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Poprawka 1
Werner Langen

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wyraża przekonanie, że uznanie 
Europejskiego Banku Centralnego (EBC) 
za instytucję wspólnotową wzmacnia 
odpowiedzialność Parlamentu 
Europejskiego, szczególnie zaś komisji 
odpowiedzialnej za sprawy gospodarcze i 
walutowe, jako instytucji, którą EBC 
informuje o decyzjach dotyczących 
polityki pieniężnej; jest zdania, że 
jednocześnie, należy wzmocnić udział 
Parlamentu w mianowaniu członków 
zarządu EBC; że rola EBC w zwalczaniu 
naruszeń interesów finansowych Unii 
europejskiej doprowadzi do ścisłej 
współpracy komisji Parlamentu;

1. wyraża przekonanie, że uznanie 
Europejskiego Banku Centralnego (EBC) 
za instytucję wspólnotową wzmacnia 
odpowiedzialność Parlamentu 
Europejskiego, szczególnie zaś komisji 
odpowiedzialnej za sprawy gospodarcze i 
walutowe, jako instytucji, którą EBC 
informuje o decyzjach dotyczących 
polityki pieniężnej; że rola EBC 
w zwalczaniu naruszeń interesów 
finansowych Unii europejskiej doprowadzi 
do ścisłej współpracy komisji Parlamentu;

Or. de

Poprawka 2
Sahra Wagenknecht

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wyraża przekonanie, że uznanie 
Europejskiego Banku Centralnego (EBC) 
za instytucję wspólnotową wzmacnia 
odpowiedzialność Parlamentu 
Europejskiego, szczególnie zaś komisji 
odpowiedzialnej za sprawy gospodarcze i 
walutowe, jako instytucji, którą EBC 
informuje o decyzjach dotyczących 
polityki pieniężnej; jest zdania, że 
jednocześnie, należy wzmocnić udział 
Parlamentu w mianowaniu członków 

1. wyraża przekonanie, że uznanie 
Europejskiego Banku Centralnego (EBC) 
za instytucję wspólnotową wzmacnia 
odpowiedzialność Parlamentu 
Europejskiego, szczególnie zaś komisji 
odpowiedzialnej za sprawy gospodarcze i 
walutowe, jako instytucji, którą EBC 
informuje o decyzjach dotyczących 
polityki pieniężnej; jest zdania, że 
jednocześnie, należy wzmocnić udział 
Parlamentu w mianowaniu członków 
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zarządu EBC; że rola EBC w zwalczaniu 
naruszeń interesów finansowych Unii 
europejskiej doprowadzi do ścisłej 
współpracy komisji Parlamentu;

zarządu EBC; że rola EBC w zwalczaniu 
naruszeń interesów finansowych Unii 
europejskiej doprowadzi do ścisłej 
współpracy komisji Parlamentu; wyraża 
zaniepokojenie z powodu faktu, że w
skutek wyraźnego włączenia celu 
stabilności cen do katalogu celów Unii 
(art. 2 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej 
zmienionego Traktatem z Lizbony) 
znacznie trudniejsze będzie w przyszłości 
kształtowanie polityki EBC 
ukierunkowanej na równowagę społeczną 
i zabezpieczenie zatrudnienia;

Or. de

Poprawka 3
Pervenche Berès

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. wyraża przekonanie, że uznanie 
Europejskiego Banku Centralnego (EBC) 
za wspólnotową instytucję wzmacnia
odpowiedzialność Parlamentu 
Europejskiego, szczególnie zaś komisji 
odpowiedzialnej z a sprawy gospodarcze i 
walutowe jako instytucji, którą EBC 
informuje o decyzjach dotyczących 
polityki pieniężnej; jest zdania, że 
jednocześnie, należy wzmocnić udział 
Parlamentu w mianowaniu członków 
zarządu EBC; że rola EBC w zwalczaniu 
naruszeń interesów finansowych Unii 
europejskiej doprowadzi do ścisłej 
współpracy komisji Parlamentu;

1. wyraża przekonanie, że uznanie 
Europejskiego Banku Centralnego (EBC) 
za wspólnotową instytucję i zmiana 
warunków podejmowania decyzji w 
Radzie odnośnie mianowania członków 
zarządu wzmacniają odpowiedzialność 
Parlamentu Europejskiego, szczególnie zaś 
komisji odpowiedzialnej z a sprawy 
gospodarcze i walutowe jako instytucji, 
którą EBC informuje o decyzjach 
dotyczących polityki pieniężnej; jest 
zdania, że jednocześnie, należy wzmocnić 
udział Parlamentu w mianowaniu 
członków zarządu EBC; że rola EBC 
w zwalczaniu naruszeń interesów 
finansowych Unii europejskiej doprowadzi 
do ścisłej współpracy komisji Parlamentu;

Or. fr
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Poprawka 4
Pervenche Berès

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. z zadowoleniem przyjmuje nową rolę 
Parlamentu w odniesieniu do zmiany 
składu Rady Prezesów EBC; 

Or. fr

Poprawka 5
Pervenche Berès

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. odnotowuje oficjalne uznanie Eurogrupy 
i znacznej roli którą odgrywa ona w 
prowadzeniu finansowej polityki strefy 
euro i w związku z tym uważa, że należy 
rozszerzyć wymiany zainicjowane przez 
właściwą komisję ds. gospodarczych i 
monetarnych; zwraca się do Komisji z 
pytaniem o konsekwencje tej zmiany pod 
względem środków i analizy; także, że 
utworzenie podstawy prawnej 
umożliwiającej przyjęcie ogólnych 
wytycznych polityki gospodarczej dla 
strefy euro zgodnie z art.136 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(TFUE), a także działań wzmacniających 
koordynację i monitorowanie dyscypliny 
budżetowej państw członkowskich pozwoli 
Komisji szybko wykorzystać nową 
podstawę w celu podjęcia inicjatywy która 
w pełni zaangażuje Parlament w 
określenie procedury i jej wdrożenia; jest 
zdania, że możliwość dojścia do 
wspólnych stanowisk i do spójnej 
reprezentacji w międzynarodowych 

2. odnotowuje oficjalne uznanie Eurogrupy 
i znacznej roli którą odgrywa ona w 
prowadzeniu finansowej polityki strefy 
euro i w związku z tym uważa, że należy 
rozszerzyć wymiany zainicjowane przez 
właściwą komisję ds. gospodarczych i 
monetarnych; zwraca się do Eurogrupy i
Komisji z pytaniem o konsekwencje tej 
zmiany pod względem środków i analizy; 
uważa, że władze budżetowe muszą 
zbadać, w jaki sposób uznanie Eurogrupy 
powinno zostać uwzględnione w budżecie; 
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instytucjach finansowych powinna 
jednocześnie doprowadzić do 
uczestniczenia komisji ds. gospodarczych i 
monetarnych w reprezentacji 
europejskiej;

Or. fr

Poprawka 6
Wolf Klinz

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. odnotowuje oficjalne uznanie Eurogrupy 
i znacznej roli którą odgrywa ona w 
prowadzeniu finansowej polityki strefy 
euro; w związku z powyższym wyraża 
przekonanie, że należy rozszerzyć 
wymiany zainicjowane przez właściwą 
komisję ds. gospodarczych i monetarnych; 
zwraca się do Komisji z pytaniem o 
konsekwencje tej zmiany pod względem 
środków i analizy; także, że utworzenie 
podstawy prawnej umożliwiającej 
przyjęcie ogólnych wytycznych polityki 
gospodarczej dla strefy euro zgodnie z 
art.136 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (TFUE), a także działań 
wzmacniających koordynację i 
monitorowanie dyscypliny budżetowej 
państw członkowskich pozwoli Komisji 
szybko wykorzystać nową podstawę w celu 
podjęcia inicjatywy która w pełni 
zaangażuje Parlament w określenie 
procedury i jej wdrożenia; jest zdania, że 
możliwość dojścia do wspólnych 
stanowisk i do spójnej reprezentacji w 
międzynarodowych instytucjach 
finansowych powinna jednocześnie 
doprowadzić do uczestniczenia komisji ds. 
gospodarczych i monetarnych w 
reprezentacji europejskiej;

2. odnotowuje oficjalne uznanie Eurogrupy 
i znacznej roli którą odgrywa ona w 
prowadzeniu finansowej polityki strefy 
euro; w związku z powyższym wyraża 
przekonanie, że należy rozszerzyć 
wymiany zainicjowane przez właściwą 
komisję ds. gospodarczych i monetarnych; 
zwraca się do Komisji z pytaniem o 
konsekwencje tej zmiany pod względem 
środków i analizy; także, że utworzenie 
podstawy prawnej umożliwiającej 
przyjęcie ogólnych wytycznych polityki 
gospodarczej dla strefy euro zgodnie z 
art.136 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (TFUE), a także działań 
wzmacniających koordynację i 
monitorowanie dyscypliny budżetowej 
państw członkowskich pozwoli Komisji 
szybko wykorzystać nową podstawę w celu 
podjęcia inicjatywy która w pełni 
zaangażuje Parlament w określenie 
procedury i jej wdrożenia; jest zdania, że 
możliwość dojścia do wspólnych 
stanowisk i do spójnej reprezentacji w 
międzynarodowych instytucjach 
finansowych powinna jednocześnie 
doprowadzić do uczestniczenia członków 
jego komisji ds. gospodarczych i 
monetarnych z państwa należącego do 
Eurogrupy w reprezentacji europejskiej;
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Or. en

Poprawka 7
Pervenche Berès

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. uważa, że utworzenie podstawy 
prawnej umożliwiającej przyjęcie 
ogólnych wytycznych polityki 
gospodarczej dla strefy euro w art.136 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (TFUE), a także podjęcie 
działań wzmacniających koordynację i 
nadzór nad dyscypliną budżetową państw 
członkowskich pozwoli Komisji szybko 
wykorzystać tę nową podstawę w celu 
podjęcia inicjatywy, która w pełni 
zaangażuje Parlament w określenie 
procedury i jej wdrożenie; 

Or. fr

Poprawka 8
Pervenche Berès

Projekt opinii
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2b. jest zdania, że możliwość dojścia 
do wspólnych stanowisk i do spójnej 
reprezentacji strefy euro 
w międzynarodowych instytucjach 
finansowych powinna zostać 
wprowadzona bez zbędnej zwłoki i 
doprowadzić jednocześnie 
do uczestniczenia komisji ds. 
gospodarczych i monetarnych 
w reprezentacji europejskiej;
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Or. fr

Poprawka 9
Pervenche Berès

Projekt opinii
Ustęp 2 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2c. wzywa Komisję do podjęcia inicjatywy 
w zakresie wniosku dotyczącego 
rozporządzenia w celu umożliwienia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
przyjęcia zasad procedury wielostronnego 
nadzoru, zgodnie z art. 121 ust. 6 TFUE;

Or. fr

Poprawka 10
Sophia in 't Veld

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. z zadowoleniem przyjmuje zmiany w 
art. 16 traktatu WE, obecnie art. 14 
TFUE, dotyczące usług gospodarczych 
użyteczności publicznej, zwłaszcza 
podstawy prawnej umożliwiającej 
określenie zasad i warunków świadczenia 
tych usług, a także wdrożenie protokołu w 
sprawie usług użyteczności publicznej; z 
uznaniem przyjmuje także wprowadzenie 
zwykłej procedury ustawodawczej 
pozwalającej Radzie i Parlamentowi 
ustanowić zasady i warunki świadczenia 
tych usług; wyraża jednakże przekonanie, 
że pomimo tych postępów Komisja 
powinna podjąć inicjatywę i sporządzić 
ramową dyrektywę w tej kwestii;

skreślony
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Or. en

Poprawka 11
Sahra Wagenknecht

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. z zadowoleniem przyjmuje zmiany w 
art. 16 traktatu WE, obecnie art. 14 TFUE, 
dotyczące usług gospodarczych 
użyteczności publicznej, zwłaszcza 
podstawy prawnej umożliwiającej 
określenie zasad i warunków świadczenia 
tych usług, a także wdrożenie protokołu w 
sprawie usług użyteczności publicznej; 
z uznaniem przyjmuje także wprowadzenie 
zwykłej procedury ustawodawczej 
pozwalającej Radzie i Parlamentowi 
ustanowić zasady i warunki świadczenia 
tych usług; wyraża jednakże przekonanie, 
że pomimo tych postępów Komisja 
powinna podjąć inicjatywę i sporządzić 
ramową dyrektywę w tej kwestii;

4. z zadowoleniem przyjmuje zmiany 
w art. 16 traktatu WE, obecnie art. 14 
TFUE, dotyczące usług gospodarczych 
użyteczności publicznej, zwłaszcza 
podstawy prawnej umożliwiającej 
określenie zasad i warunków świadczenia 
tych usług, a także wdrożenie protokołu 
w sprawie usług użyteczności publicznej; 
stoi na stanowisku, że ujęcie po raz 
pierwszy usług użyteczności publicznej 
w tekście traktatu UE, którego dokonano 
w związku z niniejszym protokołem, nie 
może w żadnym wypadku prowadzić 
do powstania wątpliwości w kwestii 
podlegania tych usług wyłącznej 
kompetencji państw członkowskich;

Or. de

Poprawka 12
Wolf Klinz

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. z zadowoleniem przyjmuje zmiany w 
art. 16 traktatu WE, obecnie art. 14 TFUE, 
dotyczące usług gospodarczych 
użyteczności publicznej, zwłaszcza 
podstawy prawnej umożliwiającej 
określenie zasad i warunków świadczenia 
tych usług, a także wdrożenie protokołu w 
sprawie usług użyteczności publicznej; z 

4. z zadowoleniem przyjmuje zmiany w 
art. 16 traktatu WE, obecnie art. 14 TFUE, 
dotyczące usług gospodarczych 
użyteczności publicznej, zwłaszcza 
podstawy prawnej umożliwiającej 
określenie zasad i warunków świadczenia 
tych usług, a także wdrożenie protokołu w 
sprawie usług użyteczności publicznej; z 
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uznaniem przyjmuje także wprowadzenie 
zwykłej procedury ustawodawczej 
pozwalającej Radzie i Parlamentowi 
ustanowić zasady i warunki świadczenia 
tych usług; wyraża jednakże przekonanie, 
że pomimo tych postępów Komisja 
powinna podjąć inicjatywę i sporządzić 
ramową dyrektywę w tej kwestii;

uznaniem przyjmuje także wprowadzenie 
zwykłej procedury ustawodawczej 
pozwalającej Radzie i Parlamentowi 
ustanowić zasady i warunki świadczenia 
tych usług; 

Or. en

Poprawka 13
Margaritis Schinas

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. z zadowoleniem przyjmuje zmiany w 
art. 16 traktatu WE, obecnie art. 14 TFUE, 
dotyczące usług gospodarczych 
użyteczności publicznej, zwłaszcza 
podstawy prawnej umożliwiającej 
określenie zasad i warunków świadczenia 
tych usług, a także wdrożenie protokołu w 
sprawie usług użyteczności publicznej; z 
uznaniem przyjmuje także wprowadzenie 
zwykłej procedury ustawodawczej 
pozwalającej Radzie i Parlamentowi 
ustanowić zasady i warunki świadczenia 
tych usług; wyraża jednakże przekonanie, 
że pomimo tych postępów Komisja 
powinna podjąć inicjatywę i sporządzić 
ramową dyrektywę w tej kwestii;

4. z zadowoleniem przyjmuje zmiany w 
art. 16 traktatu WE, obecnie art. 14 TFUE, 
dotyczące usług gospodarczych 
użyteczności publicznej, zwłaszcza 
podstawy prawnej umożliwiającej 
określenie zasad i warunków świadczenia 
tych usług, a także wdrożenie protokołu w 
sprawie usług użyteczności publicznej; z 
uznaniem przyjmuje także wprowadzenie 
zwykłej procedury ustawodawczej 
pozwalającej Radzie i Parlamentowi 
ustanowić zasady i warunki świadczenia 
tych usług; 

Or. en

Poprawka 14
Pervenche Berès, Anne Ferreira i Ieke van den Burg

Projekt opinii
Ustęp 4
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Projekt opinii Poprawka

4. z zadowoleniem przyjmuje zmiany w 
art. 16 traktatu WE, obecnie art. 14 TFUE, 
dotyczące usług gospodarczych 
użyteczności publicznej, zwłaszcza 
podstawy prawnej umożliwiającej 
określenie zasad i warunków świadczenia 
tych usług, a także wdrożenie protokołu w 
sprawie usług użyteczności publicznej; z 
uznaniem przyjmuje także wprowadzenie 
zwykłej procedury ustawodawczej 
pozwalającej Radzie i Parlamentowi 
ustanowić zasady i warunki świadczenia 
tych usług; wyraża jednakże przekonanie, 
że pomimo tych postępów Komisja 
powinna podjąć inicjatywę i sporządzić 
ramową dyrektywę w tej kwestii;

4. z zadowoleniem przyjmuje zmiany w 
art. 16 traktatu WE, obecnie art. 14 TFUE, 
dotyczące usług gospodarczych 
użyteczności publicznej, zwłaszcza 
podstawy prawnej umożliwiającej 
określenie zasad i warunków świadczenia 
tych usług, a także wdrożenie protokołu w 
sprawie usług użyteczności publicznej; z 
uznaniem przyjmuje także wprowadzenie 
zwykłej procedury ustawodawczej 
pozwalającej Radzie i Parlamentowi 
ustanowić zasady i warunki świadczenia 
tych usług; wyraża jednakże przekonanie, 
że pomimo tych postępów Komisja 
powinna podjąć inicjatywę na rzecz 
większej pewności prawnej w odniesieniu 
do usług publicznych, w zakresie 
stosownych kwestii ogólnych i 
sektorowych;

Or. en

Poprawka 15
Sahra Wagenknecht

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. z zadowoleniem przyjmuje zwiększoną 
rolę parlamentów krajowych jeżeli chodzi 
o nadzorowanie zasady subsydiarności w 
ramach zwykłej procedury ustawodawczej; 
zobowiązuje się jednak, w razie braku 
szczegółowych konsultacji reprezentacji 
krajowych, do ich włączenia w ramy 
dyskusji w sprawie ogólnych wytycznych 
polityki gospodarczej;

5. z zadowoleniem przyjmuje zwiększoną 
rolę parlamentów krajowych jeżeli chodzi 
o nadzorowanie zasady subsydiarności 
w ramach zwykłej procedury 
ustawodawczej; uważa jednak, że 
procedura ta przede wszystkim z powodu 
wyznaczenia w niej zbyt krótkich 
terminów jest nadal niewystarczająca w 
celu zapewnienia w przyszłości 
odpowiedniego udziału parlamentów 
krajowych; zobowiązuje się jednak, w 
razie braku szczegółowych konsultacji 
reprezentacji krajowych, do ich włączenia 
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w ramy dyskusji w sprawie ogólnych 
wytycznych polityki gospodarczej;

Or. de

Poprawka 16
Daniel Dăianu

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. stwierdza, że akty delegowane 
przewidziane w art. 290 TFUE są 
dostosowane do legislacji finansowej; 
przyjmuje z uznaniem, że zakresy i długość 
pełnomocnictw Komisji są jaśniej 
określone, podkreśla jednak właściwości, 
szczególnie z zakresu przepływu 
informacji między instytucjami i 
przejrzystości Komisji jeżeli chodzi o 
opracowywanie działań legislacyjnych, 
procesu Lamfalussy’ego, a także 
konieczność zachowania tych właściwości;

6. stwierdza, że akty delegowane 
przewidziane w art. 290 TFUE są 
dostosowane do legislacji finansowej; 
przyjmuje z uznaniem, że zakresy i długość 
pełnomocnictw Komisji są jaśniej 
określone, podkreśla jednak właściwości, 
szczególnie z zakresu przepływu 
informacji między instytucjami i 
przejrzystości Komisji, jeżeli chodzi o 
opracowywanie działań legislacyjnych, 
procesu Lamfalussy’ego, a także 
konieczność przynajmniej zachowania 
tych właściwości lub wręcz ich dalszego 
rozwijania w kierunku większej 
przejrzystości, lepszej współpracy między 
różnymi instytucjami i lepszego nadzoru 
na poziomie UE;

Or. en

Poprawka 17
Pervenche Berès

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. zwraca się do Komisji z pytaniem 
o przewidywaną przez nią interpretację 
deklaracji nr 39 odnoszącej się 
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do zasięgania opinii ekspertów 
w dziedzinie usług finansowych oraz 
planowane przez nią w tym kontekście 
zastosowanie wykraczające poza zakres 
zawartych w TFUE postanowień 
dotyczących aktów delegowanych;

Or. fr

Poprawka 18
Pervenche Berès

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. zwraca się do Komisji o korzystanie  –  
w miarę możliwości – z art. 209 TFUE, 
aby wspierać stosowanie rozporządzenia w 
sprawie usług finansowych; 

Or. fr

Poprawka 19
Pervenche Berès

Projekt opinii
Ustęp 6 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6c. zwraca się do Komisji o niezwłoczne 
zastosowanie nowego art. 197 TFUE 
w celu podjęcia inicjatywy w zakresie 
współpracy administracyjnej w dziedzinie 
opodatkowania i nadzoru rynków usług 
finansowych;

Or. fr
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Poprawka 20
Pervenche Berès

Projekt opinii
Ustęp 6 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6d. zwraca się do Rady o podjęcie 
wspólnie z Parlamentem Europejskim 
rozważań nad stosowaniem postanowień 
art. 127 ust. 6 TFUE, które pozwolą jej 
na powierzenie EBC szczególnych zadań 
„w dziedzinie nadzoru ostrożnościowego 
nad instytucjami kredytowymi i innymi 
instytucjami finansowymi, z wyjątkiem 
przedsiębiorstw ubezpieczeniowych.”

Or. fr

Poprawka 21
Sahra Wagenknecht

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. nie dopatruje się w skreśleniu celu 
wysokiej konkurencyjności Unii, który 
przyjęto pierwotnie w artykule I-3 
Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla 
Europy, żadnej zmiany podstawowego 
ukierunkowania działań Unii na 
zwiększenie równowagi społecznej, między 
innymi również dlatego, że jednocześnie 
dodano Protokół o rynku wewnętrznym i 
konkurencji (protokół nr 6), w którym cel 
ten, jedynie sformułowany w odmiennym 
sposób, został ponownie włączony;

Or. de
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Poprawka 22
Sahra Wagenknecht

Projekt opinii
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7b. wyraża zaniepokojenie z powodu 
rozszerzenia w nowym brzmieniu art. 352 
TFUE zakresu obecnej klauzuli 
elastyczności (art. 308 traktatu WE) 
poza obszar rynku wewnętrznego, 
na wszystkie obszary polityki określone 
w traktatach, a tym samym z powodu 
dalszego umniejszenia zasady wyłącznej 
kompetencji; natomiast za jedynie 
niewielki postęp uznaje fakt, że na tej 
podstawie przepisy będą mogły być w 
przyszłości przyjmowane wyłącznie po 
uzyskaniu zgody Parlamentu 
Europejskiego, a nie tylko po konsultacji z 
nim przez Radę;

Or. de
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