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Ramy zarządzania
obecna i wyzwania

gospodarczego:

sytuacja

Ramy zarządzania gospodarczego Unii Europejskiej mają na celu wykrywanie i korygowanie
problematycznych tendencji gospodarczych, takich jak nadmierny deficyt budżetowy lub zbyt
wysoki poziom długu publicznego, które mogą osłabić wzrost gospodarczy i stanowić zagrożenie dla
gospodarki, a także zapobieganie takim tendencjom. W ramach przeglądu ram Parlament
Europejski apeluje o bliższą współpracę gospodarczą między UE i jej państwami członkowskimi, aby
udoskonalić mechanizm zdolności fiskalnej oraz mechanizm udzielania pomocy. Parlament
Europejski podkreśla także znaczenie demokratycznej rozliczalności i przejrzystości, a także
demokratycznego zaangażowania partnerów społecznych.

Wpływ kryzysu finansowego

Siedem lat po wybuchu międzynarodowego kryzysu finansowego wiele państw członkowskich wciąż zmaga
się z zagrożeniem recesją, niską inflacją i wysokim bezrobociem. Według Eurostatu stopa bezrobocia w
strefie euro kształtowała się w czerwcu 2015 r. na poziomie 11,1% (UE 28: 9,7%). Stopa inflacji w strefie euro
w maju 2015 r. wyniosła 0,3%. Mimo że prognozy Komisji Europejskiej są pozytywne, ożywienie gospodarcze
jest wciąż niestabilne.

Ramy zarządzania gospodarczego: stosowanie i wdrożenie

Aby lepiej reagować na wyzwania gospodarcze, UE ustanowiła ramy zarządzania gospodarczego – ich główne
elementy określono w strategii opierającej się na trzech filarach (monitorowanie, zapobieganie i
korygowanie). Monitorowanie obejmuje analizę danych makroekonomicznych, ocenę krajowych budżetów i
programów reform, a także roczną analizę wzrostu gospodarczego i sprawozdanie przedkładane w ramach
mechanizmu ostrzegania. Zapobieganie obejmuje pakt stabilności i wzrostu, cele budżetowe państw
członkowskich określane jako średniookresowe cele budżetowe, zalecenia i umowę międzyrządową zwaną
paktem fiskalnym. W ramach trzeciego filaru, czyli korygowania, państwa członkowskie o nadmiernym
deficycie budżetowym muszą wypełnić szereg przepisów, aby zmniejszyć zadłużenie (procedura
nadmiernego deficytu). W państwach UE, w których występuje nadmierne zakłócenie równowagi
makroekonomicznej, np. w obszarze handlu zagranicznego, może zostać wdrożony plan działań naprawczych
przewidujący także ustępstwa wobec innych państw członkowskich (procedura dotycząca nadmiernego
zakłócenia równowagi). Wdrażanie ram zarządzania gospodarczego dzieli się na semestr europejski i semestr
krajowy.

Sprawozdanie Parlamentu Europejskiego w sprawie przeglądu

Sprawozdanie z własnej inicjatywy sporządzone przez Pervenche Berès (S&D, Francja) obejmuje istotne
wnioski dotyczące reformy unii gospodarczej i walutowej (UGW). Sprawozdawczyni apeluje o proste i
przejrzyste procedury zarządzania gospodarczego i ostrzega, że obecny stopień złożoności ram, a także brak
wdrożenia i odpowiedzialności mają szkodliwy wpływ na ich skuteczność. Sprawozdawczyni zaleca między
innymi bliższą współpracę gospodarczą między UE i jej państwami członkowskimi w celu poprawy
porównywalności statystycznej i udoskonalenia mechanizmu udzielania pomocy. Usprawnienia dotyczą
oceny zakłóceń równowagi makroekonomicznej, mechanizmu zdolności fiskalnej państw członkowskich i
skutków ubocznych dla tych państw.
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W sprawozdaniu komisja podkreśla również znaczenie inwestycji i reform strukturalnych na rzecz wzrostu
gospodarczego i apeluje w tym kontekście do Komisji Europejskiej o wykorzystanie elastyczności istniejących
przepisów, zgodnie z jej komunikatem wyjaśniającym. W sprawozdaniu podkreślono także znaczenie
demokratycznej rozliczalności i przejrzystości między innymi poprzez zachęcanie komisji finansowych
parlamentów narodowych do systematycznego zapraszania komisarzy europejskich kompetentnych w
sprawach zarządzania gospodarczego do publicznych debat prowadzonych przed izbami narodowymi,
poprzedzających przyjęcie projektów budżetów państw członkowskich. Ponadto komisja wymaga włączenia
Europejskiego Mechanizmu Stabilności (EMS) do prawa UE. Apeluje także o większe zaangażowanie
Parlamentu Europejskiego w przyszłe ramy zarządzania gospodarczego.
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