
DECYZJA RADY 

z dnia 13 lipca 2009 r. 

zmieniająca decyzję 2009/290/WE z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie udzielenia Łotwie 
średnioterminowej pomocy finansowej Wspólnoty 

(2009/592/WE) 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 332/2002 z dnia 
18 lutego 2002 r. ustanawiające instrument średnioterminowej 
pomocy finansowej dla bilansów płatniczych państw członkow
skich ( 1 ), w szczególności jego art. 5 akapit drugi w związku 
z jego art. 8, 

uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony po konsultacji 
z Komitetem Ekonomiczno-Finansowym, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Decyzją 2009/289/WE ( 2 ) Rada zdecydowała udzielić 
Łotwie wzajemnej pomocy. Decyzją 2009/290/WE ( 3 ) 
Rada udzieliła Łotwie średnioterminowej pomocy finan
sowej. 

(2) Ze względu na zakres i intensywność kryzysu finanso
wego dotykającego Łotwę należy dokonać przeglądu 
przewidzianych warunków dotyczących polityki gospo
darczej, od spełnienia których uzależniona jest wypłata 
kolejnych transzy pomocy finansowej Wspólnoty, aby 
uwzględnić skutki, jakie spowoduje dla budżetu znaczne 
zmniejszenie PKB. 

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 
2009/290/WE, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W decyzji 2009/290/WE wprowadza się następujące zmiany: 

1) artykuł 3 ust. 5 lit. a) otrzymuje brzmienie: 

„a) realizacja przejrzyście zdefiniowanego, średniookreso
wego programu polityki fiskalnej, tak aby sprowadzić 
deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych 
poniżej określonej w Traktacie wartości referencyjnej 
wynoszącej 3 % PKB według harmonogramu i ścieżki 
konsolidacij zgodnych z zaleceniem/zaleceniami Rady 
dla Łotwy przyjętymi w ramach procedury nadmiernego 
deficytu;”; 

2) w art. 3 ust. 5 lit. b) otrzymuje brzmienie: 

„b) wykonanie budżetu na rok 2009 oraz przyjęcie na rok 
2010 budżetu zawierającego zrównoważone środki 
zgodne ze ścieżką konsolidacji;”. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Łotewskiej. 

Artykuł 3 

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 13 lipca 2009 r. 

W imieniu Rady 

C. BILDT 
Przewodniczący

PL L 202/52 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.8.2009 

( 1 ) Dz.U. L 53 z 23.2.2002, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 79 z 25.3.2009, s. 37. 
( 3 ) Dz.U. L 79 z 25.3.2009, s. 39.


