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Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z  dnia 20  listopada 2008  r. w  sprawie wniosku 
dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr  332/2002 ustanawiające 
instrument średnioterminowej pomocy finansowej dla bilansów płatniczych państw członkowskich 

(COM(2008)0717 — C6-0389/2008 — 2008/0208(CNS))

(2010/C 16 E/44)

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2008)0717), 

— uwzględniając art.  308 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z  Parlamentem 
(C6-0389/2008), 

— uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr  332/2002 z  dnia 18  lutego 2002  r. ustanawiające instru
ment średnioterminowej pomocy finansowej dla bilansów płatniczych państw członkowskich

(1)  Dz.U. L 53 z 23.2.2002, s. 1.

 (1) oraz sta
nowisko Parlamentu z  dnia 6  września 2001  r. w  sprawie średnioterminowej pomocy finansowej dla 
bilansów płatniczych państw członkowskich

(2)  Dz.U. C 72 E z 21.3.2002, s. 312.

 (2), a także rezolucję Parlamentu z dnia 20 listopada 2008 r. 
w  sprawie ustanowienia instrumentu średnioterminowej pomocy finansowej dla bilansów płatniczych 
państw członkowskich

(3)  Teksty przyjęte, P6_TA(2008)0562.

 (3) 

— uwzględniając art. 51 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A6-0450/2008),

1.   zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji; 

2.   zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 250 ust. 2 Traktatu WE; 

3.   zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od tekstu przyję
tego przez Parlament; 

4.   zwraca się do Rady o  ponowne skonsultowanie się z  Parlamentem w  przypadku uznania za stosowne 
wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji; 

5.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji i  rzą
dom państw członkowskich. 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:053:0001:0001:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2002:072E:0312:0312:PL:PDF
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Czwartek, 20 listopada 2008 r.

TEKST PROPONOWANY PRZEZ KOMISJĘ POPRAWKI

Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia — akt zmieniający

Punkt 2 preambuły

(2)   Należy przewidzieć doraźną procedurę dokonywania zmian 
tego limitu w przyszłości, mając na celu poprawę możliwości 
szybkiego reagowania przez Wspólnotę na poważne zmiany 
w otoczeniu finansowym, mające wpływ na łączną kwotę wspar
cia, którego mogą potrzebować państwa członkowskie.

(2)   W przypadku zaistnienia wyjątkowej sytuacji, która mo
głaby wymagać natychmiastowej reakcji Wspólnoty na poważ
ne zmiany w otoczeniu finansowym, Parlament Europejski, 
państwa członkowskie w ramach Rady oraz Komisja powinni 
działać szybko, aby zagwarantować, że zaufanie do rynku nie 
zostanie osłabione.

Poprawka 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia — akt zmieniający

Artykuł 1 — akapit drugi
Rozporządzenie (WE) nr 332/2002

Artykuł 1 — ustęp 3

Dodaje się ust. 3 w brzmieniu: skreślony

„W przypadku gdy w związku z poważnym pogorszeniem się
otoczenia finansowego konieczne jest pilne udzielenie średnio
terminowej pomocy finansowej Wspólnoty kilku państwom
członkowskim, Komisja może podjąć decyzję o zmianie wysokoś
ci limitu, po uzyskaniu opinii Komitetu Ekonomiczno-
Finansowego zarówno co do pilności potrzeby takiej zmiany, jak
i co do nowej wysokości limitu. Nowy limit wchodzi w życie na
stępnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej.”

Poprawka 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia — akt zmieniający

Artykuł 1a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 332/2002

Artykuł 10

Artykuł 1a

Art. 10 rozporządzenia (WE) nr 332/2002 otrzymuje brzmie
nie:

Co dwa lata Rada zbada, na podstawie raportu Komisji, po 
skonsultowaniu się z Parlamentem Europejskim i po otrzyma
niu opinii Komitetu Ekonomiczno-Finansowego, czy ustano
wiony instrument nadal odpowiada, pod względem zasady, 
ustaleń i górnego limitu potrzebie leżącej u podstaw jego 
utworzenia.


