zostać zawieszone na czas trwania 
programu dostosowań 
makroekonomicznych, tak aby uniknąć 
powielania obowiązków w zakresie 
sprawozdawczości.

Or. fr

Poprawka 8
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Należy ustanowić przepisy służące 
wzmocnieniu dialogu między instytucjami 
unijnymi, w szczególności Parlamentem 
Europejskim, Radą i Komisją, oraz 
zapewnieniu większej przejrzystości 
i odpowiedzialności.

(6) Należy ustanowić przepisy służące 
wzmocnieniu dialogu między instytucjami 
unijnymi, w szczególności Parlamentem 
Europejskim, Radą i Komisją, a także 
dialogu między instytucjami Unii 
i partnerami społecznymi oraz 
zapewnieniu większej przejrzystości 
i odpowiedzialności.

Or. fr

Poprawka 9
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Decyzja w sprawie nieprzestrzegania 
przez państwo członkowskie dotyczącego 
go programu dostosowawczego powinna 
również pociągać za sobą zawieszenie 
płatności lub zobowiązań Unii zgodnie 
z art. 21 ust. 6 rozporządzenia (UE) 
nr XXX ustanawiającego wspólne 
przepisy dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Funduszu Spójności, Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego 
objętych zakresem wspólnych ram 
strategicznych oraz ustanawiającego 
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
i Funduszu Spójności, oraz uchylającego 
rozporządzenie (WE) nr 1083/2006,

(7) Państwa członkowskie, które 
doświadczają lub stoją przed ryzykiem 
poważnych trudności z punktu widzenia 
stabilności finansowej i/lub które 
korzystają lub mogłyby korzystać 
z pomocy finansowej, są zależne od 
europejskiej solidarności. Europejskie 
fundusze strukturalne i Fundusz 
Spójności mogą istotnie przyczynić się do 
uzyskania pewności, że nawet w razie 
ograniczeń finansowych realizowane są 
inwestycje z myślą o osiąganiu celów 
związanych ze wzrostem gospodarczym 
Unii i strategią na rzecz zatrudnienia. 
Projektowi programu dostosowawczego 
mógłby zatem towarzyszyć wniosek 
danego państwa członkowskiego 
o skorzystanie z tymczasowego 
zwiększenia płatności lub z płatności salda 
końcowego w ramach funduszy 
strukturalnych lub Funduszu Spójności,

Or. fr
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Poprawka 10
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Niniejsze rozporządzenie jest 
stosowane zgodnie z art. 153 ust. 3 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej. Decyzje podejmowane na 
mocy niniejszego rozporządzenia są 
zgodne z zasadą pomocniczości, dialogiem 
społecznym oraz kompetencjami państw 
członkowskich i partnerów społecznych 
w zakresie wynagrodzeń i świadczeń 
emerytalnych. 

Or. fr

Poprawka 11
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przekazuje Komisji, EBC 
i Europejskiemu Urzędowi Nadzoru 
Bankowemu (EUNB) z wymaganą 
częstością zdezagregowane informacje na 
temat sytuacji finansowej instytucji 
finansowych podlegających nadzorowi 
krajowych organów nadzoru;

a) przekazuje Parlamentowi 
Europejskiemu, Komisji, EBC 
i Europejskiemu Urzędowi Nadzoru 
Bankowemu (EUNB) z wymaganą 
częstością zdezagregowane informacje na 
temat sytuacji finansowej instytucji 
finansowych podlegających nadzorowi 
krajowych organów nadzoru;

Or. fr

Poprawka 12
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) przekazuje Parlamentowi 
Europejskiemu, Komisji i parlamentom 
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państw członkowskich zdezagregowane 
informacje dotyczące sytuacji w zakresie 
zatrudnienia i sytuacji społecznej, 
w szczególności w odniesieniu do 
najnowszych zmian na rynku pracy oraz 
do podziału dochodów;

Or. fr

Poprawka 13
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera d b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

db) przekazuje Parlamentowi 
Europejskiemu, Komisji i parlamentom 
państw członkowskich informacje 
dotyczące inwestycji publicznych 
służących zapewnieniu zgodności z celami 
w zakresie wzrostu gospodarczego Unii 
i ze strategią na rzecz zatrudnienia.

Or. fr

Poprawka 14
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja, w powiązaniu z EBC, 
przeprowadza okresowe wizyty kontrolne 
w państwie członkowskim objętym 
nadzorem celem weryfikacji postępów 
osiągniętych we wdrażaniu środków, 
o których mowa w ust. 1, 2 i 3. Komisja 
przekazuje co trzy miesiące swoje ustalenia 
Komitetowi Ekonomiczno-Finansowemu 
lub ewentualnemu wyznaczonemu przezeń
w tym celu podkomitetowi, oceniając 
w szczególności, czy konieczne są 
dodatkowe środki. Te wizyty kontrolne 
zastępują monitorowanie na miejscu, 

4. Komisja, w powiązaniu z EBC, 
przeprowadza okresowe wizyty kontrolne 
w państwie członkowskim objętym 
nadzorem celem weryfikacji postępów 
osiągniętych we wdrażaniu środków, 
o których mowa w ust. 1, 2 i 3. Komisja 
przekazuje co trzy miesiące swoje ustalenia 
Komitetowi Ekonomiczno-Finansowemu, 
Komitetowi Zatrudnienia (EMCO) 
i Komitetowi Ochrony Socjalnej (CPS) lub 
dowolnemu wyznaczonemu przez nie
w tym celu podkomitetowi, oceniając 
w szczególności, czy konieczne są 
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o którym mowa w art. 10a ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 1467/97.

dodatkowe środki. Te wizyty kontrolne 
zastępują monitorowanie na miejscu, 
o którym mowa w art. 10a ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 1467/97.

Or. fr

Poprawka 15
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Jeżeli na podstawie oceny, o której 
mowa w ust. 4, stwierdza się, że konieczne 
są dodatkowe środki, a sytuacja finansowa 
danego państwa członkowskiego ma 
znaczący negatywny wpływ na stabilność 
finansową strefy euro, Rada, stanowiąc 
większością kwalifikowaną na wniosek 
Komisji, może zalecić danemu państwu 
członkowskiemu ubieganie się o pomoc 
finansową oraz przygotowanie programu 
dostosowań makroekonomicznych. Rada 
może podjąć decyzję o podaniu tego 
zalecenia do wiadomości publicznej.

5. Jeżeli na podstawie oceny, o której 
mowa w ust. 4, stwierdza się, że konieczne 
są dodatkowe środki, a sytuacja finansowa, 
gospodarcza i społeczna danego państwa 
członkowskiego ma znaczący negatywny 
wpływ na stabilność finansową, 
gospodarczą i społeczną strefy euro, Rada, 
stanowiąc większością kwalifikowaną na 
wniosek Komisji, może zalecić danemu 
państwu członkowskiemu ubieganie się 
o pomoc finansową oraz przygotowanie 
programu dostosowań 
makroekonomicznych. Rada może podjąć 
decyzję o podaniu tego zalecenia do 
wiadomości publicznej.

Or. fr

Poprawka 16
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 6 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) właściwa komisja Parlamentu 
Europejskiego może zaprosić 
przedstawicieli danego państwa 
członkowskiego do udziału w wymianie 
poglądów;

a) właściwa komisja Parlamentu 
Europejskiego może zaprosić 
przedstawicieli danego państwa 
członkowskiego i partnerów społecznych
do udziału w wymianie poglądów;

Or. fr
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Poprawka 17
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwo członkowskie, które zamierza 
uzyskać pomoc finansową od przynajmniej 
jednego innego państwa, Europejskiego 
Instrumentu Stabilności Finansowej, 
europejskiego mechanizmu stabilności, 
MFW lub innej instytucji poza ramami 
Unii, bezzwłocznie informuje o swoich 
planach Radę, Komisję i EBC. Komitet 
Ekonomiczno-Finansowy lub ewentualny
wyznaczony przezeń w tym celu 
podkomitet poddaje dyskusji planowane 
ubieganie się o pomoc finansową, po 
otrzymaniu oceny Komisji.

Państwo członkowskie, które zamierza 
uzyskać pomoc finansową od przynajmniej 
jednego innego państwa, Europejskiego 
Instrumentu Stabilności Finansowej, 
europejskiego mechanizmu stabilności, 
MFW lub innej instytucji poza ramami 
Unii, bezzwłocznie informuje o swoich 
planach Radę, Komisję i EBC. Komitet 
Ekonomiczno-Finansowy, EMCO i CPS 
lub dowolny wyznaczony przez nie w tym 
celu podkomitet poddają dyskusji 
planowane ubieganie się o pomoc 
finansową, po otrzymaniu oceny Komisji.

Or. fr

Poprawka 18
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli państwo członkowskie ubiega się 
o pomoc finansową z Europejskiego 
Instrumentu Stabilności Finansowej lub 
europejskiego mechanizmu stabilności, 
Komisja przygotowuje – w powiązaniu 
z EBC oraz, jeżeli to możliwe, MFW –
analizę zdolności obsługi długu 
publicznego danego państwa 
członkowskiego, w tym możliwości spłaty 
przez to państwo planowanej pomocy 
finansowej, oraz przekazuje tę analizę 
Komitetowi Ekonomiczno-Finansowemu 
lub ewentualnemu wyznaczonemu przezeń
w tym celu podkomitetowi.

Jeżeli państwo członkowskie ubiega się 
o pomoc finansową z Europejskiego 
Instrumentu Stabilności Finansowej lub 
europejskiego mechanizmu stabilności, 
Komisja przygotowuje – w powiązaniu 
z EBC oraz, jeżeli to możliwe, MFW –
analizę zdolności obsługi długu 
publicznego danego państwa 
członkowskiego, w tym możliwości spłaty 
przez to państwo planowanej pomocy 
finansowej, jednocześnie realizując swoje 
cele związane ze wzrostem gospodarczym 
Unii i strategią na rzecz zatrudnienia, oraz 
przekazuje tę analizę Komitetowi 
Ekonomiczno-Finansowemu, EMCO 
i CPS lub dowolnemu wyznaczonemu 
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przez nie w tym celu podkomitetowi.

Or. fr

Poprawka 19
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwo członkowskie otrzymujące 
pomoc finansową od przynajmniej jednego 
innego państwa, MFW, Europejskiego 
Instrumentu Stabilności Finansowej lub 
europejskiego mechanizmu stabilności 
przygotowuje w porozumieniu z Komisją –
działającą w powiązaniu z EBC – projekt 
programu dostosowawczego służącego 
przywróceniu solidnej i zrównoważonej 
sytuacji gospodarczej i finansowej oraz 
przywróceniu możliwości danego państwa 
do samodzielnego finansowania się w pełni 
na rynkach finansowych. W projekcie 
programu dostosowawczego należycie 
uwzględnia się aktualne zalecenia 
skierowane do danego państwa 
członkowskiego na mocy art. 121, 126 lub 
148 Traktatu, jak również działania 
podejmowane przez to państwo celem 
dostosowania się do tych zaleceń, mając 
jednocześnie na celu poszerzenie, 
wzmocnienie i pogłębienie wymaganych 
środków polityki.

1. Państwo członkowskie otrzymujące 
pomoc finansową od przynajmniej jednego 
innego państwa, MFW, Europejskiego 
Instrumentu Stabilności Finansowej lub 
europejskiego mechanizmu stabilności 
przygotowuje w porozumieniu z Komisją –
działającą w powiązaniu z EBC – projekt 
programu dostosowawczego służącego 
przywróceniu solidnej i zrównoważonej 
sytuacji gospodarczej, społecznej 
i finansowej i sytuacji w zakresie 
zatrudnienia oraz przywróceniu 
możliwości danego państwa do 
samodzielnego finansowania się w pełni na 
rynkach finansowych. Bez uszczerbku dla 
art. 9 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, dla celów w zakresie 
wzrostu gospodarczego Unii i dla strategii 
na rzecz zatrudnienia, w projekcie 
programu dostosowawczego należycie 
uwzględnia się aktualne zalecenia 
skierowane do danego państwa 
członkowskiego na mocy art. 121, 126 lub 
148 Traktatu, jak również działania 
podejmowane przez to państwo celem 
dostosowania się do tych zaleceń, mając 
jednocześnie na celu poszerzenie, 
wzmocnienie i pogłębienie wymaganych 
środków polityki. Projektowi programu 
dostosowawczego może zatem towarzyszyć 
wniosek danego państwa członkowskiego 
o skorzystanie z tymczasowego 
zwiększenia płatności lub z płatności salda 
końcowego w ramach funduszy 
strukturalnych lub Funduszu Spójności.
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Poprawka 20
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja, w powiązaniu z EBC, 
monitoruje postępy we wdrażaniu 
programu dostosowawczego oraz 
informuje co trzy miesiące Komitet 
Ekonomiczno-Finansowy lub ewentualny
wyznaczony przezeń w tym celu 
podkomitet. Dane państwo członkowskie 
zapewnia Komisji swoją pełną współpracę. 
W szczególności państwo to przekazuje 
Komisji wszelkie informacje, które ta uzna 
za niezbędne do monitorowania programu. 
Stosuje się przepisy art. 3 ust. 3.

3. Komisja, w powiązaniu z EBC, 
monitoruje postępy we wdrażaniu 
programu dostosowawczego oraz 
informuje co trzy miesiące Komitet 
Ekonomiczno-Finansowy, EMCO i CPS
lub dowolny wyznaczony przez nie w tym 
celu podkomitet. W szczególności państwo 
to przekazuje Komisji wszelkie informacje, 
które ta uzna za niezbędne do 
monitorowania programu. Stosuje się 
przepisy art. 3 ust. 3.

Or. fr

Poprawka 21
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Właściwa komisja Parlamentu 
Europejskiego może zaprosić 
przedstawicieli danego państwa 
członkowskiego do udziału w wymianie 
poglądów na temat postępów osiągniętych 
we wdrażaniu programu 
dostosowawczego. 

7. Właściwa komisja Parlamentu 
Europejskiego może zaprosić 
przedstawicieli danego państwa 
członkowskiego oraz partnerów 
społecznych do udziału w wymianie 
poglądów na temat postępów osiągniętych 
we wdrażaniu programu dostosowawczego 
i na temat jego skutków. 

Or. fr
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Poprawka 22
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Przedstawiciele Komisji mogą zostać 
zaproszeni przez parlament danego 
państwa członkowskiego do udziału 
w wymianie poglądów na temat postępów 
osiągniętych we wdrażaniu programu 
dostosowawczego.

8. Przedstawiciele Komisji mogą zostać 
zaproszeni przez parlament danego 
państwa członkowskiego do udziału 
w wymianie poglądów na temat postępów 
osiągniętych we wdrażaniu programu 
dostosowawczego i na temat jego 
skutków.

Or. fr

Poprawka 23
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 10a
Spójność z celami w zakresie wzrostu 

i zatrudnienia w Unii
Wdrażanie programów w zakresie 
dostosowania makroekonomicznego 
w ramach niniejszego rozporządzenia nie 
może umożliwiać państwom członkowskim 
ani niewypełniania zobowiązań w zakresie 
wzrostu gospodarczego Unii i strategii na 
rzecz zatrudnienia, ani też niewypełniania 
lub zaniedbywania ogólnego 
zobowiązania do wspierania wysokiego 
poziomu zatrudnienia, do 
zagwarantowania odpowiedniej ochrony 
socjalnej i do zwalczania wykluczenia 
społecznego zgodnie z art. 9 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Or. fr
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Poprawka 24
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 10 b
Zgodność z prawem do negocjacji 

i działań zbiorowych
Zgodnie z prawem Unii oraz 
z ustawodawstwem i praktykami 
krajowymi makroekonomiczne programy 
dostosowawcze w ramach niniejszego 
rozporządzenia nie naruszają prawa 
pracowników i pracodawców lub ich 
odpowiednich organizacji do 
negocjowania i podpisywania układów 
zbiorowych na odpowiednich szczeblach 
oraz, w przypadku konfliktów 
społecznych, do podejmowania działań 
zbiorowych – w tym strajku – w celu 
obrony swoich interesów.

Or. fr

Poprawka 25
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja, w powiązaniu z EBC, 
przeprowadza okresowe wizyty kontrolne 
w państwie członkowskim objętym 
nadzorem po zakończeniu programu celem 
oceny sytuacji gospodarczej, budżetowej 
i finansowej tego państwa. Komisja 
przekazuje co sześć miesięcy swoje 
ustalenia Komitetowi Ekonomiczno-
Finansowemu lub ewentualnemu
wyznaczonemu przezeń w tym celu 
podkomitetowi, oceniając w szczególności, 
czy konieczne są dodatkowe środki.

3. Komisja, w powiązaniu z EBC, 
przeprowadza okresowe wizyty kontrolne 
w państwie członkowskim objętym 
nadzorem po zakończeniu programu celem 
oceny sytuacji gospodarczej, budżetowej 
i finansowej tego państwa. Komisja 
przekazuje co sześć miesięcy swoje 
ustalenia Komitetowi Ekonomiczno-
Finansowemu, EMCO i CPS lub 
dowolnemu wyznaczonemu przez nie
w tym celu podkomitetowi, oceniając 
w szczególności, czy konieczne są 
dodatkowe środki.
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