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Poprawka 1
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Damien Abad, Jürgen Creutzmann

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. odniesienie do sprawozdania M. 
Montiego1 oraz do rezolucji Parlamentu w 
sprawie przybliżenia jednolitego rynku 
konsumentom i obywatelom1,

1. mając na uwadze, że zakończenie 
tworzenia rynku wewnętrznego, zalecane 
w sprawozdaniu M. Montiego2, jest 
niezwykle istotne dla prawdziwego 
europejskiego zarządzania gospodarką,

Or. fr

Poprawka 2
António Fernando Correia De Campos

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. mając na uwadze, że wszelkie 
ewentualne kary za nieprzestrzeganie 
celów paktu stabilności i wzrostu muszą 
wynikać albo z niewystarczającej woli 
przestrzegania tych celów, albo z 
oszustwa, ale nigdy z niemożności ich 
przestrzegania z powodów znajdujących 
się poza kontrolą państwa 
członkowskiego,

Or. en

                                               
1 P7_TA(2010)0186.
2 „Nowa strategia na rzecz jednolitego rynku – w służbie gospodarki i społeczeństwa Europy” – sprawozdanie 
dla przewodniczącego Komisji Europejskiej przygotowane przez prof. Mario Montiego, 9 maja 2010 r.
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Poprawka 3
António Fernando Correia De Campos

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. mając na uwadze, że cele paktu 
stabilności i wzrostu muszą być zgodne 
nie tylko ze strategią Europa 2020, lecz 
również z innymi kompromisami 
dotyczącymi wydatków na badania i 
rozwój, środowisko, edukację, walkę z 
ubóstwem i pomoc rozwojową,

Or. en

Poprawka 4
Cornelis de Jong

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. mając na uwadze, że, jak wskazano w 
sprawozdaniu Montiego oraz w rezolucji 
Parlamentu Europejskiego z dnia 20 maja 
2010 r. w sprawie przybliżenia jednolitego 
rynku konsumentom i obywatelom, 
zatrudnienie, ograniczanie ubóstwa i 
dobre warunki pracy są niezbędne do 
pomyślnego wznowienia funkcjonowania 
jednolitego rynku, 

Or. en

Poprawka 5
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Projekt opinii
Ustęp 5



AM\831869PL.doc 5/27 PE448.871v02-00

PL

Projekt opinii Poprawka

5. uzupełnienie paktu stabilności i wzrostu 
w obecnej formie, z uwzględnieniem 
nowego systemu zarządzania, o odrębny 
pakt na rzecz wzrostu i zatrudnienia 
oparty na rzeczywistych celach 
gospodarczych obejmujących zatrudnienie 
i inwestycje – tak aby tworzenie 
zatrudnienia zostało uznane za sprawę 
równie ważną co kontrola deficytu 
publicznego – oraz określony jako akt 
prawny mający za podstawę art. 121 
TFUE (zalecenie 1, nowe tiret),

skreślony

Or. fr

Poprawka 6
Cornelis de Jong

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. uzupełnienie paktu stabilności i wzrostu 
w obecnej formie, z uwzględnieniem 
nowego systemu zarządzania, o odrębny 
pakt na rzecz wzrostu i zatrudnienia oparty 
na rzeczywistych celach gospodarczych 
obejmujących zatrudnienie i inwestycje –
tak aby tworzenie zatrudnienia zostało 
uznane za sprawę równie ważną co 
kontrola deficytu publicznego – oraz 
określony jako akt prawny mający za 
podstawę art. 121 TFUE (zalecenie 1, 
nowe tiret),

5. uzupełnienie paktu stabilności i wzrostu 
w obecnej formie, z uwzględnieniem 
nowego systemu zarządzania, o odrębny 
pakt na rzecz wzrostu, zatrudnienia i 
ograniczania ubóstwa oparty na 
rzeczywistych celach gospodarczych 
obejmujących zatrudnienie i inwestycje –
tak aby tworzenie zatrudnienia zostało 
uznane za sprawę równie ważną co 
kontrola deficytu publicznego – oraz 
określony jako akt prawny mający za 
podstawę art. 121 TFUE (zalecenie 1, 
nowe tiret),

Or. en
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Poprawka 7
Cornelis de Jong

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla, że mechanizm sankcji 
dotyczący przestrzegania paktu stabilności 
i wzrostu powinno się stosować jedynie, 
jeśli taki sam mechanizm sankcji zostanie 
opracowany w odniesieniu do 
przestrzegania pozostałych celów 
zawartych w strategii Europa 2020: 
pełnego zatrudnienia, ograniczania 
ubóstwa i dobrych warunków pracy,

Or. en

Poprawka 8
Pascal Canfin

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. ustanowienie wzmocnionych ram 
nadzoru analitycznego (łącznie z tabelą 
wyników zawierającą określone wartości 
progowe wczesnego ostrzegania) 
wyposażonych we właściwe narzędzia 
metodyczne i o odpowiedniej 
przejrzystości w celu skutecznego 
prowadzenia wielostronnego nadzoru w 
oparciu o kluczowe wskaźniki gospodarcze 
(realne i nominalne), które mogą mieć 
wpływ na pozycje konkurencyjne, w tym –
ale nie tylko – na tempo wzrostu, skład 
krajowego PKB, poziom zatrudnienia, 
sytuację w zakresie rzeczywistego kursu
wymiany walut, sytuację dotyczącą 
kosztów pracy, bieżący rachunek/ bilans 
płatniczy, wzrost akcji kredytowej, 
tworzenie i napływ kapitału, sytuację 

6. ustanowienie wzmocnionych ram 
nadzoru analitycznego (łącznie z tabelą 
wyników zawierającą określone wartości 
progowe wczesnego ostrzegania) 
wyposażonych we właściwe narzędzia 
metodyczne i o odpowiedniej 
przejrzystości w celu skutecznego 
prowadzenia wielostronnego nadzoru w 
oparciu o kluczowe wskaźniki gospodarcze 
(realne i nominalne), w tym zmiany w 
rachunku bieżącym bilansu płatniczego, 
wartości aktywów zagranicznych netto, 
zmiany podstawy opodatkowania, 
efektywny rzeczywisty kurs wymiany 
walut, napływ kapitału, wydajność 
(obejmująca produktywność zasobów i 
ogólną wydajność czynników produkcji), 
jednostkowe koszty pracy, ilościowe i 
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dotyczącą wydajności, sytuację na
rynkach aktywów (w tym na rynkach 
związanych z zadłużeniem prywatnym i na 
rynkach nieruchomości), inwestycje 
w badania naukowe i rozwój w stosunku 
do PKB, ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych, poziom wyników w 
szkolnictwie średnim i wyższym oraz 
ograniczenie ubóstwa (zalecenie 1, tiret 
drugie),

jakościowe wskaźniki dotyczące poziomów 
zatrudnienia i spójności społecznej, 
wskaźniki mierzące zewnętrzne efekty 
środowiskowe oraz wzrost akcji 
kredytowej i zmiany cen aktywów (w tym 
na rynkach aktywów finansowych i na 
rynkach nieruchomości), inwestycje 
w badania naukowe i rozwój w stosunku 
do PKB, ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych, poziom wyników w 
szkolnictwie średnim i wyższym oraz 
ograniczenie ubóstwa; należy określić 
progi alarmowe wskaźników 
uwzględnionych w tabeli wyników,

Or. en

Poprawka 9
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. ustanowienie wzmocnionych ram 
nadzoru analitycznego (łącznie z tabelą 
wyników zawierającą określone wartości 
progowe wczesnego ostrzegania) 
wyposażonych we właściwe narzędzia 
metodyczne i o odpowiedniej 
przejrzystości w celu skutecznego 
prowadzenia wielostronnego nadzoru w 
oparciu o kluczowe wskaźniki gospodarcze 
(realne i nominalne), które mogą mieć 
wpływ na pozycje konkurencyjne, w tym –
ale nie tylko – na tempo wzrostu, skład 
krajowego PKB, poziom zatrudnienia, 
sytuację w zakresie rzeczywistego kursu 
wymiany walut, sytuację dotyczącą 
kosztów pracy, bieżący rachunek/ bilans 
płatniczy, wzrost akcji kredytowej, 
tworzenie i napływ kapitału, sytuację 
dotyczącą wydajności, sytuację na rynkach 
aktywów (w tym na rynkach związanych 
z zadłużeniem prywatnym i na rynkach 

6. ustanowienie wzmocnionych ram 
nadzoru analitycznego (łącznie z tabelą 
wyników zawierającą określone wartości 
progowe wczesnego ostrzegania) 
wyposażonych we właściwe narzędzia 
metodyczne i o odpowiedniej 
przejrzystości w celu skutecznego 
prowadzenia wielostronnego nadzoru w 
oparciu o kluczowe wskaźniki gospodarcze 
(realne i nominalne), które mogą mieć 
wpływ na pozycje konkurencyjne, w tym –
ale nie tylko – na tempo wzrostu, skład 
krajowego PKB, poziom zatrudnienia, 
sytuację w zakresie rzeczywistego kursu 
wymiany walut, sytuację dotyczącą 
kosztów pracy, bieżący rachunek/ bilans 
płatniczy, wzrost akcji kredytowej, 
tworzenie i napływ kapitału, sytuację 
dotyczącą wydajności, sytuację na rynkach 
aktywów (w tym na rynkach związanych 
z zadłużeniem prywatnym i na rynkach 
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nieruchomości), inwestycje w badania 
naukowe i rozwój w stosunku do PKB, 
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, 
poziom wyników w szkolnictwie średnim i 
wyższym oraz ograniczenie ubóstwa 
(zalecenie 1, tiret drugie),

nieruchomości) i inwestycje w badania 
naukowe i rozwój w stosunku do PKB 
(zalecenie 1, tiret drugie),

Or. fr

Poprawka 10
António Fernando Correia De Campos

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. opracowanie przez Komisję 
odpowiednich narzędzi analitycznych i 
zgromadzenie wiedzy eksperckiej w celu 
dogłębnego zbadania powodów 
utrzymywania się rozbieżnych tendencji w 
strefie euro, w tym wpływu wspólnej 
polityki na zróżnicowane systemy 
gospodarcze funkcjonujące w tej strefie 
(zalecenie 1, tiret trzecie a (nowe)), 

Or. en

Poprawka 11
Pascal Canfin

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. ustanowienie wspólnych zasad bardziej 
aktywnego korzystania z ogólnych 
wytycznych dotyczących polityki 
gospodarczej jako podstawowego 
narzędzia do wyznaczania wytycznych 
gospodarczych, nadzoru i zaleceń 
dotyczących poszczególnych państw 

7. ustanowienie wspólnych zasad bardziej 
aktywnego korzystania z ogólnych 
wytycznych dotyczących polityki 
gospodarczej jako podstawowego 
narzędzia do wyznaczania wytycznych 
gospodarczych, przy jednoczesnym 
uwzględnieniu zbieżności i rozbieżności 
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członkowskich, określonych zgodnie ze 
strategią UE 2020 i koncentrujących się 
na wzroście, reformach strukturalnych, 
wydajności i konkurencyjności, przy 
jednoczesnym uwzględnieniu zbieżności i 
rozbieżności między państwami 
członkowskimi, wzmocnienia względnej 
przewagi konkurencyjnej państw 
członkowskich (zalecenie 1, tiret czwarte; 
skreślenie ostatniej części),

między państwami członkowskimi, w celu 
wzmocnienia odporności gospodarki na 
wstrząsy zewnętrzne oraz wzmocnienia 
korzystnego wpływu, jaki mogą mieć 
decyzje państw członkowskich na inne 
państwa członkowskie,

Or. en

Poprawka 12
António Fernando Correia De Campos

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. wprowadzenie „unijnego semestru” 
przeznaczonego do zajęcia się 
zintegrowanymi wytycznymi na szczeblu 
krajowym i na szczeblu unijnym, 
zapewniającego przestrzeń do poszerzonej 
debaty na temat kwestii finansowych oraz 
sytuacji gospodarczej UE, co umożliwiłoby 
rzeczywisty i terminowy wkład wszystkich 
zainteresowanych stron (zalecenie 1, tiret 
siódme),

8. wprowadzenie „unijnego semestru” 
przeznaczonego do zajęcia się 
zintegrowanymi wytycznymi na szczeblu 
krajowym i na szczeblu unijnym, 
zapewniającego przestrzeń do poszerzonej 
debaty na temat kwestii finansowych oraz 
sytuacji gospodarczej UE – w tym 
konsultacji z partnerami społecznymi 
działającymi na szczeblu unijnym –
wzmacniającego makroekonomiczny 
dialog społeczny, co umożliwiłoby 
rzeczywisty i terminowy wkład wszystkich 
zainteresowanych stron, 

Or. en

Poprawka 13
António Fernando Correia De Campos

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

8a. wprowadzenie bardziej zdecydowanej 
oceny programów stabilności i 
konwergencji pod kątem ich wzajemnych 
powiązań z celami innych państw 
członkowskich oraz z celami Unii przed 
przyjęciem polityki przewidzianej w 
programach stabilności i konwergencji na 
szczeblu krajowym (zalecenie 1, tiret 
jedenaste),

Or. en

Poprawka 14
Jürgen Creutzmann

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. inicjowanie europejskiego okresu 
oceny na początku roku przez przegląd 
horyzontalny, w ramach którego Rada 
Europejska, w oparciu o analizy Komisji, 
określałaby główne wyzwania gospodarcze 
stojące przed Unią i strefą euro oraz 
formułowałaby strategiczne wytyczne 
dotyczące polityki; państwa członkowskie 
uwzględniałyby wnioski płynące z tego 
horyzontalnego przeglądu w trakcie 
przygotowywania programów stabilności i 
konwergencji oraz krajowych programów 
reform (zalecenie 1, tiret dziewiąte a 
(nowe)),

Or. en
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Poprawka 15
Jürgen Creutzmann

Projekt opinii
Ustęp 8 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8b. publikowanie programów stabilności, 
programów konwergencji i krajowych 
programów reform równolegle, tak aby 
krajowa roczna i wieloletnia strategia 
budżetowa i cele budżetowe mogły 
odzwierciedlać wpływ reform na wzrost 
gospodarczy i sytuację budżetową, przy 
jednoczesnym przestrzeganiu krajowych 
przepisów i procedur (zalecenie 1, tiret 
dziesiąte),

Or. en

Poprawka 16
Jürgen Creutzmann

Projekt opinii
Ustęp 8 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8c. zapewnienie większej rozliczalności i 
przejrzystości przed Parlamentem oceny 
programów stabilności, programów 
konwergencji i krajowych programów 
reform dokonywanej na szczeblu unijnym, 
aby zwiększyć świadomość publiczną oraz 
presję partnerską w czasie, gdy ważne 
decyzje budżetowe są nadal 
przygotowywane na szczeblu krajowym 
(zalecenie 1, tiret czternaste), 

Or. en



PE448.871v02-00 12/27 AM\831869PL.doc

PL

Poprawka 17
António Fernando Correia De Campos

Projekt opinii
Ustęp 8 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8d. wprowadzenie wymogu, by państwa 
członkowskie przedstawiały dodatkowe 
informacje, jeśli pojawią się istotne 
obawy, że realizowane strategie polityczne 
mogą zagrozić prawidłowemu 
funkcjonowaniu rynku wewnętrznego czy 
unii gospodarczej i walutowej lub 
przeszkodzić w realizacji celów 
wyznaczonych przez Unię, a mianowicie 
strategii Europa 2020 (zalecenie 1, tiret 
siedemnaste), 

Or. en

Poprawka 18
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Philippe Juvin, Jürgen Creutzmann

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. nie należy zamieszczać następującego 
zalecenia: „rozpoczęcie procedury 
dotyczącej nadmiernego deficytu/ 
procedury nadzorowania nadmiernego 
zadłużenia w oparciu o poziom zadłużenia 
brutto; procedury te, obejmujące 
szczegółowe sprawozdania okresowe 
dotyczące dynamiki zadłużenia i rozwoju, 
zostaną uruchomione dla wszystkich 
państw członkowskich, w których poziom 
zadłużenia państwa przekracza próg 
w wysokości 60% i nie zmniejsza się w 
zadowalającym tempie; procedura 
dotycząca nadmiernego deficytu 
pozostanie nieaktywna, dopóki kraj 
spełnia założony dlań średniookresowy cel 

skreślony
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budżetowy, i zostanie uchylona, gdy 
poziom zadłużenia spadnie poniżej 60%” 
(skreślenie zalecenia 2, tiret pierwsze),

Or. fr

Poprawka 19
António Fernando Correia De Campos

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. nie należy zamieszczać następującego 
zalecenia: „rozpoczęcie procedury 
dotyczącej nadmiernego deficytu/ 
procedury nadzorowania nadmiernego 
zadłużenia w oparciu o poziom zadłużenia 
brutto; procedury te, obejmujące 
szczegółowe sprawozdania okresowe 
dotyczące dynamiki zadłużenia i rozwoju, 
zostaną uruchomione dla wszystkich 
państw członkowskich, w których poziom 
zadłużenia państwa przekracza próg 
w wysokości 60% i nie zmniejsza się w 
zadowalającym tempie; procedura 
dotycząca nadmiernego deficytu 
pozostanie nieaktywna, dopóki kraj 
spełnia założony dlań średniookresowy cel 
budżetowy, i zostanie uchylona, gdy 
poziom zadłużenia spadnie poniżej 60%” 
(skreślenie zalecenia 2, tiret pierwsze),

9. objaśnienie i zwiększenie przejrzystości
procedury dotyczącej nadmiernego 
deficytu/ procedury nadzorowania 
nadmiernego zadłużenia, przy zwiększeniu 
znaczenia przypisywanego zadłużeniu i 
powiązaniu między zadłużeniem a 
deficytem oraz dynamicznej zmianie tych 
wartości,

Or. en

Poprawka 20
Jürgen Creutzmann

Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

9a. przyspieszenie działań w ramach 
procedury dotyczącej nadmiernego 
deficytu, zwłaszcza wobec państw 
członkowskich wielokrotnie 
naruszających postanowienia paktu 
(zalecenie 2, tiret drugie (nowe)), 

Or. en

Poprawka 21
António Fernando Correia De Campos

Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9a. ustanowienie specyficznych dla 
poszczególnych państw zróżnicowanych 
ram czasowych dotyczących procesu 
konsolidacji budżetowej – do której 
dojdzie nie później niż w roku 2015 – w 
celu zrównania wszystkich poziomów 
deficytu publicznego z wymogami 
ustanowionymi w pakcie stabilności i 
wzrostu (zalecenie 2, tiret trzecie a 
(nowe)),

Or. en

Poprawka 22
Jürgen Creutzmann

Projekt opinii
Ustęp 9 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9b. wykorzystanie wydatków z budżetu 
Unii do ustanowienia we właściwym 
czasie sprawiedliwych i skutecznych 



AM\831869PL.doc 15/27 PE448.871v02-00

PL

zachęt do przestrzegania przepisów paktu 
stabilności i wzrostu, na przykład poprzez 
zwiększenie warunkowości i zwrócenie się 
do państw członkowskich o 
przekierowanie ich środków w celu 
poprawy jakości finansów publicznych, w 
sytuacji gdy stwierdzone zostanie istnienie 
nadmiernego deficytu zgodnie z art. 126 
ust. 6 TFUE (zalecenie 2, tiret trzecie b 
(nowe)), 

Or. en

Poprawka 23
António Fernando Correia De Campos

Projekt opinii
Ustęp 9 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9b. ustanowienie mechanizmu 
monitorowania i innych mechanizmów 
odstraszających, w tym ostrzeżeń 
publicznych, wobec państw 
członkowskich, które nie osiągnęły 
średniookresowego celu budżetowego lub 
też nie zbliżają się do tego celu w 
uzgodnionym tempie (zalecenie 2, tiret 
czwarte),

Or. en

Poprawka 24
Jürgen Creutzmann

Projekt opinii
Ustęp 9 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9c. ustanowienie mechanizmu 
monitorowania, w tym ewentualnych 
ostrzeżeń i narastających sankcji, na 
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przykład wymogu złożenia 
oprocentowanego depozytu wobec państw 
członkowskich, które z powodu 
nieodpowiedniej polityki budżetowej nie 
osiągnęły swojego średniookresowego 
celu budżetowego lub nie zbliżają się do 
tego celu w uzgodnionym tempie w 
okresach dobrej koniunktury (zalecenie 2, 
tiret czwarte), 

Or. en

Poprawka 25
Jürgen Creutzmann

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. ustalenie z góry podanych i 
działających zapobiegawczo środków, 
które zostaną określone przez Komisję, 
mających ułatwić podejmowanie kroków w 
zakresie wczesnego ostrzegania i 
stopniowe ich stosowanie (zalecenie 2, tiret 
siódme; częściowe skreślenie),

10. ustalenie z góry podanych i 
działających zapobiegawczo zachęt, które 
zostaną określone przez Komisję 
niezależnie od Rady, albo 
półautomatycznych sankcji, mających 
ułatwić podejmowanie kroków w zakresie 
wczesnego ostrzegania i stopniowe ich 
stosowanie; takie zachęty lub sankcje 
powinny być stopniowane: od podawania 
do wiadomości publicznej do 
tymczasowego zamrożenia funduszy 
unijnych (funduszy strukturalnych, 
Funduszu Spójności i funduszy w ramach 
WPR) i do trwałej utraty funduszy 
unijnych lub do kar finansowych; 
państwa członkowskie podlegające tym 
sankcjom powinny być zobowiązane do 
pokrywania zamrożonych lub utraconych 
płatności unijnych z budżetów krajowych 
(zalecenie 2, tiret siódme),

Or. en
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Poprawka 26
Jürgen Creutzmann

Projekt opinii
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

10a. doprecyzowanie za pomocą środków 
prawnych zapisanego w protokole nr 12 
do TFUE zobowiązania państw 
członkowskich do posiadania procedur 
budżetowych gwarantujących 
wywiązywanie się przez nie z traktatowych 
zobowiązań dotyczących dyscypliny 
budżetowej (zalecenie 2, tiret siódme a 
(nowe)),

Or. en

Poprawka 27
Pascal Canfin

Projekt opinii
Ustęp 11

Projekt opinii Poprawka

11. dokonanie niezbędnych zmian w 
wewnętrznej procedurze podejmowania 
decyzji przez Komisję, aby zagwarantować 
skuteczne i szybkie wdrożenie tych kar 
zapobiegawczych (zalecenie 2, tiret 
dziewiąte; częściowe skreślenie),

11. dokonanie niezbędnych zmian w 
wewnętrznej procedurze podejmowania 
decyzji przez Komisję, aby zagwarantować 
skuteczne i szybkie wdrożenie tych kar 
zapobiegawczych i zachęt (zalecenie 2, 
tiret dziewiąte; częściowe skreślenie),

Or. en

Poprawka 28
Pascal Canfin

Projekt opinii
Ustęp 12
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Projekt opinii Poprawka

12. ustanowienie specjalnych ram dla 
strefy euro służących dokładniejszemu 
monitorowaniu przede wszystkim 
nadmiernych makroekonomicznych 
rozbieżności, konkurencyjności cenowej, 
realnych kursów walutowych, wzrostu 
akcji kredytowej, bieżących zmian 
rachunku zainteresowanych państw 
członkowskich, inwestycji w badania 
naukowe i rozwój w stosunku do PKB, 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, 
poziomu wyników w szkolnictwie średnim 
i wyższym oraz ograniczenia ubóstwa 
(zalecenie 3, tiret pierwsze),

12. ustanowienie specjalnych ram dla 
strefy euro służących dokładniejszemu 
monitorowaniu przede wszystkim 
nadmiernych makroekonomicznych 
rozbieżności, konkurencyjności cenowej, 
realnych kursów walutowych, wzrostu 
akcji kredytowej, bieżących zmian 
rachunku zainteresowanych państw 
członkowskich, inwestycji w badania 
naukowe i rozwój w stosunku do PKB, 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, 
poziomu wyników w szkolnictwie średnim 
i wyższym oraz ograniczenia ubóstwa;
ustanowienie w tym celu zróżnicowanej 
tabeli wyników dla państw członkowskich 
strefy euro obejmującej szczegółowe progi 
alarmowe dotyczące zwłaszcza analizy 
zmian efektywnego rzeczywistego kursu 
wymiany walut, jak również specyficznych 
mechanizmów egzekwowania (sankcje i 
zachęty) służących łagodzeniu 
nadmiernych zaburzeń równowagi 
makroekonomicznej,

Or. en

Poprawka 29
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Damien Abad, Jürgen Creutzmann

Projekt opinii
Ustęp 12

Projekt opinii Poprawka

12. ustanowienie specjalnych ram dla 
strefy euro służących dokładniejszemu 
monitorowaniu przede wszystkim 
nadmiernych makroekonomicznych 
rozbieżności, konkurencyjności cenowej, 
realnych kursów walutowych, wzrostu 
akcji kredytowej, bieżących zmian 
rachunku zainteresowanych państw 
członkowskich, inwestycji w badania 

12. ustanowienie specjalnych ram dla 
strefy euro służących dokładniejszemu 
monitorowaniu przede wszystkim 
nadmiernych makroekonomicznych 
rozbieżności, konkurencyjności cenowej,
realnych kursów walutowych, wzrostu 
akcji kredytowej, bieżących zmian 
rachunku zainteresowanych państw 
członkowskich i inwestycji w badania 
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naukowe i rozwój w stosunku do PKB, 
ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych, poziomu wyników w 
szkolnictwie średnim i wyższym oraz 
ograniczenia ubóstwa (zalecenie 3, tiret 
pierwsze),

naukowe i rozwój w stosunku do PKB 
(zalecenie 3, tiret pierwsze),

Or. fr

Poprawka 30
Pascal Canfin

Projekt opinii
Ustęp 13

Projekt opinii Poprawka

13. nie należy zamieszczać następującego 
zalecenia: wzmocnienie składu 
sekretariatu i gabinetu przewodniczącego 
Eurogrupy (skreślenie zalecenia 3, tiret 
trzecie),

skreślony

Or. en

Poprawka 31
Jürgen Creutzmann

Projekt opinii
Ustęp 13

Projekt opinii Poprawka

13. nie należy zamieszczać następującego 
zalecenia: wzmocnienie składu 
sekretariatu i gabinetu przewodniczącego 
Eurogrupy (skreślenie zalecenia 3, tiret 
trzecie),

skreślony

Or. en
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Poprawka 32
António Fernando Correia De Campos

Projekt opinii
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

14a. ustanowienie w ciągu jednego roku 
stałego Europejskiego Funduszu 
Walutowego będącego mechanizmem 
pożyczkowym ostatniej instancji opartym 
na istniejących doświadczeniach 
(Europejski Instrument Stabilności 
Finansowej, europejski mechanizm 
stabilizacji finansowej oraz europejski 
instrument bilansu płatniczego), 
kierującego się jasnymi regułami 
dotyczącymi procedury podejmowania 
decyzji, finansowania, warunków 
udzielania pożyczek i monitorowania) 
(zalecenie 4, tiret pierwsze), 

Or. en

Poprawka 33
Cornelis de Jong

Projekt opinii
Ustęp 15

Projekt opinii Poprawka

15. szybkie utworzenie Europejskiej 
Agencji ds. Długu przez objęcie krajowego 
długu publicznego państw członkowskich 
wspólnym systemem wzajemnych 
gwarancji, w ramach którego 
dokonywano by emisji nowego długu przy 
zastosowaniu jednolitej stopy procentowej, 
w ten sposób redukując ryzyko ataków 
spekulacyjnych, jakie miały miejsce w 
przypadku Grecji; agencja ta mogłaby też 
emitować zbiorowy dług publiczny 
(euroobligacje) w celu finansowania 
konkretnych europejskich projektów 

skreślony
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inwestycyjnych, najlepiej za 
pośrednictwem budżetu UE (zalecenie 4,
nowe tiret),

Or. en

Poprawka 34
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Philippe Juvin, Jürgen Creutzmann

Projekt opinii
Ustęp 15

Projekt opinii Poprawka

15. szybkie utworzenie Europejskiej 
Agencji ds. Długu przez objęcie krajowego 
długu publicznego państw członkowskich 
wspólnym systemem wzajemnych 
gwarancji, w ramach którego 
dokonywano by emisji nowego długu przy 
zastosowaniu jednolitej stopy procentowej, 
w ten sposób redukując ryzyko ataków 
spekulacyjnych, jakie miały miejsce w 
przypadku Grecji; agencja ta mogłaby też 
emitować zbiorowy dług publiczny 
(euroobligacje) w celu finansowania 
konkretnych europejskich projektów 
inwestycyjnych, najlepiej za 
pośrednictwem budżetu UE (zalecenie 4, 
nowe tiret),

skreślony

Or. fr

Poprawka 35
Jürgen Creutzmann

Projekt opinii
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

15a. sporządzenie oceny wykonalności 
(charakter, ryzyko i korzyści) 
ustanowienia w dalszej perspektywie 
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systemu, w ramach którego państwa 
członkowskie mogą uczestniczyć w emisji 
wspólnych obligacji skarbowych, o ile 
spełniają uprzednia określone 
szczegółowe kryteria (zalecenie 5, tiret 
pierwsze),

Or. en

Poprawka 36
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Damien Abad, Philippe Juvin, Jürgen 
Creutzmann

Projekt opinii
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

15a. zwrócenie się do Komisji o 
rozpatrzenie utworzenia „Europejskiego 
Funduszu Walutowego” celem 
uzupełnienia działań podejmowanych w 
ramach paktu stabilności i wzrostu w 
zakresie kontroli sytuacji budżetowej 
państw członkowskich; fundusz ten 
mógłby być zasilany przez państwa strefy 
euro, które wpłacałyby środki 
proporcjonalnie do wielkości ich PKB 
oraz kary ustalone na podstawie ich długu 
i deficytu; państwa członkowskie mogłyby 
zwracać się o wsparcie z tego funduszu w 
wysokości nieprzekraczającej poziomu 
wpłaconych środków;

Or. fr

Poprawka 37
António Fernando Correia De Campos

Projekt opinii
Ustęp 16

Projekt opinii Poprawka

16. umocnienie polityki spójności Unii w 16. umocnienie i aktualizacja, przy 
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ścisłej współpracy z Europejskim Bankiem 
Inwestycyjnym (EBI) w celu ograniczenia 
strukturalnych słabości i zwiększenia 
konkurencyjności słabszych regionów 
gospodarczych i regionów najbardziej 
oddalonych (zalecenie 5, tiret drugie),

uwzględnieniu celów strategii Europa 
2020, polityki spójności Unii w ścisłej 
współpracy z Europejskim Bankiem 
Inwestycyjnym (EBI) w celu ograniczenia 
strukturalnych słabości i zwiększenia 
konkurencyjności słabszych regionów 
gospodarczych i regionów najbardziej 
oddalonych, w szczególności poprzez 
ułatwianie zaspokajania potrzeb w 
zakresie finansowania MŚP i ich 
pomyślnego uczestniczenia w rynku 
wewnętrznym,

Or. en

Poprawka 38
Jürgen Creutzmann

Projekt opinii
Ustęp 16

Projekt opinii Poprawka

16. umocnienie polityki spójności Unii w 
ścisłej współpracy z Europejskim Bankiem 
Inwestycyjnym (EBI) w celu ograniczenia 
strukturalnych słabości i zwiększenia 
konkurencyjności słabszych regionów 
gospodarczych i regionów najbardziej 
oddalonych (zalecenie 5, tiret drugie),

16. umocnienie polityki spójności Unii w 
ścisłej współpracy z Europejskim Bankiem 
Inwestycyjnym (EBI) w celu ograniczenia 
strukturalnych słabości i zwiększenia 
konkurencyjności słabszych regionów 
gospodarczych i regionów najbardziej 
oddalonych (zalecenie 5, tiret drugie), w 
szczególności poprzez ułatwianie 
zaspokajania potrzeb w zakresie 
finansowania MŚP i ich wchodzenia na 
rynek wewnętrzny,

Or. en

Poprawka 39
Cornelis de Jong

Projekt opinii
Ustęp 16
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Projekt opinii Poprawka

16. umocnienie polityki spójności Unii w 
ścisłej współpracy z Europejskim Bankiem 
Inwestycyjnym (EBI) w celu ograniczenia 
strukturalnych słabości i zwiększenia 
konkurencyjności słabszych regionów 
gospodarczych i regionów najbardziej 
oddalonych (zalecenie 5, tiret drugie),

16. umocnienie polityki spójności Unii w 
ścisłej współpracy z Europejskim Bankiem 
Inwestycyjnym (EBI) w celu ograniczenia 
strukturalnych słabości i zwiększenia 
konkurencyjności słabszych regionów 
gospodarczych i regionów najbardziej 
oddalonych, w szczególności poprzez 
ułatwianie zaspokajania potrzeb w 
zakresie finansowania MŚP i ich 
wchodzenia na rynek wewnętrzny,

Or. en

Poprawka 40
Pascal Canfin

Projekt opinii
Ustęp 18

Projekt opinii Poprawka

18. kontynuacja działań w zakresie 
harmonizacji podatkowej w UE (zalecenie 
5, nowe tiret).

18. kontynuacja działań w zakresie 
harmonizacji podatkowej w UE; z uwagi 
na to, że współpraca podatkowa jest 
podstawą zarządzania gospodarką –
ustanowienie grupy wysokiego szczebla 
ds. polityki podatkowej pod 
przewodnictwem Komisji, która miałaby 
kompetencje w zakresie opracowywania 
strategicznego i pragmatycznego podejścia 
do problematyki polityki podatkowej w 
Unii, ze zwróceniem szczególnej uwagi na 
zwalczanie oszustw podatkowych; nadanie 
nowego impulsu Kodeksowi postępowania 
w zakresie opodatkowania działalności 
gospodarczej, przy bardziej intensywnym 
wykorzystywaniu procedur udzielania 
pomocy przez państwo, aby reagować na 
przypadki nieuczciwej konkurencji 
podatkowej; przyjęcie dyrektywy w 
sprawie podatku od oszczędności w 
rozszerzonym zakresie, przewidującej 
automatyczną wymianę informacji jako 
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ogólną zasadę, poszerzenie i pogłębienie 
opodatkowania ekologicznego, ułatwienie 
przyjęcia wspólnej jednolitej podstawy 
opodatkowania osób prawnych, przy 
jednoczesnym podejmowaniu starań w 
kierunku uchwalenia minimalnych 
stawek podatkowych, a także 
zainicjowanie sprzyjających wzrostowi 
gospodarczemu reform podatkowych i 
wprowadzenie podatku od transakcji 
finansowych na szczeblu unijnym 
(zalecenie 5, nowe tiret).

Or. en

Poprawka 41
Jürgen Creutzmann

Projekt opinii
Ustęp 18

Projekt opinii Poprawka

18. kontynuacja działań w zakresie
harmonizacji podatkowej w UE (zalecenie 
5, nowe tiret).

18. kontynuacja działań w zakresie 
koordynacji podatkowej w UE, zwłaszcza 
przyjęcie wspólnej jednolitej podstawy 
opodatkowania osób prawnych (zalecenie 
5, nowe tiret).

Or. en

Poprawka 42
Cornelis de Jong

Projekt opinii
Ustęp 18

Projekt opinii Poprawka

18. kontynuacja działań w zakresie
harmonizacji podatkowej w UE.

18. kontynuacja działań w zakresie 
wprowadzenia minimalnego poziomu 
podatku od osób prawnych w Unii oraz 
kontynuowanie starań w zakresie 
osiągnięcia porozumienia w sprawie 
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wspólnej jednolitej podstawy 
opodatkowania osób prawnych.

Or. en

Poprawka 43
Alan Kelly

Projekt opinii
Ustęp 18

Projekt opinii Poprawka

18. kontynuacja działań w zakresie 
harmonizacji podatkowej w UE (zalecenie 
5, nowe tiret).

18. kontynuacja działań w zakresie 
harmonizacji podatkowej w UE, 
pamiętając o tym, że można ten cel 
najłatwiej osiągnąć, jeśli obowiązywać 
będzie zasada dobrowolności (zalecenie 5, 
nowe tiret).

Or. en

Poprawka 44
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Damien Abad

Projekt opinii
Ustęp 18

Projekt opinii Poprawka

18. kontynuacja działań w zakresie 
harmonizacji podatkowej w UE (zalecenie 
5, nowe tiret).

18. kontynuacja działań w zakresie 
koordynacji podatkowej w UE (zalecenie 
5, nowe tiret).

Or. fr

Poprawka 45
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Damien Abad, Philippe Juvin, Jürgen 
Creutzmann

Projekt opinii
Ustęp 18 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

18a. zapewnienie, równolegle do 
zbieżności krajowych kalendarzy 
budżetowych i w ramach „europejskiego 
okresu oceny”, lepszej koordynacji prac 
Parlamentu Europejskiego, którego 
uprawnienia budżetowe zostały 
zwiększone, z pracami parlamentów 
państw członkowskich; Rada i Komisja 
powinny konsultować się z Parlamentem 
Europejskim w sprawie ogólnych 
wytycznych polityki gospodarczej, 
wytycznych dotyczących zatrudnienia oraz 
w sprawie wskaźników stanowiących 
podstawę krajowych programów reform.

Or. fr

Poprawka 46
Jürgen Creutzmann

Projekt opinii
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

18a. akt ustawodawczy, który ma zostać 
przyjęty, powinien mieć na celu 
wzmocnienie uprawnień Komisji 
(Eurostatu) w zakresie kontrolowania 
krajowych statystyk dotyczących 
sprawozdawczości w dziedzinie finansów 
publicznych (zalecenie 7).

Or. en


