
W skrócie
POSIEDZENIE PLENARNE – 5/3/2015

EPRS | Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego
Autor: Marcin Szczepański, Dyrekcja ds. Analiz dla Posłów

PL
(or. EN)

PE 549.011
Wyłączenie odpowiedzialności i prawa autorskie: Zawartość tego dokumentu są wyłączną odpowiedzialność autora i opinie wyrażone w nim nie odzwierciedlają oficjalnego
stanowiska Parlamentu Europejskiego. To jest przeznaczone do członków i pracowników PE w ich pracę. Reprodukcja i tłumaczenie zezwolenie, z wyjątkiem celów
komercyjnych, pod warunkiem wcześniejszej informacji i źródła i wysłanie kopii do Parlamentu Europejskiego. © Unia Europejska 2015.
eprs@ep.europa.eu – http://www.eprs.ep.parl.union.eu (intranet) – http://www.europarl.europa.eu/thinktank (internet) – http://epthinktank.eu (blog)

Europejski semestr: roczna analiza wzrostu
gospodarczego w 2015 r.
Semestr Europejski to coroczny cykl działań umożliwiający koordynację polityki budżetowej i
gospodarczej państw członkowskich UE. Europejski Semestr dotyczący 2015 r. rozpoczął się w
listopadzie 2014 r. roczną analizą wzrostu gospodarczego, w której zarysowano główne priorytety
gospodarcze UE, a także zalecono realizację trzech głównych działań mających na celu wspieranie
wzrostu i odnowy gospodarczej. W analizie tej zaproponowano również usprawnienie
Europejskiego Semestru, aby poprawić realizację zaleceń dla poszczególnych krajów.

Roczna analiza wzrostu gospodarczego w cyklu Europejskiego Semestru
Europejski Semestr, wprowadzony w 2010 r., umożliwia koordynację planów budżetowych i gospodarczych
państw członkowskich w konkretnych okresach roku. Dzięki niemu państwa członkowskie mogą wzajemnie
komentować swe plany, zaś rolą Komisji Europejskiej jest dokonywanie przeglądu ich polityki w zakresie
reformy podatkowej i strukturalnej, wysuwanie zaleceń, a także nadzorowanie ich wdrażania. Europejski
Semestr rozpoczyna się w listopadzie każdego roku, kiedy to Komisja przyjmuje roczną analizę wzrostu
gospodarczego, która określa ogólne priorytety gospodarcze dla UE oraz zawiera wytyczne polityczne dla
państw członkowskich na kolejny rok. Analiza wzrostu gospodarczego leży również u podstaw zaleceń
politycznych dla poszczególnych krajów dotyczących reform strukturalnych i podatkowych, które UE wydaje
dla każdego państwa członkowskiego wiosną następnego roku.

Roczna analiza wzrostu gospodarczego w 2015 r.
W rocznej analizie wzrostu w 2015 r. określa się trzy główne działania, których celem jest wspieranie wyższej
stopy wzrostu oraz ugruntowanie odnowy gospodarczej: stymulowanie inwestycji (w tym w drodze planu
inwestycyjnego, który ma spowodować uruchomienie kwoty do 315 mld EUR), wzmocnienie reform
strukturalnych (zniesienie barier na jednolitym rynku, a na szczeblu krajowym – poprawa rynku pracy,
systemów emerytalnych i ochrony, rynków produktów i usług, otoczenia biznesowego, badań naukowych i
innowacji oraz administracji publicznej) oraz realizowanie odpowiedzialnej i ukierunkowanej na wzrost
konsolidacji podatkowej (poprzez zapewnienie długoterminowej kontroli poziomu deficytu i długu, a także
zajęcie się problemami oszustw podatkowych i uchylania się od opodatkowania). W rocznej analizie wzrostu
gospodarczego zaproponowano również usprawnienie europejskiego zarządzania gospodarczego, aby
zaradzić niezadowalającej realizacji zaleceń politycznych dla poszczególnych krajów. Komisja zamierza skupić
uwagę na Europejskim Semestrze oraz zaangażować się weń poprzez uproszczenie swego wkładu w ten
proces, ograniczenie wymogów sprawozdawczych wobec państw członkowskich oraz wprowadzenie
środków sprawiających, że proces ten stanie się bardziej otwarty i wielostronny. Pierwsze modyfikacje
zostaną przetestowane oraz wdrożone w cyklu w 2015 r., zaś dalsze wnioski zostaną opracowane w
nadchodzących miesiącach.

Instytucje UE
Dialog gospodarczy poświęcony rocznej analizie wzrostu gospodarczego w 2015 r., który prowadzono w
grudniu 2014 r. z wiceprzewodniczącym Komisji Valdisem Dombrovskisem (odpowiedzialnym za euro oraz
dialog społeczny), stał się podstawą ożywionej dyskusji w PE. Dombrovskis podkreślił, że wszystkie trzy
działania główne są równie ważne i że Komisja nie chce określać dla nich żadnych proporcji. Dodał również,
że proces wychodzenia z kryzysu nie jest stabilny i odzwierciedla słabości strukturalne gospodarek państw
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UE. Po zapoznaniu się z roczną analizą wzrostu gospodarczego w 2015 r. Rada zaproponowała dalsze
usprawnienia, takie jak zmianę harmonogramu, udoskonalenie zaleceń politycznych dla poszczególnych
krajów, większe zaangażowanie państw członkowskich w te zalecenia (przykładowo za pomocą analizy
porównawczej) oraz większą elastyczność w określaniu wdrażania tych zaleceń.
W dniu 24 lutego 2015 r. Komisja Gospodarcza i Monetarna (ECON) głosowała w sprawie swego
sprawozdania dotyczącego analizy wzrostu gospodarczego w 2015 r. (sprawozdawca Dariusz Rosati, PPE,
Polska). W sprawozdaniu przychylnie odniesiono się do kwestii usprawnienia Europejskiego Semestru,
wsparto podejście oparte na trzech głównych działaniach umożliwiających odnowę gospodarczą, a także
podkreślono potrzebę dalszej realizacji reform strukturalnych. Komisja wzywa państwa członkowskie do
aktywnego wsparcia planu inwestycyjnego, a także dostrzega zapotrzebowanie na specjalny dla MŚP w
obrębie funduszu inwestycyjnego. Ponadto ECON wzywa Komisję do zaproponowania środków sprzyjających
rozszerzeniu rozliczalności demokratycznej w zarządzaniu gospodarczym w UE oraz krytycznie odnosi się do
faktu, że wraz z analizą wzrostu gospodarczego w 2015 r. nie przedłożono sprawozdania w sprawie integracji
jednolitego rynku.
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