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Zarys kosztów braku działań na poziomie
europejskim
Niniejsza ekspertyza stanowi efekt trwającego nadal długoterminowego projektu realizowanego przez
funkcjonujący w strukturze Parlamentu Europejskiego Dział ds. Europejskiej Wartości Dodanej we
współpracy z gabinetem Sekretarza Generalnego Działu ds. Wspierania Zarządzania Gospodarczego, a
stanowiącego próbę określenia i przeanalizowania kosztów braku działań na poziomie europejskim w
określonych dziedzinach polityki. Z założenia projekt ten ma wnieść wkład w rozszerzającą się dyskusję
na temat priorytetów politycznych Unii Europejskiej na kolejny pięcioletni cykl instytucjonalny
przypadający na lata 2014–2019.

Koncepcja kosztów braku działań na poziomie europejskim sięga lat 80., kiedy to w sprawozdaniu
Alberta i Balla z 1983 r. oraz sprawozdaniu Cecchiniego z 1988 r. – poświęconym odpowiednio
określeniu i próbie ilościowego ujęcia istotnych potencjalnych korzyści gospodarczych wynikających ze
stworzenia jednolitego rynku w Europie – po raz pierwszy wprowadzono tę ideę do ogólnej debaty
politycznej. Koncepcja sprowadza się do tego, iż brak wspólnych działań na poziomie europejskim
może oznaczać, że w konkretnym sektorze zachodzi strata efektywności w stosunku do całości
gospodarki lub że zbiorowe dobro publiczne, które mogłoby istnieć, nie jest dostępne. Koncepcja ta
jest ściśle powiązana z koncepcją „europejskiej wartości dodanej”, ponieważ druga z wymienionych
określa korzyści gospodarcze przedsięwzięcia, natomiast pierwsza – łączne koszty gospodarcze,
wynikające z niepodjęcia działania politycznego w określonej dziedzinie na szczeblu europejskim.
Potencjalne korzyści gospodarcze działań mogą być określane poprzez osiągany dodatkowy produkt
krajowy brutto (PKB) lub poprzez oszczędności wydatków publicznych lub innych wynikające z bardziej
efektywnego przydziału zasobów dostępnych w ramach gospodarki. Przykładem dodatkowego PKB
mógłby być potencjalny efekt mnożnikowy wiążący się z rozszerzeniem i pogłębieniem jednolitego
rynku cyfrowego w skali ogólnoeuropejskiej; przykładem większej efektywności wydatków publicznych
byłaby z kolei lepsza koordynacja krajowych i europejskich działań w zakresie polityki rozwoju czy
polityki obrony, w których to obszarach obserwuje się obecnie liczne powielenia i niesprawne
rozwiązania.

Analiza zawarta w niniejszej publikacji oparta jest w dużej mierze na serii bardziej szczegółowych
opracowań przygotowywanych na przestrzeni ostatnich dwóch lat przez Dział ds. Europejskiej
Wartości Dodanej na potrzeby poszczególnych komisji parlamentarnych w formie ocen europejskiej
wartości dodanej (odnoszących się do inicjatyw ustawodawczych proponowanych przez Parlament)
oraz sprawozdań w sprawie kosztów braku działań na poziomie europejskim dotyczących konkretnych
sektorów polityki. Bazuje ona również na szczegółowym wykazie innych najważniejszych wniosków
zgłaszanych przez Parlament w różnych sprawozdaniach ustawodawczych oraz sprawozdaniach z
własnej inicjatywy.

Mapa kosztów braku działań na poziomie europejskim przedstawiona na okładce oraz s. 7 niniejszego
opracowania stanowi próbę przedstawienia w formie graficznej przyrostów wydajności, które mogłyby
zaistnieć, gdyby część wniosków postulowanych dotąd przez Parlament lub innych polityk
oczekujących na swoją kolej została wprowadzona w życie. Każdy z segmentów jest następnie
omówiony dogłębnie w ramach zawartej w kolejnych częściach publikacji szczegółowej analizy,
natomiast przy poszczególnych analizach podane są adresy stron internetowych poświęconych
odpowiednim wewnętrznym i zewnętrznym badaniom, na których oparto podstawowe obliczenia.
Oczywiście, ani mapa, ani szczegółowa analiza wyjaśniająca grafikę nie stanowi dokładnej prognozy –
wszystkie prognozy zależą przecież od założeń, które muszą być nieustannie modyfikowane – za to
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może ilustrować i ilustruje potencjalną skalę możliwych przyrostów wydajności, które wynikają ze
wspólnych działań w omawianych dziedzinach.

Siłą rzeczy potencjalne korzyści dla gospodarki europejskiej, o których mowa w niniejszej publikacji,
pojawiałyby się z biegiem czasu. Jeżeli wymienione strategia byłyby realizowane w sposób skuteczny,
korzyści gospodarcze mogłyby w pewnym momencie wynosić, według wstępnych szacunków, nawet
800 mld EUR rocznie, a inaczej mówiąc poziom unijnego PKB mógłby wzrosnąć o 6% względem
obecnego poziomu.

Joseph DUNNE
p.o. Dyrektora
Dyrekcja ds. Oceny Skutków Regulacji i Europejskiej Wartości Dodanej

marzec 2014 r.
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Wprowadzenie
Proces lepszego stanowienia prawa w ramach Unii Europejskiej obejmuje kilka etapów:
określenie programu, wcześniejsze konsultacje, działania ustawodawcze, wdrożenie i wreszcie
ocena ex-post i kontrola. Istnieje zatem cykl ustawodawczy lub polityczny obejmujący
wymienione i inne składowe. W idealnych warunkach cykl ten powinien być powiązany, dzięki
czemu rezultaty i efekty istniejącego prawodawstwa oraz polityki byłyby odpowiednio
oceniane i uwzględniane przy podejmowaniu nowych inicjatyw.

Tradycyjnie proces określania programu na poziomie unijnym stanowił kompetencję Komisji
Europejskiej. Obecnie Komisja nie jest jednak jedynym podmiotem, który ma głos w tej
dziedzinie. Art. 17 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE), wprowadzony przez Traktat z Lizbony,
stanowi nie tylko, iż Komisja wspiera ogólny interes Unii i podejmuje w tym celu odpowiednie
inicjatywy, ale również, że podejmuje inicjatywy w zakresie rocznego i wieloletniego
programowania w całej Unii w celu osiągnięcia porozumień międzyinstytucjonalnych. W
proces z definicji zaangażowane są wspólnie: Komisja, Rada oraz Parlament. Traktat
przewiduje również konkretne uprawnienia dla Parlamentu, który może przedstawiać Komisji
inicjatywy ustawodawcze, a dokładnie „żądać od Komisji przedłożenia wszelkich właściwych
propozycji w kwestiach, co do których uważa on, że akt Unii jest niezbędny w celu wykonania
Traktatów” (art. 225 TFUE, również wprowadzony Traktatem z Lizbony).

Parlament z kolei coraz poważniej traktuje swoje prawo i swój obowiązek uczestnictwa w
procesie określania programu, zarówno poprzez przyjmowanie tradycyjnych sprawozdań z
własnej inicjatywy, wyrażających ogólne preferencje względem polityki, jak również poprzez
rosnącą liczbę „sprawozdań ustawodawczych z własnej inicjatywy”, przez które Parlament
zwraca się do Komisji o opracowanie konkretnych nowych wniosków ustawodawczych.
Podejmując takie działania, Parlament zwraca uwagę na przestrzeganie zasady pomocniczości,
w myśl której działania na szczeblu unijnym powinny następować wyłącznie wówczas, gdy
cele „nie mogą zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa członkowskie […] i ze
względu na rozmiary lub skutki proponowanego działania możliwe jest lepsze ich osiągnięcie
na poziomie Unii” (art. 5 TUE).

Parlament w ramach ogólnego dążenia do wzmocnienia potencjału w zakresie oceny skutków
oraz analizy potencjalnej wartości dodanej zaczął ostatnio poddawać swoje inicjatywy
bardziej systematycznym analizom pod kątem prawdopodobnych korzyści gospodarczych i
pozagospodarczych wynikających z proponowanych przez niego działań. Niniejszy dokument
stanowi kolejny krok naprzód, ponieważ łączy niedawno zakończone oraz obecnie
przygotowywane opracowania dotyczące koncepcji z 24 obszarów polityki, przy czym
większość z tych obszarów to dziedziny, w odniesieniu do których powstawały z własnej
inicjatywy sprawozdania lub sprawozdania ustawodawcze przyjmowane ostatnio przez
Parlament Europejski większością głosów podczas sesji plenarnych. Niniejsze opracowanie w
całości może okazać się pomocne w procesie rozwijania szerokiego programu politycznego na
nadchodzący cykl instytucjonalny Unii Europejskiej (od 2014 r. do 2019 r.).

Szczególnie właściwe byłoby podjęcie działań w tej dziedzinie przez Parlament, ponieważ
koncepcja „braku działań na poziomie europejskim” powstała ponad trzy dekady temu
właśnie w Parlamencie, za sprawą sprawozdania, które Parlament zlecił dwóm wiodącym
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ekonomistom – Michelowi Albertowi oraz Jamesowi Ballowi. Początek lat 80. przypominał
czasy obecne, ponieważ był to okres kryzysu gospodarczego i pesymistycznej wizji przyszłości.
Powołana przez Parlament tymczasowa komisja ds. odrodzenia gospodarki europejskiej
poszukująca sposobów i środków na przezwyciężenie słabej koniunktury zwróciła się do
Michela Alberta oraz prof. Jamesa Balla o kreatywną refleksję nad nowymi scenariuszami
gospodarczymi.

Sprawozdanie Alberta i Balla przedstawione w sierpniu 1983 r. okazuje się dziś wyjątkowo
aktualną lekturą. Stanowi ono zapowiedź wyzwań i wyborów, przed którymi Unia stoi
obecnie, przy czym rzecz jasna są one zaprezentowane w kontekście ówczesnej epoki. Autorzy
twierdzą, że „główną przeszkodą blokującą wzrost gospodarczy państw europejskich jest to,
co należy nazwać »brakiem działań na poziomie europejskim«, skutkującym poruszaniem się
w dół gospodarczej równi pochyłej”, i opisują, w jaki sposób to, co miało być wspólnym
rynkiem, stało się rynkiem rozbitym. Sprawozdanie zawiera wizję europejskiej gospodarki, w
której teraźniejszość dzieje się kosztem przyszłości i w której priorytet nadaje się
krótkoterminowym i narodowym interesom zamiast długoterminowym celom wspólnym. Z
analizy dokonanej przez Alberta i Balla wynika, że „brak prawdziwie wspólnego rynku […] oraz
wszelkie inne przeszkody w handlu odpowiadają dodatkowemu kosztowi, który z całą
pewnością równy jest w przybliżeniu tygodniowi pracy każdej jednej rodziny w Europie”, a
innymi słowy 800 ECU rocznie (koszt wyrażony w stosowanej wówczas walucie ECU –
European Currency Unit). Oznacza to, że każda osoba pracująca w Europie pracowała „przez
tydzień każdego roku, aby pokryć koszty braku działań na poziomie europejskim, które
stanowiły koszt na poziomie 2% Produktu Narodowego Brutto (PNB)”. Aby skorzystać na
efekcie mnożnikowym wspólnego działania, kroki na rzecz ożywienia gospodarki musiałyby
być podejmowane „na szczeblu całej Wspólnoty, gdyż inaczej rezultat nie byłby odczuwany”.

Koncepcja „kosztów braku działań na poziomie europejskim” była motywem przewodnim
historycznego sprawozdania Cecchiniego z kwietnia 1988 r., które zawierało przekonujące
uzasadnienie gospodarcze przemawiające za utworzeniem jednolitego rynku do końca 1992 r.
Szacowano, że korzyść w wymiarze ogólnowspólnotowego PKB, jaką przyniesie program z
1992 r., będzie korzyścią rzędu 4,5% (potencjalnie do 6,5%). Analiza Cecchiniego pomogła
ruszyć naprzód z działaniami na rzecz utworzenia jednolitego rynku, które podejmuje się od
tamtej pory, przy czym wydaje się, że główna idea kryjąca się za tymi działaniami stopniowo
zniknęła z debaty, ponieważ pozytywny wpływ pogłębionego i rozszerzonego rynku zaczął być
uznawany za oczywisty. W ostatnich latach debata publiczna częściej dotyczyła „kosztów
podejmowania działań na poziomie europejskim” niż trwałych korzyści w wymiarze PKB, które
można by osiągnąć poprzez odpowiednie strategie na poziomie unijnym.

Potencjalny efekt mnożnikowy rozwinięcia istniejących działań na poziomie europejskim lub
podjęcia nowych działań w określonych dziedzinach pozostaje wysoki. Niniejsza publikacja
zawiera szereg szacunków odnoszących się do możliwych korzyści gospodarczych –
wynikających z osiąganego dodatkowego PKB lub z bardziej racjonalnego przydziału zasobów
publicznych wskutek lepszej koordynacji wydatkowania na poziomie krajowym i europejskim
– które mogą z biegiem czasu pomóc w istotnym ożywieniu europejskiej gospodarki. Prognozy
te wskazują na strategię „wzrostu bez zadłużenia”, ponieważ Unia podnosi się obecnie z
niedawnego kryzysu gospodarczego i finansowego. Część kwot, które wchodzą w grę, to
istotne sumy, jak chociażby 260 mld EUR dodatkowego PKB, które mógłby przynieść jednolity
rynek cyfrowy, a które stanowią równowartość PKB Danii. Inne kwoty – takie jak te wiążące
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się z harmonizacją prawa prywatnego międzynarodowego lub uproszczeniem dokumentów
publicznych – mogą mniej przyciągać uwagę, jednak odnoszą się do unikania faktycznych
kosztów ponoszonych przez obywateli, a więc do ułatwiania obywatelom codziennego życia.
Prace nad tym projektem trwają nadal i będą w nadchodzących miesiącach nieustannie
aktualizowane i doskonalone, jednak na obecnym etapie można stwierdzić, że łączne
przyrosty wydajności wynikające z szeregu politycznych działań podejmowanych na poziomie
europejskim przy pełnym wdrożeniu mogą wynosić około 800 mld EUR. Przy obecnych
poziomach cen oznacza to około 6% unijnego PKB.

Klaus WELLE Anthony TEASDALE
Sekretarz Generalny Dyrektor Generalny
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1. Jednolity rynek cyfrowy
Potencjalny przyrost wydajności: 260 mld EUR rocznie

Główne propozycje
Bardziej rozwinięty i bardziej zupełny jednolity rynek w dziedzinie cyfrowej mógłby spowodować w
dłuższej perspektywie czasowej wzrost PKB UE28 o co najmniej 4%1 – co przy bieżących cenach
oznaczałoby około 520 mld EUR. Niemniej jednak złożoność regulacyjna procesu usunięcia podziałów
istniejących rynków w tym obszarze wskazuje, że potencjał ten będzie mógł zostać zrealizowany
dopiero po upływie pewnego czasu. Zadowalającym założeniem jest to, iż przy odpowiedniej polityce
około połowa przedmiotowych korzyści dla gospodarki europejskiej mogłaby zostać osiągnięta w
najbliższych latach. Szczegółowe sprawozdanie w sprawie kosztów braku działań na poziomie
europejskim w tym sektorze zleciła ostatnio Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
Parlamentu Europejskiego. Sprawozdanie to będzie poświęcone konkretnym aspektom, takim jak
chmura obliczeniowa lub płatności cyfrowe, a pierwszych wyników można spodziewać się w maju
2014 r.

Szczegółowa analiza
W pełni funkcjonalny jednolity rynek cyfrowy może przynieść z czasem istotne korzyści, promując:

- większą produktywność wynikającą z szybszego przepływu informacji, przynoszącą korzyści
szczególnie branżom opartym na wiedzy, które są uzależnione od informacji niezbędnych do
świadczenia usług;

- zmiany strukturalne gospodarki UE, wiążące się z przeniesieniem działalności z produkcji i
sektora usług tradycyjnych w kierunku usług opartych na wiedzy;

- udoskonalenia wydajności oraz ograniczone koszty transakcji w sektorach tradycyjnych, na
przykład swobodny przepływ towarów i usług.

Niemniej jednak rynek cyfrowy to obecnie nadal nie rynek w pełni jednolity, ale
zdefragmentaryzowany i rozbity na 28 rynków krajowych. Na stosunkowo niskim poziomie pozostaje
transgraniczny handel elektroniczny, podczas gdy w poszczególnych państwach członkowskich tego
typu aktywność gwałtownie rośnie, co prawda względem niskiego poziomu wyjściowego. W dalszym
ciągu istnieje zbyt wiele barier uniemożliwiających swobodny przepływ towarów i usług internetowych
między granicami państw.

Najpoważniejszymi przeszkodami są te związane z prywatnością elektroniczną, płatnościami
elektronicznymi, płatnością podatku VAT, ochroną praw konsumenta oraz rozwiązywaniem sporów, a
także ochroną danych osobowych i ograniczeniami terytorialnymi (dostęp do produktów
sprzedawanych elektronicznie, których sprzedaż jest ograniczona do konkretnych obszarów
geograficznych). Wyraźnie istnieje konieczność zaktualizowania zasad unijnego jednolitego rynku na
potrzeby ery cyfrowej, stanowiącego jednolity rynek płatności elektronicznych, e-fakturowania,
ochrony praw własności intelektualnej, określania wymogów VAT, budowania zaufania do handlu
elektronicznego oraz zapewniania odpowiedniej ochrony unijnym konsumentom funkcjonującym w
cyberprzestrzeni. Złożoność koniecznych działań oznacza, że potencjał do działania w tym zakresie
może być zrealizowany w pełni dopiero z upływem czasu, niemniej jednak możliwe jest osiągnięcie
połowy potencjalnych korzyści nawet w najbliższych latach.

1 Copenhagen Economics, Economic Assessment of the Barriers to the Internal Market for Services, sprawozdanie
końcowe, styczeń 2005; Copenhagen Economics, Study on the Economic Impact of the Electronic Commerce
Directive, sprawozdanie końcowe, wrzesień 2007.
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Pozostałe szacunki kosztów braku działań na poziomie europejskim
Istnieje kilka ekspertyz potwierdzających skalę potencjalnych korzyści, jakich można oczekiwać w
związku z wprowadzeniem jednolitego rynku cyfrowego. Ze szczegółowego opracowania
przygotowanego przez Copenhagen Economics w 2005 r., 2007 r. i 2010 r.2 wynika, że w perspektywie
długoterminowej w wyniku przyspieszenia gospodarki cyfrowej, w tym zwiększonego stosowania usług
internetowych, lepszej infrastruktury cyfrowej i lepszych umiejętności cyfrowych, PKB wzrośnie
szacunkowo o ponad 4%.

W opracowanej niedawno ekspertyzie Conference Board3 dowodzono, że istnieje pilna potrzeba
uruchomienia zintegrowanego rynku cyfrowego oraz rynku telekomunikacyjnego w celu
zmobilizowania potencjału gospodarki cyfrowej, innowacji i usług. Omówiono tam cztery scenariusze,
które wskazują, że technologie ICT mogłyby być głównym źródłem wzrostu gospodarczego dla
gospodarki europejskiej (do połowy wzrostu PKB w Unii). Andrea Renda z Centrum Studiów nad
Polityką Europejską (CEPS) zauważa, że osiągnięcie celu bardziej zintegrowanego rynku cyfrowego
wymaga poważnego ponownego przemyślenia ram regulacyjnych4. Z szacunków Komisji Europejskiej
wynika5, że samo tylko odejście od obecnego formatu, w którym faktury elektroniczne stanowią 5%
transakcji między przedsiębiorstwami, w kierunku powszechnej ich akceptacji przyniosłoby zyski na
poziomie 40 mld EUR rocznie. Oszczędności te byłyby jeszcze większe, gdyby funkcjonował jednolity
obszar płatności w euro6.

Jak wynika z ostatniej opublikowanej przez Komisję Europejską Tablicy wyników dla rynków
konsumenckich7, unijni konsumenci nadal chętniej kupują przez internet u dostawców krajowych
(41%) niż u tych z siedzibą w innym państwie członkowskim (11%). Kluczową kwestią jest zaufanie
konsumentów. W ostatniej ekspertyzie przygotowanej przez Fabiana Zuleega i Roberta Fontana-
Revala dla Centrum Polityki Europejskiej8 zwrócono uwagę na to, iż brak skutecznego prawodawstwa
ogólnoeuropejskiego służącego ochronie konsumentów przed oszustwami, nieuczciwymi
sprzedającymi oraz kradzieżą tożsamości stanowi porażkę w zapewnieniu dobra publicznego. Autorzy
uznali, że istnieje gospodarcze uzasadnienie dla interwencji władz rządowych polegającej na
wprowadzeniu przepisów zapewniających ochronę konsumentów na szczeblu unijnym. Wprowadzenie
przepisów powinno być korzystne zarówno dla konsumentów, jak i dla przedsiębiorców, ponieważ
obecna sytuacja jest sytuacją niekorzystną dla całego społeczeństwa.

Stanowisko Parlamentu w tej dziedzinie
Parlament uznaje, że utworzenie jednolitego rynku cyfrowego byłoby kluczowym krokiem
umożliwiającym stymulowanie wzrostu i tworzenie zatrudnienia w gospodarce europejskiej. Uważa, że
fragmentacja i brak pewności prawnej to główne problemy jednolitego rynku cyfrowego oraz że należy
rozwiązać problem niespójnego egzekwowania istniejących przepisów unijnych w państwach
członkowskich. Przyczyną fragmentacji jest także niestaranna lub późna transpozycja istniejących
dyrektyw przez państwa członkowskie, w związku z czym kwestia ta powinna podlegać bardziej

2 Copenhagen Economics, op. cit.
3 The Conference Board, Unlocking the ICT Growth Potential in Europe: Enabling People and Business, styczeń

2014.
4 A. Renda, Digital Infrastructure as the Next 'EU Grand Projec't, Istituto Affari Internazionali, 2014.
5 Komisja Europejska, Czerpanie korzyści z fakturowania elektronicznego w Europie, grudzień 2010 r.,

COM(2010) 712.
6 CapGemini Consulting, SEPA: potential benefits at stake, 2010.
7 Komisja Europejska, The Consumer Conditions Scoreboard - Consumers at home in the single market,

SWD(2013) 291.
8 F. Zuleeg oraz R. Fontana-Reval, Economic rationale for a Digital Single Market, Centrum Polityki Europejskiej,

2010.
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rygorystycznej kontroli sprawowanej przez instytucje unijne. Parlament zaapelował o ukierunkowane
wnioski ustawodawcze służące zwiększeniu dostępu konsumentów do produktów i usług
internetowych oraz budowaniu zaufania do takich produktów i usług, a także służące zaoferowaniu
konsumentom prostych, kompleksowych rozwiązań. Opowiada się za opracowaniem europejskich
norm usprawniających transgraniczny handel elektroniczny, wspieranych przez europejski instrument
finansowy na potrzeby kart kredytowych i debetowych. Parlament dostrzega potencjał chmury
obliczeniowej i wzywa Komisję do rychłego przedstawienia wniosku dotyczącego strategii europejskiej
odnośnie do rynku, który jest warty około 160 mld EUR.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie stworzenia jednolitego rynku
cyfrowego (2012/2030(INI)).
Sprawozdawca: Pablo ARIAS ECHEVERRÍA (PPE), Komisja IMCO.
Głosowanie na posiedzeniu plenarnym: GŁOSY ZA: 604 - GŁOSY PRZECIW: 45 - WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:
15.
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2. Przybliżenie istniejącego jednolitego rynku konsumentom i
obywatelom oraz uzupełnienie tego rynku

Potencjalny przyrost wydajności: 235 mld EUR rocznie

Główne propozycje
Istniejący rynek towarów i usług zdążył już znacząco przyczynić się do wzrostu gospodarczego i
dobrobytu konsumentów w Unii Europejskiej. Komisja szacuje, że postęp w tej dziedzinie w okresie od
1992 do 2006 r. spowodował wzrost unijnego PKB oraz zatrudnienia o 2,2% i 1,3%, co przekłada się
odpowiednio na 233 mld EUR i 2,8 mln zatrudnionych9. Szacuje się, że dalsze rozwijanie tego
„klasycznego” jednolitego rynku mogłoby nadal przynosić konsumentom i obywatelom UE bardzo
istotne dodatkowe korzyści, powodując wzrost PKB UE28 o kolejne 2,2% rocznie przez okres dziesięciu
lat, o ile tylko wyeliminowano by pozostałe bariery.

Opracowanie na ten temat10, zlecone przez Parlament w 2013 r., jest dostępne do pobrania pod
adresem:
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/494463/IPOL-JOIN_ET(2013)494463_EN.pdf

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów Parlamentu Europejskiego zleciła ostatnio
szereg sprawozdań w sprawie kosztów braku działań na poziomie europejskim poświęconych
trwającym działaniom na rzecz utworzenia jednolitego rynku zamówień publicznych, swobodnemu
przepływowi towarów, swobodnemu przepływowi usług oraz prawom konsumenta, a także
jednolitemu rynkowi cyfrowemu (zob. pkt 1 powyżej). Pierwszych wyników tego badania należy
spodziewać się w maju 2014 r.

Szczegółowa analiza
Jednolity rynek umożliwił już osiągnięcie wysokiego poziomu integracji gospodarczej w ramach
formatu stanowiącego obecnie największy łączony rynek na świecie, funkcjonujący w oparciu o
zwieńczone sukcesem wycofanie większości barier pozataryfowych utrudniających swobodny
przepływ towarów i usług, dzięki czemu wyeliminowano większość fizycznych, fiskalnych, prawnych
oraz technicznych (dotyczących norm dla produktów) utrudnień w handlu wewnątrz UE. Pomimo – w
dużej mierze – pomyślnego przyjęcia i wdrożenia w ciągu ostatnich trzech dekad ponad
3500 poszczególnych środków na rzecz jednolitego rynku, nadal dostrzec można istotne wyzwania i
„brakujące ogniwa”. Potencjał istnieje nadal w następujących obszarach:

- dalsze ułatwianie transgranicznego świadczenia usług, które generuje 70% wartości dodanej w UE,
a stanowi zaledwie 20% handlu wewnątrz UE;

- skuteczniejszy system ochrony konsumentów na poziomie europejskim;
- lepszy nadzór rynkowy nad rynkiem produktów;
- więcej transgranicznych zamówień publicznych: chociaż obowiązkowe zamieszczanie ogłoszeń o

zamówieniach publicznych o wartości przekraczającej określony próg sprawiło, że rynek zamówień
publicznych stał się bardziej konkurencyjny, mniej niż 4% wszystkich zamówień w UE jest
udzielanych zagranicznym oferentom;

- lepsze transponowanie, wdrażanie i egzekwowanie istniejących przepisów dotyczących
jednolitego rynku.

9 Cyt. za opracowaniem Działu ds. Europejskiej Wartości Dodanej Parlamentu Europejskiego, The Added Value of
the European Single Market, czerwiec 2013.

10 P. Muller i in., London Economics, dla Działu ds. Europejskiej Wartości Dodanej Parlamentu Europejskiego,
Better Governance of the Single Market: European Added Value Assessment, styczeń 2013.
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Uważna analiza potencjału dalszych przyrostów wydajności w gospodarce europejskiej wskazuje na
przyrosty na poziomie co najmniej 1,8% długoterminowego unijnego PKB (około 235 mld EUR rocznie)
względem sytuacji obecnej. Z realizowanego obecnie badania uzupełniającego dotyczącego praw
konsumenta w UE wynika, że strata konsumenta wynikająca z braku w pełni jednolitego rynku wynosi
58 mld EUR rocznie, czego dowodzi porównanie konwergencji cen w UE i Stanach Zjednoczonych.

Pozostałe szacunki kosztów braku działań na poziomie europejskim
Chociaż do tej pory osiągnięto już istotne korzyści, wiele ekspertyz wskazuje, że pełniejszy i bardziej
rozwinięty jednolity rynek mógłby przynieść ich jeszcze więcej11. W 2010 r. ze sprawozdania Mario
Montiego12 wynikało, że w przypadku połowy dyrektyw dotyczących jednolitego rynku występują
różnego rodzaju trudności z wdrożeniem. Do istotnych „brakujących ogniw” jednolitego rynku należały
nie tylko te wymienione powyżej, ale również problem kompleksowego wdrożenia jednolitego obszaru
płatności w euro na potrzeby transgranicznych przelewów finansowych, którego rozwiązanie samo w
sobie pozwoliłoby dodać do PKB kolejne 0,9%.

W jednej z ostatnich ekspertyz dotyczących korzyści jednolitego rynku13 oszacowano, że jeżeli w Unii
wyeliminowano by wszystkie pozostałe bariery utrudniające handel, poziom unijnego PKB mógłby być
w dłuższej perspektywie czasowej wyższy nawet o 14% niż przy realizacji scenariusza zakładającego
brak dalszej integracji. Z innego badania14 opartego na takim samym podejściu wynikało, że nawet
bardziej umiarkowany cel, polegający na zmniejszeniu pozostałych barier handlowych w UE zaledwie o
50%, spowodowałby w perspektywie długoterminowej wzrost unijnego PKB o 4,7%. W kolejnej
ekspertyzie15 określono obszary, w których jednolity rynek wymaga rozwoju, a także zasugerowano
odnośne rozwiązania polityczne. Analiza ekonometryczna sześciu kluczowych sektorów wskazuje, że
utworzenie jednolitego rynku w tych sektorach mogłoby spowodować ich wzrost o 5,3%, a unijne PKB
wzrosłoby w perspektywie długoterminowej o 1,6%.

Stanowisko Parlamentu w tej dziedzinie
Parlament uważa, że swobodny przepływ towarów, kapitału, usług i osób w dalszym ciągu wiąże się
zarówno dla przedsiębiorstw, jak i dla obywateli z niezrealizowanym dotąd potencjałem w zakresie
wydajności, wzrostu i tworzenia miejsc pracy. Parlament uznaje, że jednolitemu rynkowi potrzeba
koniecznie impetu i wzywa Komisję do przedstawienia stosownych wniosków ustawodawczych. Nacisk
taki doprowadził do przedstawienia przez Komisję wniosków w sprawie Aktu o jednolitym rynku oraz
Aktu o jednolitym rynku II. Parlament uważa ponadto, że wymiar środowiskowy i społeczny powinien
zostać właściwie uwzględniony w strategii jednolitego rynku na następujących zasadach:

 wspieranie tworzenia zrównoważonego jednolitego rynku na mocy o art. 11 TFUE poprzez
rozwijanie gospodarki, która sprzyjałaby integracji, była niskoemisyjna, ekologiczna i oparta na
wiedzy, w tym za pośrednictwem środków promujących wszelkie innowacje w obszarze
bardziej ekologicznych technologii;

11 F. Izlkovitz, A. Dierx, V. Kovacs i N. Sousa, Steps towards a deeper economic integration: the Internal Market in
the 21st century.A contribution to the Single Market Review, European Economy, Economic Papers Nr 271,
styczeń 2007.

12 M. Monti, A new strategy for the single market: At the service of Europe's economy and society, 2010.
13 V. Aussilloux, C. Emlinger i L. Fontagné, What Benefits from Completing the Single Market?, pismo CEPII, nr

316, 15 grudnia 2011.
14 Y. Decreux, Completing Single Market II, [w:] ekspertyzie Rządu JKM oraz Centre for Economic Policy Research

(CEPR), Twenty Years On:The UK and the Future of the Single Market, 2012.
15 London Economics i PwC, The cost of non-Europe: the untapped potential of the European Single Market,

kwiecień 2013.
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 skoncentrowanie jednolitego rynku na interesach konsumentów, określonych w art. 12 TFUE,
oraz polityce społecznej opartej na art. 9 TFUE;

 zapewnienie ochrony usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym na mocy art. 14
TFUE i protokołu 26; oraz

 udoskonalenie nieformalnych mechanizmów rozwiązywania problemów (SOLVIT) w ramach
jednolitego rynku.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie przybliżenia jednolitego rynku
konsumentom i obywatelom (2010/2011(INI)).
Sprawozdawca: Louis GRECH (S&D); Komisja IMCO.
Głosowanie na posiedzeniu plenarnym: GŁOSY ZA: 578 - GŁOSY PRZECIW: 28 - WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:
16.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie zarządzania jednolitym
rynkiem w ramach europejskiego semestru 2014 (2013/2194(INI)).
Sprawozdawca: Sergio Gaetano COFFERATI (S&D); Komisja IMCO.
Głosowanie na posiedzeniu plenarnym: GŁOSY ZA: 607 - GŁOSY PRZECIW: 64 - WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:
9.

Inne istotne sprawozdania w tej dziedzinie opracowane w kadencji 2009–2014:

Jednolity rynek dla Europejczyków (2010/2278(INI)).
Sprawozdawca: Antonio CORREIA DE CAMPOS (S&D); Komisja IMCO.

Jednolity rynek sprzyjający przedsiębiorstwom i wzrostowi gospodarczemu (2010/2277(INI)).
Sprawozdawca: Cristian BUŞOI (ALDE); Komisja IMCO.

Ład i partnerstwo na jednolitym rynku (2010/2289 (INI)).
Sprawozdawczyni: Sandra KALNIETE (PPE); Komisja IMCO.

Projekt rezolucji z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie Aktu o jednolitym rynku – następne kroki na
ścieżce wzrostu.
Sprawozdawca: Malcolm HARBOUR (ECR); Komisja IMCO.

Dwadzieścia głównych obaw europejskich obywateli i przedsiębiorstw związanych z jednolitym
rynkiem (2012/2044(INI)).
Sprawozdawczyni: Regina BASTOS (PPE); Komisja IMCO.

Zarządzanie jednolitym rynkiem (2012/2260(INI)).
Sprawozdawca: Andreas SCHWAB (PPE); Komisja IMCO.
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3. Unia bankowa służąca zapobieganiu nowemu
kryzysowi finansowemu

Potencjalny przyrost wydajności: 35 mld EUR rocznie

Główne propozycje
Ustanowienie i utworzenie w pełni funkcjonalnego systemu unii bankowej może w nadchodzących
latach pomóc w uniknięciu istotnych kosztów dokapitalizowania banków oraz spadku PKB za sprawą
kluczowej roli takiego systemu w zapobieganiu i ograniczaniu przyszłych kryzysów finansowych.
Wstępne badania na ten temat wskazują, iż można rozsądnie zakładać, że potencjalna korzyść dla
europejskiej gospodarki w porównaniu do sytuacji z przeszłości wyniosłaby 35 mld EUR rocznie.

Opracowanie na ten temat przygotowane przez Parlament16 jest dostępne do pobrania pod adresem:

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2012/494458/IPOL-JOIN_NT(2012)494458_EN.pdf

Szczegółowa analiza
Łączny spadek PKB wynikający z ostatniego kryzysu gospodarczo-finansowego był niezwykle
odczuwalny – szacuje się, że w okresie od 2008 r. do 2012 r. wyniósł on w UE co najmniej
2,12 bln EUR17. Wprowadzenie na wszystkich szczeblach skutecznych środków pozwalających na
zapobieganie podobnemu kryzysowi lub łagodzenie go przyniosłoby więc w przyszłości znaczące
korzyści pod względem dobrobytu. Wnioski dotyczące „prawdziwej unii gospodarczej i walutowej”,
wstępnie opracowane przez czterech przewodniczących instytucji unijnych w czerwcu i grudniu
2012 r., zawierały kilka głównych inicjatyw zmierzających w tym kierunku. Powołanie i utworzenie w
pełni funkcjonalnego systemu unii bankowej jest kluczowe dla przedmiotowego procesu.

Jacob Funk Kirkegaard z Peterson Institute w swojej analizie przeciwstawnej dotyczącej skutków
kryzysu w hipotetycznej sytuacji istnienia we wrześniu 2008 r. zasad umorzenia lub konwersji długu z
2013 r.18 uznał, dokonawszy analizy bilansów dwóch największych przegranych sektora bankowego w
strefie euro, banku Bankia (18 mld EUR) oraz banku Anglo-Irish Bank (34,7 mld EUR), że:

- wierzyciele banku Bankia mieliby do czynienia z większymi stratami, a zatem rząd Hiszpanii
uniknąłby konieczności zapewnienia bankowi Bankia zastrzyku kapitału publicznego i nie
byłoby konieczności korzystania z pomocy finansowej EMS;

- rząd Irlandii dokonałby umorzenia lub konwersji długu względem największych wierzycieli
banku (podobnie jak mniejszych obligatariuszy), a także posiadaczy niezabezpieczonych lokat
powyżej 100 000 EUR, przy czym byłoby to niewystarczające rozwiązanie i konieczne byłyby
środki pochodzące od podatników lub z EMS. Ponadto elastyczność oferowana rządom w
kwestii ratowania do 5% całkowitych aktywów banku przy użyciu pieniędzy podatników lub
krajowego funduszu na cele restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banku mogłaby
generować dodatkowe koszty.

16 G. Stull, Dział ds. Europejskiej Wartości Dodanej, Parlament Europejski, Towards a Genuine Economic and
Monetary Union: European Added Value Dimensions, październik 2012.

17 Eurostat: Statistical impact on government deficit i Statistical impact on government debt (2013) –
opracowania wskazują na łączny koszt interwencji rządowej na poziomie 16,3% PKB UE28.

18 J. F. Kirkegaard, The Road to a European Banking Union: Part II.Peterson Institute for International Economics,
Waszyngton, D.C., pismo z 1 lipca 2013 r. http://blogs.piie.com/realtime/?p=3725 lub
http://rhg.com/notes/the-road-to-a-european-banking-union-part-ii.
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Chociaż ogólny koszt dokapitalizowania banków w strefie euro od 2008 r. nie może być
interpretowany jako dokładny szacunek kosztów unikania dalszego kryzysu finansowego, gdyby zasady
umorzenia i konwersji długu istniały wcześniej, można by uniknąć w przybliżeniu około 10% tych
kosztów.

Jeżeli przyjąć, że stopa dyskontowa jest w strefie euro w okresie przed kryzysem równa średniemu
oprocentowaniu długoterminowych obligacji skarbowych, koszt dokapitalizowania banków mógłby
wynosić 177 mld EUR, a jeżeli prawdopodobieństwo powtórzenia się kryzysu wynosi 10% – przy
założeniu, że kryzys występuje raz na dekadę – wówczas roczne oszczędności wyniosłyby
17,7 mld EUR.

Do powyższego należy dodać:

 koszty niedotrzymania zobowiązań z uwzględnieniem poziomu ryzyka, co dotyczy Cypru i
Słowenii, na poziomie 26,1 mld EUR rocznie;

 ryzyko związane z pożyczkami dwustronnymi, ryzyko związane z utworzeniem europejskiego
mechanizmu stabilizacji finansowej / Europejskiego Mechanizmu Stabilności (EMS), a także
ryzyko związane z programem dotyczącym rynków papierów wartościowych prowadzonym
przez EBC od 2010 r. do 2012 r., przy prawdopodobieństwie niedotrzymania zobowiązań przez
jedno państwo na poziomie 10%, co przekłada się na 34,9 mld EUR rocznie;

 oddziaływanie kryzysu finansowego podobnych rozmiarów jak obecny na unijne PKB, przy
jednakowym prawdopodobieństwie na poziomie 10%, co można przeliczyć na 51,9 mld EUR
rocznie.

Powyższe uniknięte koszty dają łącznie kwotę 130 mld EUR rocznie. Należy przy tym jednak założyć, że
nawet jeżeli UE wdrożyłaby wszystkie proponowane środki, nie ma absolutnej pewności, że kryzysu
można by uniknąć. Podobnie nie wszystkie przewidywane korzyści przypisywane działaniom
podejmowanym na poziomie całej UE muszą się sprawdzić. Biorąc pod uwagę właściwą stopę
dyskontową oraz uwzględniając bieżące wzmocnienie zarządzania gospodarczego oraz inne planowane
reformy, można rozsądnie przyjąć, że kwota 130 mld (rocznie) powinna zostać zmniejszona aż do
przybliżonej kwoty równej około 35 mld EUR rocznie.

Stanowisko Parlamentu w tej dziedzinie
Parlament uważa, że zarządzanie unią gospodarczą i walutową powinno odbywać się w ramach
instytucjonalnych Unii, co jest warunkiem jej skuteczności i wypełnienia obecnej luki politycznej
między polityką krajową a europejską. Podkreśla on potrzebę dalszej integracji w ramach unii
gospodarczej i walutowej w celu zapobiegania przyszłym kryzysom oraz zapobiegania
niedotrzymywaniu zobowiązań przez poszczególne państwa.

Działania na rzecz prawdziwej unii gospodarczej i walutowej powinny obejmować zintegrowane ramy
finansowe, fiskalne i gospodarcze, w tym pakiet społeczny. Parlament zaapelował do Komisji o
przedstawienie środka umożliwiającego rozwiązanie – w obrębie prawdziwie wspólnotowych ram i
przy prawdziwej rozliczalności – kwestii likwidowania upadających banków, gwarantowania wspólnych
zasad, a także wspólnego zestawu narzędzi i mechanizmów interwencji, przy jednoczesnym
ograniczeniu do minimum zaangażowania podatników dzięki utworzeniu zharmonizowanego i
finansowanego przez sektor funduszu na cele restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. Parlament
opowiada się również za transgranicznymi ramami na potrzeby ubezpieczeniowych systemów
gwarancyjnych obejmujących wszystkie państwa członkowskie.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 listopada 2012 r. zawierająca zalecenia dla Komisji
dotyczące sprawozdania przewodniczących Rady Europejskiej, Komisji Europejskiej, Europejskiego
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Banku Centralnego i Eurogrupy pt. „W kierunku faktycznej unii gospodarczej i walutowej”
(2012/2151(INI)), oparta na sprawozdaniu Marianne Thyssen.
Sprawozdawczyni: Marianne THYSSEN (PPE); Komisja ECON
Głosowanie na posiedzeniu plenarnym: GŁOSY ZA: 482 - GŁOSY PRZECIW: 160 - WSTRZYMUJĄCYCH
SIĘ: 35.
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4. Integracja rynków finansowych
Potencjalny przyrost wydajności: 60 mld EUR rocznie

Główne propozycje
Potencjalny przyrost wydajności wynikający z w pełni zintegrowanych i skutecznie regulowanych
rynków finansowych obejmujących całą UE mógłby wynosić 60 mld EUR rocznie, biorąc pod uwagę
same oszczędności na odsetkach.

Przygotowane przez Parlament opracowanie na ten temat 19 jest dostępne do pobrania pod adresem:

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2012/494458/IPOL-JOIN_NT(2012)494458_EN.pdf

Integracja rynku pociąga za sobą konwergencję cen na niskich poziomach, tak jak miało to miejsce w
przypadku sektora motoryzacyjnego i innych sektorów. Przy zastosowaniu tej podstawowej koncepcji
w odniesieniu do strefy euro konwergencja, sądząc po dominujących stawkach, mogłaby na samym
tylko rynku kredytów hipotecznych oznaczać oszczędności na odsetkach na poziomie 63 mld EUR
rocznie. Około 75% przedsiębiorstw strefy euro jest zależnych od zewnętrznego finansowania
oferowanego przez banki. Po pomyślnym okresie wdrożeniowym oszczędności MŚP, stanowiących
99,8% europejskich przedsiębiorstw i zatrudniających 70% pracowników, mogłyby wynieść
53 mld EUR.

Niemniej jednak biorąc pod uwagę, że nawet przy dalszej integracji rynków finansowych bez wątpienia
utrzyma się bariera językowa oraz pewne inne istotne ograniczenia, łącznie z efektem zamknięcia,
integracją pionową oraz możliwym stosowaniem cen odzwierciedlających ryzyko kraju, należałoby
dokonać istotnego obniżenia potencjalnego przyrostu w wysokości 116 mld EUR, co doprowadziłoby
do bardziej umiarkowanej kwoty rzędu 60 mld EUR rocznie.

Pozostałe szacunki kosztów braku działań na poziomie europejskim
Kryzys finansowy ujawnił słabości koordynacji regulacyjnej w Unii Europejskiej. Badania wykazały, w
jaki sposób asymetryczne wdrażanie polityki powoduje nasilenie nieodpowiedzialnych zachowań
związanych z podejmowaniem ryzyka przez instytucje finansowe20, a dane wskazują, że instytucje
finansowe uznawane za „zbyt duże by zawieść”, które funkcjonowały poza i pomiędzy regulacyjnymi
programami nadzoru, były najbardziej narażone na uwikłanie w wysoko lewarowane, ryzykowne
udzielanie pożyczek21.

W sytuacji braku barier i asymetrycznych kosztów integracja rynku przyniesie konwergencję cen na
niskich poziomach, czego dowodzi główne badanie poświęcone integracji rynku motoryzacyjnego w
UE22, z którego wynika, że ceny ulegają konwergencji stosownie do parytetu siły nabywczej. Inny
autor23 przekonuje, że większa integracja finansowa UE jest konieczna, ponieważ harmonizacja
przepisów dotyczących rynku wewnętrznego nie obejmuje wszystkich interwencji wymaganych do
stawiania czoła rządowej pokusie nadużycia pojawiającej się w kontekście rywalizacji o kapitał.

19 G. Stull, Dział ds. Europejskiej Wartości Dodanej, Parlament Europejski, Towards a Genuine Economic and
Monetary Union: European Added Value Dimensions, październik 2012.

20 J. Pelkmans, The European Single Market: How far from completion?, Springer Verlag, 2012.
21 R. Barrell, E. Davis, T. Fic i D. Karim, Is there a link from bank size to risk taking?, dokument roboczy NIESR nr

367, Londyn 2010.
22 P.K. Goldberg i F. Verboven, Market Integration and Convergence to the Law of One Price: Evidence from the

European Car Market, dokument roboczy NBER, 2001.
23 D. Valiante, Framing Banking Union in the Euro Area. Some empirical evidence, dokument roboczy CEPS nr

389, luty 2014.
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Niedoskonała unia bankowa mogłaby wpłynąć negatywnie na dobrobyt obywateli państw unii
walutowej, co zagrażałoby stabilności strefy euro.

Stanowisko Parlamentu w tej dziedzinie
Ekonomiczny, finansowy i fiskalny kryzys w UE znacznie zwiększył ekonomiczne i społeczne
nierówności między poszczególnymi państwami członkowskimi i regionami, powodując nierówną
dystrybucję inwestycji napływających i wypływających w całej Unii Europejskiej. Parlament uważa, że
niezbędne jest utworzenie spójnych ram stabilności w ramach polityki monetarnej, fiskalnej i
handlowej, aby ułatwić przepływ bezpośrednich inwestycji we wszystkich państwach członkowskich i
regionach UE i w ten sposób przyczynić się do skorygowania zakłóceń równowagi makroekonomicznej
w UE.

Parlament uważa, że istotne – poza utworzeniem bezpieczniejszego sektora bankowego poprzez
stopniową realizację unii bankowej – jest także zmniejszenie strukturalnych zakłóceń równowagi na
rynkach finansowych. Zakłócenia te częściowo odpowiadają za istotne rozbieżności w zakresie stóp
procentowych, dostępu do kredytu oraz kosztów świadczenia usług finansowych.

Parlament zaapelował do Komisji o zabezpieczenie ogólnego wniosku w sprawie pewności prawnej w
odniesieniu do prawa papierów wartościowych, aby zapewnić sprawniejsze i bezpieczniejsze
funkcjonowanie rynków papierów wartościowych oraz centralnych depozytów. Wezwał również
państwa członkowskie do zapewnienia pełnego wdrożenia przepisów dotyczących wymogów
kapitałowych (dyrektywa CRD III), a także przepisów zmienionych w oparciu o najlepsze normy
międzynarodowe (CRD IV), gdzie nowy zestaw przepisów został zawarty w jednolitym zbiorze
przepisów. Parlament odniósł się również do kwestii polityki wynagrodzeń w sektorze finansowym.
Nadrzędnym celem jest zapobiegnięcie sytuacji, w której instytucje finansowe wysokiego ryzyka
stosują wysoki poziom lewarowania przy ograniczonych zasobach własnych z działalności rynkowej i
narażają klientów na ryzyko.

Parlament podkreślał potrzebę przyjęcia i pełnego wdrożenia nowych zasad dotyczących
funkcjonowania rynków finansowych w celu wprowadzenia lepszych praktyk w zakresie zarządzania
funduszami rynku pieniężnego oraz operacjami „krótkiej sprzedaży”. Przepisy takie mają na celu
rozwiązanie problemu złożonych (mniej płynnych) produktów, które jednocześnie stanowią znaczną
część transakcji i mają potencjalny wpływ na zmienność rynku: pozagiełdowych instrumentów
pochodnych oraz swapów ryzyka kredytowego. Parlament przypomniał wreszcie również o tym, jak
ważne jest wdrażanie bardziej przejrzystych ram regulujących udzielanie pomocy sektorowi
finansowemu przez państwo (w następstwie ram tymczasowych wprowadzonych wskutek kryzysu
finansowego z 2008 r.), umożliwiających zapobieganie rozbieżnościom w ramach jednolitego rynku
oraz nadmiernemu korzystaniu ze środków publicznych (nowe ramy weszły w życie w sierpniu 2013 r. i
wymagają oceny).

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie atrakcyjności inwestowania w
Europie (2011/2288(INI)).
Sprawozdawczyni: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU (PPE), Komisja IMCO.
Głosowanie na posiedzeniu plenarnym: GŁOSY ZA: 546 - GŁOSY PRZECIW: 58 - WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:
48.
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5. Wspólny system minimalnego ubezpieczenia od utraty
pracy dla strefy euro

Potencjalna oszczędność: 15 mld EUR

Główne propozycje
Wspólny system minimalnego ubezpieczenia (lub reasekuracji) od utraty pracy dla strefy euro mógłby
pełnić funkcję automatycznego mechanizmu stabilizującego w przyszłych okresach poważnych
tendencji spadkowych. Analiza potencjalnych korzyści w okresie niedawnego kryzysu wskazuje, że taki
system ograniczyłby spadek PKB w większości dotkniętych kryzysem państw członkowskich o
15 mld EUR w ciągu jednego roku.

Szczegółowa analiza
Przy wprowadzeniu takiego systemu można by oczekiwać wielu korzyści, o ile tylko spełnione
zostałyby pewne warunki, jak chociażby ten, że system zapewniałby ochronę tylko na wypadek
krótkotrwałej utraty pracy, a świadczenia byłyby ograniczone w czasie, co pozwoliłoby uniknąć stałego
przepływu środków finansowych do pewnych państw członkowskich. Przy takich warunkach system
między innymi:
 ograniczyłby poważny kryzys gospodarczy, ponieważ wpływałby stabilizująco na dochód do

dyspozycji, a co za tym idzie – na konsumpcję prywatną oraz łączny popyt;
 zapewniałby dobrze ukierunkowane czynniki stymulujące, ponieważ system ubezpieczeniowy

funkcjonowałby na obszarach o wyższym poziomie bezrobocia;
 zabezpieczałby dochód do dyspozycji osób, a przez to pełniłby funkcję ubezpieczeniową, która

miałaby bezpośredni pozytywny wpływ na dobrobyt podmiotów z awersją do ryzyka;
 ograniczałby presję na wykorzystywanie polityki społecznej jako zmiennej dostosowania w

przypadku wstrząsów asymetrycznych (unikanie tzw. równania w dół).

Parlament prowadzi szczegółową analizę w celu precyzyjnego liczbowego ujęcia potencjalnych korzyści
takiego systemu ubezpieczeń od utraty pracy dla strefy euro. Proponowane rozwiązania będą
oceniane w celu skoncentrowania się na aspektach stabilizacji w różnych państwach. Różne symulacje
posłużą do oceny wymaganych przepływów finansowych oraz efektów dystrybucyjnych w rozbiciu na
różne kategorie zainteresowanych stron. W zależności od wykorzystywanego modelu oraz założeń, w
oparciu o które powstał dany model – liczba kwalifikowalnych pracowników; wysokość składki
wpłacanej do systemu; wysokość i okres świadczeń wypłacanych z systemu; roczne saldo na poziomie
krajowym – wszystkie te elementy mogą być różne. Utworzenie takiego systemu i jego
funkcjonowanie wiąże się też z pewnymi nieodłącznymi kosztami, które należałoby odliczyć przy
obliczaniu przyrostu wydajności.

Pozostałe szacunki kosztów braku działań na poziomie europejskim
Istniejące symulacje sugerują, że taki system miałby istotny wymiar stabilizacyjny. Z ekspertyzy
przedstawionej w 2012 r. przez Sebastiana Dulliena24 wynikało, że wspólny system ubezpieczeniowy
ograniczyłby wahania gospodarcze w niektórych państwach strefy euro: w Hiszpanii – czwartej pod
względem wielkości gospodarce strefy euro – tego typu fundusz mógłby ograniczyć tendencję
spadkową o prawie 25%25. Przy takim scenariuszu koszt kryzysu w Hiszpanii byłby niższy o

24 http://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.413714.de/diw_econ_bull_2013-01_2.pdf
25 Źródło danych: www/tradingeconomics.com. Przeciętnie wzrost PKB w Hiszpanii w 2009 r. wynosił -3,7%, a

najniższy poziom odnotowano w czerwcu 2009 r. i wyniósł on wówczas -4,4%.
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około 11 mld EUR. Stabilizacja na poziomie około 10% wystąpiłaby również w Irlandii i Grecji, co
potencjalnie skutkowałoby ograniczeniem kosztów kryzysu odpowiednio o 1,6 mld EUR oraz
2,3 mld EUR. Oszczędności łącznie wyniosłyby 15 mld EUR.

Szacunki dotyczące efektu stabilizacyjnego, jedynej zmiennej ujętej ilościowo, można znaleźć w
obszernej literaturze poświęconej systemom ubezpieczeń od utraty pracy26. Chimerine i in. (1999) oraz
Vroman (2010) koncentrują się na oddziaływaniu podczas recesji, a ich sprawozdania są oparte na
analizie marginalnej stabilizacji w czasach najgłębszego kryzysu. Szacują oni, że efekt stabilizacyjny
systemu ubezpieczeń od utraty pracy to od 15% do 20% wyjściowego spadku PKB. Vroman (2010)
szacuje efekt stabilizacyjny na 30%, z czego połowę można przypisać rozszerzonym i wypłacanym w
sytuacjach awaryjnych zasiłkom dla osób bezrobotnych, a pozostałą część regularnym zasiłkom dla
osób bezrobotnych. Italianer i Vanehukelen (1993) utrzymują, że mechanizm stabilizacyjny
automatycznie amortyzowałby asymetryczne wstrząsy, niezależnie od ich wielkości.

Do podobnych wniosków dochodzono w Stanach Zjednoczonych. Kongresowe Biuro ds. Budżetu (CBO)
ustaliło, że amerykański system ubezpieczeń od utraty pracy (UI), który zapewnia tymczasowe,
wypłacane raz w tygodniu, świadczenia dla osób, które straciły pracę i szukają zatrudnienia, pozwolił
gospodarstwom domowym na utrzymanie stałego poziomu konsumpcji w okresie bezrobocia
członków gospodarstwa domowego. Gdy pod koniec 2012 r. rozszerzono awaryjne świadczenia dla
osób bezrobotnych, CBO oszacowało, że rok później PKB z uwzględnieniem inflacji będzie o 0,2%
wyższe, a zatrudnienie w przeliczeniu na ekwiwalent pełnego czasu pracy będzie o 0,3 mln wyższe niż
byłoby bez takiego rozszerzenia27.

Stanowisko Parlamentu w tej dziedzinie
Parlament uznaje za ważne dalsze badanie potencjalnej roli automatycznych mechanizmów
stabilizujących w ramach unii gospodarczej i walutowej, szczególnie w kontekście wstrząsów
asymetrycznych. Uznaje również za ważne unikanie nadmiernego wyczerpania opiekuńczości państwa,
a przez to zwiększenie stabilności całej unii gospodarczej i walutowej. Podkreśla potrzebę określenia
konkretnych kroków służących budowaniu w ramach unii gospodarczej i walutowej prawdziwego filaru
społeczeństwa i zatrudnienia przy zastosowaniu metod wspólnotowych. Polityka w zakresie wzrostu i
zatrudnienia, w tym zwalczanie bezrobocia młodzieży oraz długoterminowe zatrudnienie, a także
tworzenie stabilnych miejsc pracy, ma olbrzymie znaczenie, a niezbędna elastyczność rynku pracy musi
być równoważona odpowiednimi poziomami zabezpieczeń społecznych.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2013 r. w sprawie europejskiego semestru
na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: realizacja priorytetów na rok 2013 (2013/2134 (INI)).
Sprawozdawczyni: Elisa FERREIRA (S&D), Komisja ECON.
Głosowanie na posiedzeniu plenarnym: GŁOSY ZA: 476 - GŁOSY PRZECIW: 96 - WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:
25.

26 Opracowanie Komisji Europejskiej na temat automatycznych mechanizmów stabilizujących, październik 2013.
27 www.cbo.gov/sites/default/files/cbofiles/attachments/11-28-UnemploymentInsurance_0.pdf
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6. Lepsza koordynacja polityki fiskalnej
Potencjalny przyrost wydajności: 31 mld EUR rocznie

Główne propozycje
Jeżeli polityka fiskalna nie będzie koordynowana skutecznie, może to prowadzić do rozprzestrzeniania
się negatywnych zjawisk na kolejne państwa członkowskie należące do unii gospodarczej i walutowej,
a także na całą Unię Europejską. Oszacowano, że skutki takiego rozprzestrzeniania się mogą przekładać
się nawet na około 0,25% PKB28. Dla całej UE oznacza to potencjalny łączny koszt słabej koordynacji lub
braku koordynacji polityki fiskalnej na poziomie 31,0 mld EUR rocznie. Odnośne opracowanie
Parlamentu na ten temat 29 jest dostępne do pobrania pod adresem:

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2012/494458/IPOL-JOIN_NT(2012)494458_EN.pdf

Pozostałe szacunki kosztów braku działań na poziomie europejskim
W przekazanej ostatnio pracownikom nocie30 Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) omawiał
rolę, jaką pogłębiona integracja fiskalna może odegrać w naprawie słabości strukturalnych systemu
unii gospodarczej i walutowej, redukując występowanie oraz skalę przyszłych kryzysów oraz
zapewniając długoterminową wiarygodność opracowywanym nadal środkom na wypadek kryzysu.
Chociaż dostosowania na poziomie poszczególnych państw, wsparcie w ramach Europejskiego
Mechanizmu Stabilności (EMS), Europejski System Nadzoru Finansowego (ESNF) oraz wstrzymanie
transakcji OMT, a także działania na rzecz unii bankowej to ważne osiągnięcia, jasne podejście ex ante
do dyscypliny fiskalnej jest bardzo ważne dla dalszego wzmacniania unii walutowej i gospodarczej oraz
zapewniania stabilności strefy euro.

Stanowisko Parlamentu w tej dziedzinie
Parlament apelował o kompleksową reorganizację ram zarządzania gospodarczego w UE, obejmującą
wzmocnienie nadzoru fiskalnego oraz skuteczne stosowanie zaostrzonych zasad odnośnie do paktu
stabilności i wzrostu. Parlament uważa, że zintegrowane ramy fiskalne stanowią kluczowy element
prawdziwej unii walutowej i gospodarczej – bazującej na „sześciopaku” i „dwupaku”, pakcie fiskalnym
zgodnym z metodą wspólnotową, europejskim budżecie finansowanym ze środków własnych,
stopniowym wycofywaniu długów zagrożonych z funduszu amortyzacji zadłużenia, a także środkach
służących zwalczaniu uchylania się od opodatkowania, opartych na lepszych praktykach w zakresie
opodatkowania. W prawdziwej unii gospodarczej i walutowej zasadą powinna być również lepsza
koordynacja ex ante polityki gospodarczej i fiskalnej (realizowana poprzez udoskonalony proces
europejskiego semestru). Za ważny element nowych zintegrowanych ram gospodarczych oraz krok w
kierunku zapobiegania kryzysowi jest uważany również nowy pakt społeczny na poziomie europejskim
z wiążącymi minimalnymi wymogami.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 listopada 2012 r. zawierająca zalecenia dla Komisji
dotyczące sprawozdania przewodniczących Rady Europejskiej, Komisji Europejskiej, Europejskiego
Banku Centralnego i Eurogrupy pt. „W kierunku faktycznej unii gospodarczej i walutowej”
(2012/2151(INI)).
Sprawozdawczyni: Marianne THYSSEN (PPE); Komisja ECON.
Głosowanie na posiedzeniu plenarnym: GŁOSY ZA: 482 - GŁOSY PRZECIW: 160 - WSTRZYMUJĄCYCH
SIĘ: 35.

28 A. Ivanova, S. Weber, Do fiscal spillovers matter? Dokument roboczy Międzynarodowego Funduszu
Walutowego, 2011.

29 G. Stull, Dział ds. Europejskiej Wartości Dodanej, Parlament Europejski, Towards a Genuine Economic and
Monetary Union: European Added Value Dimensions, październik 2012.

30 Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Toward a Fiscal Union for the Euro Area, 2013.
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7. Wspólny system gwarantowania depozytów
Potencjalny przyrost wydajności: 30 mld EUR rocznie

Główne propozycje
Szacuje się, że potencjalne korzyści wynikające z wprowadzenia wspólnego systemu gwarantowania
depozytów w strefie euro mogą wynieść 13 mld EUR rocznie w odniesieniu do trzech państw
podatnych na zagrożenia (Grecji, Irlandii i Hiszpanii). Liczba ta mogłaby wzrosnąć do 30 mld EUR,
gdyby systemem objęto również inne państwa podatne na zagrożenia (Portugalię, Włochy, Cypr i
Słowenię). Odnośne opracowanie Parlamentu na ten temat 31 jest dostępne do pobrania pod adresem:

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2012/494458/IPOL-JOIN_NT(2012)494458_EN.pdf

Szczegółowa analiza
Wskutek kryzysu od 2010 r. w pewnych państwach członkowskich znacząco spadł poziom depozytów
bankowych – o 11% w Hiszpanii, 30% w Grecji, 4% w Irlandii oraz 29% na Cyprze (w porównaniu do
stanu z czerwca 2012 r.). System gwarantowania depozytów mógłby pomóc w zwalczaniu ucieczki
depozytów oraz paniki bankowej, ograniczając w ten sposób ryzyko dokapitalizowywania banków oraz
związane z tym obciążenie. Wpływ wspólnego systemu na zapobieganie przenoszeniu depozytów poza
państwa dotknięte kryzysem (a także duży wpływ na potrzeby w zakresie dokapitalizowywania)
wymaga dalszej oceny (nie odliczono również kosztu alternatywnego, jaki ponosiłyby państwa
członkowskie lub instytucje finansowe obsługujące system). Badanie przeprowadzone w jednym z
państw członkowskich dotkniętych kryzysem wykazało, że szacowane koszty związane z nieodzownymi
pożyczkami w wyniku obecnej sytuacji kształtują się na poziomie 0,9% PKB32.

Stanowisko Parlamentu w tej dziedzinie
Parlament zauważa, że strefa euro znajduje się w wyjątkowej sytuacji, gdyż należące do niej państwa
członkowskie mają wspólną walutę, a nie mają wspólnej polityki budżetowej lub wspólnego rynku
obligacji. W tym kontekście Parlament zaproponował stworzenie europejskiego funduszu stabilności
finansowej dla sektora bankowego oraz wspólnego systemu ubezpieczenia depozytów. Systemy na
poziomie europejskim mają ograniczyć ryzyko dla gospodarstw domowych oraz ograniczyć
przeznaczanie krajowych środków publicznych na dokapitalizowanie upadających banków. Korzystanie
ze środków publicznych państw członkowskich na potrzeby dokapitalizowania banków krajowych
zwiększa obciążenie długu publicznego oraz ryzyko niedotrzymywania zobowiązań przez poszczególne
państwa, co niesie za sobą poważne skutki w wymiarze transgranicznym. Parlament uważa za istotne
dalsze badanie możliwości funkcjonowania wspólnego funduszu amortyzacji zadłużenia dla długów
zagrożonych oraz wspólnego emitowania obligacji stabilności, a więc koncepcji, które nie przybrały
dotąd formy wniosków ustawodawczych.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie możliwości wprowadzenia
obligacji stabilnościowych (2012/2028(INI)). Sprawozdawczyni: Sylvie GOULARD (ALDE), Komisja ECON.
Głosowanie na posiedzeniu plenarnym: GŁOSY ZA: 361 - GŁOSY PRZECIW: 268 - WSTRZYMUJĄCYCH
SIĘ: 33.

31 G. Stull, Dział ds. Europejskiej Wartości Dodanej, Parlament Europejski, Towards a Genuine Economic and
Monetary Union: European Added Value Dimensions, październik 2012.

32 S. Holten i F. McCann. Irish SME credit supply and demand: comparisons across surveys and countries, Bank
Centralny Irlandii, 2012.
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8. Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony
Potencjalny przyrost wydajności: 26 mld EUR rocznie

Główne propozycje
Przyrost wydajności wynikający z zacieśnionej współpracy na poziomie europejskim w obszarze
polityki bezpieczeństwa i obrony może wahać się od 130 mld EUR, wyznaczających górną granicę, do
przynajmniej 26 mld EUR rocznie, zakładanych przy ostrożniejszych szacunkach. Jeżeli państwa
członkowskie działałyby w sposób bardziej zintegrowany, musiałyby wydawać znacznie mniej niż
190 mln EUR stanowiące obecnie ich łączny budżet przeznaczany na obronę. Sprawozdanie
Parlamentu w sprawie kosztów braku działań na poziomie europejskim dotyczące tego tematu33 –
przygotowane przed posiedzeniem Rady Europejskiej w dniach 18–19 grudnia 2013 r., które dotyczyło
częściowo wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (WPBiO) – jest dostępne do pobrania pod
adresem:

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/494466/IPOL-JOIN_ET(2013)494466_EN.pdf

Szczegółowa analiza
Koszt braku działań na poziomie europejskim w zakresie bezpieczeństwa i obrony wynika w pierwszej
kolejności z braku integracji struktur militarnych państw członkowskich. Organizacja sił zbrojnych UE,
pomimo ich uczestnictwa w międzynarodowych kontyngentach, odbywa się na ściśle krajowym
gruncie. Po drugie, koszty wynikają z braku prawdziwie zintegrowanego rynku zamówień w dziedzinie
obronności, który jest obecnie częściowo wyłączony z jednolitego rynku. Istnienie 28 odrębnych
rynków krajowych, z których każdy ma własne obciążenia administracyjne i odrębne regulacje, szkodzi
konkurencyjności i skutkuje utratą możliwości zyskiwania na korzyści skali przez przemysł i sektor
produkcyjny.

Górną granicę przyrostu, wynoszącą 130 mld EUR, wyliczono w przeszłości, porównując koszty
amerykańskie oraz koszty europejskie, przy założeniu, że europejskie poziomy wydajności stanowią
zaledwie 10 do 15% poziomów amerykańskich34. Dokonując szacunków, założono istnienie
hipotetycznego systemu obrony UE o jednakowej strukturze kosztów, warunkach funkcjonowania oraz
wydajności budżetowej, jakie charakteryzują system amerykański. Oznaczałoby to dla europejskiego
budżetu wydatki rzędu 62,9 mld EUR zamiast obecnie wydawanych 193 mld EUR.

Przyrosty wydajności wynikające z bliższej współpracy Kwota w EUR
rocznie (mld)

Przyrosty wydajności w przemyśle 10 000
Certyfikacja amunicji 500
Standaryzacja amunicji 1 500
Rozliczenia wzajemne 6 610
Przyrosty wydajności w siłach lądowych 6 500
Przyrosty wydajności w wozach piechoty 600
Przyrosty wydajności w tankowaniu w powietrzu 240
Przyrosty wydajności w podstawowym wsparciu logistycznym 30
Przyrosty wydajności w okrętach wojennych 390
Całkowity koszt braku działań na poziomie europejskim 26 370

33 B. Ballester, Dział ds. Europejskiej Wartości Dodanej, Parlament Europejski, European Common Security and
Defence Policy.Cost of Non-Europe Report, grudzień 2013.

34 Unisys, 2005.
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Alternatywny wynik, osiągnięty przy zastosowaniu metody oddolnej, podany w sprawozdaniu
Parlamentu w sprawie kosztów braku działań na poziomie europejskim, można obliczyć, dodając po
kolei przyrosty wydajności w poszczególnych dziedzinach. Przy założeniu wynikającego ze zwiększonej
współpracy przyrostu wydajności przemysłu na poziomie 10% ostateczny wynik to minimum
26 mld EUR rocznie (przy cenach z 2011 r.).

Pozostałe szacunki kosztów braku działań na poziomie europejskim
Zagadnieniu temu poświęca się w literaturze coraz więcej uwagi. Z opublikowanej niedawno
ekspertyzy Istituto Affari Internazionali35 wynika, że potencjalne korzyści wynikające z ograniczenia
podwojenia lub zwielokrotnienia struktur operacyjnych, zapasów oraz działalności badawczej i
programów badawczych to 120 mld EUR rocznie. W ekspertyzie przygotowanej przez Bertelsmann
Stiftung36 zauważono, że potencjał istotnych korzyści gospodarczych kryje się w mniejszych,
skonsolidowanych siłach lądowych: państwa członkowskie mogłyby potencjalnie zaoszczędzić w ten
sposób około 6,5 mld EUR rocznie.

Stanowisko Parlamentu w tej dziedzinie
Parlament zażądał działań politycznych w trzech obszarach polityki bezpieczeństwa i obrony, do
których należą: widoczność, potencjał oraz przemysł. Ogólnie rzecz biorąc, Parlament zwrócił uwagę
na zmieniający się globalny krajobraz strategiczny oraz zmniejszenie budżetów na obronę
przyspieszone kryzysem gospodarczym i finansowym. Zaapelował do państw członkowskich o
wzmocnienie unijnej współpracy przemysłowej poprzez rozwijanie i tworzenie wydajnego potencjału
militarnego i potencjału bezpieczeństwa, przy wykorzystaniu najbardziej zaawansowanych technologii.
Europejska polityka przemysłowa w dziedzinie obronności powinna mieć na celu optymalizację
potencjału państw członkowskich poprzez koordynację rozwoju, rozmieszczenia i utrzymania
wachlarza zdolności, obiektów, sprzętu i usług.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie wdrażania wspólnej polityki
bezpieczeństwa i obrony (na podstawie sprawozdania rocznego Rady dla Parlamentu Europejskiego na
temat wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa) (2013/2105(INI)).
Sprawozdawczyni: Maria Eleni KOPPA (S&D), Komisja AFET.
Głosowanie na posiedzeniu plenarnym: GŁOSY ZA: 421 - GŁOSY PRZECIW: 104 - WSTRZYMUJĄCYCH
SIĘ: 80.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie europejskiej bazy
technologiczno-przemysłowej sektora obronnego (2013/2125(INI)).
Sprawozdawca: Michael GAHLER (PPE), Komisja AFET. Głosowanie na posiedzeniu plenarnym: GŁOSY
ZA: 451 - GŁOSY PRZECIW: 103 - WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: 67.

35 Istituto Affari Internazionali, I costi della Non-Europa della Difesa, 2013.
36 Bertelsmann Stiftung, The Fiscal Added Value of Integrated European Land Forces [w:] The European Added

Value of EU Spending: Can the EU help its Member States to Save Money?, ekspertyza badawcza Bertelsmann
Stiftung, 2013.
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9. Transatlantyckie partnerstwo w dziedzinie
handlu i inwestycji (TTIP)

Potencjalny przyrost wydajności: 60 mld EUR rocznie

Główne propozycje
Znaczne przyrosty wydajności dla gospodarki europejskiej mogłyby wyniknąć z umowy w sprawie
transatlantyckiego partnerstwa w dziedzinie handlu i inwestycji (TTIP), stanowiącej obecnie przedmiot
negocjacji między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Powołując się na niezależne
sprawozdanie z 2013 r.37, Komisja szacuje, że na pełnym wdrożeniu takiej umowy gospodarka UE
powinna zyskać 0,5% PKB, czyli 120 mld EUR rocznie, co przekłada się na korzyść wielkości – 545 EUR
na każde gospodarstwo domowe.

W niniejszym opracowaniu przyjęto bardziej ostrożne stanowisko, w myśl którego zakłada się tylko
połowę wskazywanych potencjalnych korzyści płynących z TTIP. Ostateczna zaoszczędzona kwota to
zatem 60 mld EUR rocznie.

Szczegółowa analiza
Ekspertyza opublikowana przez Komisję w 2013 r. w ramach oceny skutków zawiera przegląd
dotyczący znaczenia dwustronnych stosunków gospodarczych oraz przedstawia szacunki oparte na
obliczeniowym modelu gospodarki ogólnej (CGE) odnoszące się do ogólnogospodarczych skutków
ograniczenia barier taryfowych i pozataryfowych.

W analizie wykorzystano szacunki dotyczące barier pozataryfowych opracowane na potrzeby
wcześniejszej ekspertyzy z 2009 r. (zob. poniżej). Zawiera ona omówienie różnych politycznych
rozwiązań służących rozwinięciu dwustronnych stosunków handlowych i inwestycyjnych między UE a
Stanami Zjednoczonymi. Wachlarz rozwiązań sięga od umów częściowych o ograniczonym zakresie
stosowania po kompleksowe umowy o wolnym handlu, zakładające kompleksowy program liberalizacji
obejmujący jednocześnie taryfy, zamówienia, bariery pozataryfowe dotyczące towarów oraz bariery
pozataryfowe dotyczące usług. Wyniki wskazują, że dla obydwu gospodarek skutki byłyby pozytywne i
istotne. Szacuje się, że dzięki kompleksowej umowie unijne PKB wzrosłoby o od 68,2 mld EUR do
119,2 mld EUR, a amerykańskie PKB o od 49,5 mld EUR do 94,9 mld EUR (przy założeniu odpowiednio
mniej ambitnego i bardziej ambitnego scenariusza). Unijny wywóz towarów i usług do Stanów
Zjednoczonych wzrósłby o 28%, co oznaczałoby dodatkowe 187 mld EUR. Ponadto całkowity poziom
eksportu wzrósłby o 6% w UE oraz 8% w Stanach Zjednoczonych. Ograniczenie barier pozataryfowych
stanowiłoby kluczowy element liberalizacji stosunków transatlantyckich, a 80% całkowitych
potencjalnych przyrostów wynikałoby z ograniczenia kosztów związanych z biurokracją oraz
przepisami, a także z liberalizacji handlu w obszarze usług i zamówień publicznych.

Pozostałe szacunki kosztów braku działań na poziomie europejskim
W ekspertyzie z 2009 r. przygotowanej przez Ecorys38 oszacowano, że wyeliminowanie połowy barier
pozataryfowych wynikających z rozbieżności przepisów mogłoby do 2018 r. zwiększyć unijne PKB o
0,7% względem wartości PKB osiągniętej w przypadku braku działań. Sprowadza się to do rocznego
przyrostu wydajności na poziomie 122 mld EUR.

37 J. Francois, M. Manchin, H. Norberg, O. Pindyuk i P. Tomberger, Reducing Transatlantic barriers to trade and
investment: an economic assessment, Centre for Economic Policy Research (CEPR), 2013.

38 ECORYS, Non-tariff measures in EU-US trade and investment - an economic analysis, ECORYS Niderlandy 2009.
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W sprawozdaniu dla Rady Atlantyckiej39 oszacowano, że TTIP może znacząco zwiększyć handel
transatlantycki oraz przepływy kapitału inwestycyjnego i przyczynić się do utworzenia 750 000 nowych
miejsc pracy w samych Stanach Zjednoczonych. Ponadto szacuje się, że dzięki obniżeniu kosztów
handlu oraz zwiększeniu liczby miejsc pracy w szeregu sektorów przemysłowych amerykańskie
gospodarstwa domowe mogą zyskać około 865 USD rocznie, natomiast europejskie gospodarstwa
domowe – 720 USD (czyli równowartość 526 EUR).

Z ekspertyzy z 2013 r. opracowanej przez CEPR40 w Wielkiej Brytanii wynika, że pomyślne wdrożenie
TTIP zaowocowałoby wzrostem PKB Zjednoczonego Królestwa o od 0,14% do 0,35% (co stanowi
równowartość odpowiednio 4 i 10 mld GBP rocznie). Większość korzyści przypisuje się ograniczeniu
barier pozataryfowych w odniesieniu do towarów. Przypuszcza się, że łączny eksport (do wszystkich
państw) wzrósłby o 1,2% i 2,9%, a import o 1,0% i 2,5%. Sektorem, który skorzystałby najbardziej,
byłby sektor motoryzacyjny, w którym poziom produkcji wzrósłby aż o 7,3%.

Ekspertyza CEPII41, opublikowana również w 2013 r., wskazuje, że handel towarami i usługami między
UE a Stanami Zjednoczonymi wzrósłby przeciętnie o około 50%, z uwzględnieniem 150% wzrostu w
odniesieniu do produktów rolnych. 80% przewidywanego wzrostu handlu wynikałoby z ograniczenia
barier pozataryfowych. W rezultacie dochód narodowy mógłby wzrosnąć rocznie o 98 mld USD dla UE
oraz 64 mld USD dla Stanów Zjednoczonych.

Stanowisko Parlamentu w tej dziedzinie
W marcu 2013 r. Komisja przesłała projekt mandatu do prowadzenia przez Radę negocjacji w sprawie
TTIP. W maju 2013 r. Parlament przyjął rezolucję, w której wezwał Radę do postępowania zgodnie z
zaleceniami zawartymi w sprawozdaniu końcowym grupy roboczej wysokiego szczebla
ds. zatrudnienia i wzrostu, którą powołano podczas szczytu UE–USA w listopadzie 2011 r. oraz
upoważnił Komisję do rozpoczęcia negocjacji w sprawie umowy ze Stanami Zjednoczonymi. Parlament
jednocześnie potwierdził „swe poparcie dla głębokiej i pełnej umowy handlowo-inwestycyjnej z USA,
która sprzyjałaby tworzeniu wysokiej jakości miejsc pracy dla europejskich pracowników, byłaby
korzystna bezpośrednio dla konsumentów i środowiska, stworzyła nowe możliwości dla unijnych
przedsiębiorstw – w szczególności małych i średnich (MŚP) – w zakresie sprzedaży towarów i
świadczenia usług w USA, zapewniła pełny dostęp do rynku zamówień publicznych w USA oraz
zwiększyła możliwości inwestycyjne UE w tym kraju”.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie negocjacji UE dotyczących
handlu i inwestycji ze Stanami Zjednoczonymi, P7_TA(2013)0227.
Sprawozdawca: Vital MOREIRA (S&D), Komisja INTA.

39 Bertelsmann Foundation, TTIP and the 50 States:Jobs and growth from coast to coast, 2013.
40 CEPR, Estimating the economic impact on the UK of a TTIP agreement between the EU and the US, marzec

2013.
41 CEPII, Transatlantic Trade: Whither partnership; which economic consequences?, wrzesień 2013.
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10. Zintegrowane rynki energii w Europie
Potencjalny przyrost wydajności: 50 mld EUR rocznie

Główne propozycje
Lepiej zintegrowany w wymiarze gospodarczym i fizycznym jednolity rynek energii mógłby przynieść
przyrost wydajności na poziomie 50 mld EUR. Liczba ta uwzględnia zarówno dokonaną przez
Parlament ocenę sytuacji w czterech obszarach tego rynku – sprowadzającą się do minimalnych
korzyści na poziomie 15 mld EUR – jak również szereg szacunków pochodzących z innych źródeł, które
wymieniono poniżej. Sprawozdanie w sprawie kosztów braku działań na poziomie europejskim
opracowane przez Parlament42 jest dostępne do pobrania pod adresem:

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/documents.html?word=%22Single+market+in+energy%22&docu
mentType=STUDIES&id=&body=EAVA&dateStart=&dateEnd=&action=submit

Szczegółowa analiza
Analiza Parlamentu do tej pory koncentrowała się na potencjalnych korzyściach w czterech
następujących dziedzinach:

 Regulowane ceny: „Deficyt taryfowy”43 gromadzi się od każdej kWh energii elektrycznej
dostarczanej po taryfie regulowanej. W państwach takich jak Hiszpania lub Polska, w których jest
około 15 mln konsumentów-gospodarstw domowych i w których roczne zużycie energii
elektrycznej wynosi przeciętnie 3 000 kWh (z czego 80% jest dostarczane po taryfie regulowanej),
łączny deficyt taryfowy wynosiłby około 720 mln EUR rocznie. Oznaczałoby to 9,5 mld EUR rocznie
dla całej Unii.

 Rozwinięcie węzłów i wymiany: Aby ocenić „brak działań na poziomie europejskim” oraz sytuację
„fizycznej integracji”, dokonano porównania kosztów niezintegrowanych portfeli wytwórczych w
sześciu państwach członkowskich (Niemcy, Francja, Luksemburg, Niderlandy, Belgia i Austria) z
kosztami ponoszonymi w sytuacji fizycznej integracji. Zestawienie wykazało, że na całym obszarze
wymagany potencjał wytwórczy byłby o 16,5 GW niższy, co oznacza 8% mniej niż przy odrębnych
portfelach. Szacuje się, że koszty uniknięte w ten sposób w skali roku wyniosłyby 1,2 mld EUR
(koszty kapitałowe) oraz 448 mln EUR (stałe koszty operacyjne). Wymienione koszty braku działań
na poziomie europejskim dla sześciu państw członkowskich przekładałyby się w perspektywie
długoterminowej na 3 mld EUR rocznie w skali UE.

 Brak łączenia rynków: W przypadku gdy dwa rynki są już połączone, zarówno pod względem
fizycznym, jak i handlowym, łączenie rynków zwiększa efektywność przydziału przepustowości.
Ekspertyza dotyczyła granicy Francji i Włoch i obejmowała analizę straty wydajności opartą na
porównaniu kosztów rezerwacji mocy w stosunku do wartości mocy, kosztów przetargów typu
„explicit” między Francją a Włochami, zarówno w odniesieniu do rynku dnia następnego, jak i dnia
bieżącego, kosztów przetargów typu „implicit”, jak również przedstawiała różnicę kosztów.
Oszacowano, że strata wydajności w przypadku granicy między Włochami a Francją wynosi
78 mln EUR rocznie.

42 M. Del Monte, Dział ds. Europejskiej Wartości Dodanej, Parlament Europejski, The Cost of Non-Europe in the
Single Market for Energy, wrzesień 2013.

43 Jeżeli regulowane ceny dla konsumentów końcowych ustalono poniżej łącznego kosztu detalicznego, powstaje
deficyt taryfowy. W kraju, w którym detaliczna rynkowa cena energii elektrycznej wynosi 0,20 EUR/kWh w
przypadku gospodarstw domowych, a cena w regulowanej taryfie została ustalona na poziomie 0,18 EUR/kWh,
deficyt taryfowy wynosiłby 0,02 kWh/EUR.
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 Rynki bilansujące: Operatorzy systemów przesyłowych, których zakres obowiązków jest określony
na ogół na poziomie państwa, zasadniczo oddzielnie zarządzają operacjami bilansującymi.
Współpraca ograniczyłaby poziom wymaganej mocy rezerwowej oraz ilość zużywanej energii.
Inicjatywa International Grid Control Cooperation, zrzeszająca sześciu operatorów systemów
przesyłowych, a koncentrująca się wokół Niemiec, pozwala zaoszczędzić około 300 mln EUR
rocznie.

Pozostałe szacunki kosztów braku działań na poziomie europejskim
Kwestii niewykorzystanego potencjału bardziej zacieśnionej współpracy w zakresie polityki
energetycznej w Europie poświęcono wiele opracowań ekonomicznych. Poniższa tabela przedstawia
krótkie podsumowanie najnowszych kalkulacji, z których część wskazuje na przyrost w wysokości
prawie 200 mld EUR:

Sektory Kwota w
EUR (mld)

Gaz i energia elektryczna

Ekspertyza dotycząca korzyści zintegrowania rynku energii44. 12,5 - 40
W sprawozdaniu na temat kosztów braku zintegrowanego unijnego rynku energetycznego
na przykładzie gazu oszacowano, że korzyści rynkowe pełnego wdrożenia trzeciego pakietu
energetycznego w 2015 r. w porównaniu do 2012 r. mogłyby wynieść nawet 8 mld EUR
rocznie45

8 - 30

Unijni konsumenci mogliby zaoszczędzić łącznie około 13 mld EUR, gdyby przeszli na
najtańsze dostępne taryfy za energię elektryczną46. 13

Oszczędności mogłyby wynieść 15 mld EUR rocznie, gdyby rozwiązano kwestię różnic cen
naruszających zasadę konkurencyjności47. 15

Energia ze źródeł odnawialnych

Możliwe jest osiągnięcie korzyści na poziomie od 16 mld EUR do 30 mld EUR rocznie w
okresie od 2015 r. do 2030 r. pod warunkiem wprowadzenia scenariusza skoordynowanych
inwestycji w energię ze źródeł odnawialnych48.

16 - 30

Całkowity poziom produkcji energii ze źródeł odnawialnych mógłby wzrosnąć do 2020 r. do
238 Mtoe, co przy niezmienionych cenach paliwa umożliwiłoby uniknięcie w 2020 r.
kosztów importowania paliwa na poziomie 50 mld EUR49.

50

Całkowita wartość dodana brutto sektora odnawialnych źródeł energii w UE w 2020 r.
wynosiłaby 99 mld EUR (0,8% całkowitego PKB). Przy scenariuszu polityki przyspieszonego
wdrożenia wartość ta wynosiłaby 129 mld EUR (1,1% całkowitego PKB) lub 197 mld EUR do
2030 r., o ile scenariuszowi temu towarzyszyłyby optymistyczne wyniki w zakresie
eksportu50.

99 - 197

44W ekspertyzie zleconej niedawno przez Komisję oszacowano, że korzyści netto wynikające z osiągnięcia
wystarczalności mocy wytwórczych w ramach wewnętrznego rynku energii w okresie od 2015 r. do 2030 r.
wynosiłyby 7,5 mld EUR rocznie. Ponadto przewiduje się, że dzielenie przez całą UE rezerw bilansowych
oznaczałoby roczne korzyści na poziomie do 0,5 mld EUR. Dodatkowe istotne korzyści w wysokości 4 mld EUR
można by osiągnąć dzięki stosowaniu inteligentnych sieci usprawniających reagowanie na zapotrzebowanie na
poziomie konsumenta. Booz & Company, Study on the benefits of an integrated European energy market,
2013:
http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/studies/doc/20130902_energy_integration_benefits.pdf.

45 Energy challenges and policy – uwagi Komisji na posiedzenie Rady Europejskiej w dniu 22 maja 2013 r.
46 http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/consumer/consumer_en.htm
47 Energy challenges and policy – uwagi Komisji na posiedzenie Rady Europejskiej w dniu 22 maja 2013 r.
48 Booz & Company, op. cit.
49 Energy Economic Developments in Europe, styczeń 2014.

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2014/pdf/ee1_en.pdf.
50 The impact of renewable energy policy on economic growth and employment in the European Union,

ekspertyza zlecona przez Komisję Europejską, 2006.
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Obejmujący całą UE obrót energią ze źródeł odnawialnych oraz skuteczne osiągnięcie celu
pozyskiwania 20% energii ze źródeł odnawialnych przez wszystkie państwa członkowskie
ograniczyłyby koszty całego systemu energetycznego nawet o 8 mld EUR51.

8

Efektywność energetyczna

Do 2020 r. zwiększenie o 20% efektywności energetycznej budynków umożliwiłoby
zaoszczędzenie 32% energii pierwotnej w Europie, 2,6 mld baryłek importowanej ropy
rocznie i 193 mld EUR rocznie52.

193

Efektywność energetyczna mogłaby umożliwić zmniejszenie unijnych rachunków za
energię o 200 mld EUR rocznie53. 200

Stanowisko Parlamentu w tej dziedzinie
W listopadzie 2012 r. Komisja przedstawiła komunikat zatytułowany „Uruchomienie wewnętrznego
rynku energii”, do którego dołączony był plan działania (COM(2012) 663). W tym kontekście Parlament
podkreślił potrzebę podjęcia działań zmierzających ku wdrożeniu trzeciego pakietu energetycznego
dotyczącego wewnętrznego rynku energii, a szczególnie działań mających na celu skuteczną
transpozycję. Podkreślił również, jak ważne jest zapewnienie narzędzi porównawczych dla
konsumentów, które zapewniają przejrzystość cen i rachunków, a także podkreślił potrzebę
wzmocnienia bezpieczeństwa dostaw, zakończenia fizycznego izolowania kilku państw członkowskich
od rynku energii oraz zwrócenia uwagi na potrzeby konsumentów podatnych na zagrożenia.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 września 2013 r. w sprawie uruchomienia
wewnętrznego rynku energii (2013/2005(INI)).
Sprawozdawca: Jerzy BUZEK (PPE), Komisja ITRE.
GŁOSOWANIE: Przez podniesienie ręki.

51 Energy challenges and policy – uwagi Komisji na posiedzenie Rady Europejskiej w dniu 22 maja 2013 r., s. 6.
52 Energy Priorities for Europe – wystąpienie przewodniczącego José Manuela Barroso na posiedzeniu Rady

Europejskiej w dniu 22 maja 2013 r.
53 Background on Energy in Europe, Informacja przygotowana przez Komisję dla Rady Europejskiej, 4 lutego 2011.
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11. Zasada równości wynagrodzenia za jednakową pracę
Potencjalny przyrost wydajności: 13 mld EUR rocznie

Główne propozycje
Istnieją ważne dowody na to, że likwidacja zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć jest nie
tylko pożądana sama w sobie, ale również ze względu na jej pozytywny wpływ na wzrost gospodarczy.
Według oceny europejskiej wartości dodanej54 w zakresie stosowania zasady równości wynagrodzenia
za jednakową pracę o równej wartości, sporządzonej w celu wsparcia inicjatywy ustawodawczej
Parlamentu w tej sprawie, obniżenie poziomu zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć o 1%
spowodowałoby wzrost PKB w wysokości 0,1%. Gdyby inicjatywa w tym zakresie na szczeblu
europejskim spowodowała obniżenie poziomu zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć o
tylko 1% w całej Unii Europejskiej, unijny PKB wzrósłby o 17 mld EUR rocznie. Dla celów niniejszej
ekspertyzy przyjęto ostrożniejsze założenie na poziomie 13 mld EUR.

Ostania ocena europejskiej wartości dodanej Parlamentu w tej sprawie (z załącznikami) przygotowana
na zlecenie Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia jest dostępna do pobrania pod adresem:

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/504469/IPOL-JOIN_ET(2013)504469_EN.pdf
i http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/

Szczegółowa analiza
Podjęto prace w zakresie potencjalnych korzyści gospodarczych płynących z proponowanego
przeglądu dyrektywy 2006/54/WE w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz
równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy. Według oceny minimalne i
maksymalne poziomy wpływu takiego działania ustawodawczego na obniżenie poziomu zróżnicowania
wynagrodzenia ze względu na płeć wynoszą 1% i 3%. Z założenia, że każdorazowe obniżenie poziomu
zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć o 1% spowodowałoby wzrost PKB o 0,1%, wynika, że
obniżenie poziomu zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć o 2% spowodowałoby
zwiększenie PKB o około 34 mld EUR (lub 67,71 EUR na mieszkańca w całej Unii Europejskiej), a
obniżenie poziomu zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć o 1% spowodowałoby
zwiększenie PKB o około 17 mld EUR. Powyższe szacunki nie uwzględniają różnic między państwami
członkowskimi odnośnie do zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć, wynikających z faktu, że
niektóre państwa członkowskie częściowo wdrożyły już zalecenia Parlamentu. Stąd ostateczna suma
przyjęta dla celów niniejszej ekspertyzy to 13 mld EUR.

Pozostałe szacunki kosztów braku działań na poziomie europejskim
Zgodnie z literaturą ekonomiczną korzyści płynące z obniżenia poziomu zróżnicowania wynagrodzenia
ze względu na płeć są liczne i obejmują nie tylko wzrost wynagrodzenia kobiet, ale również
ograniczenie wypłat zasiłków z tytułu niskich dochodów, zmianę współczynnika dzietności oraz wzrost
zatrudnienia kobiet55. Badanie OECD z 2012 r.56 wykazało, że średnio 50% spadek poziomu
zróżnicowania ze względu na płeć we współczynnikach aktywności zawodowej powoduje podniesienie

54 Del Monte M., Dział ds. Europejskiej Wartości Dodanej, Parlament Europejski, European Added Value
Assessment on the application of the principle of equal pay for men and women for equal work of equal value,
czerwiec 2013 r.

55 Krótka prezentacja korzyści gospodarczych zob.: The economic case for gender equality, prezentacja na
konferencji szwedzkiej prezydencji w sprawie równości płci: What does gender equality mean for economic
growth?, październik 2009 r.

56 http://www.oecd.org/inclusive-growth/Closing%20the%20Gender%20Gaps.pdf
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rocznej stopy wzrostu PKB na mieszkańca na poziomie 0,3%. W przypadku całkowitego ujednolicenia
do 2030 r. poziom wzrostu wyniósłby 0,6% (równowartość całkowitego 12% wzrostu PKB w ostatnich
20 latach).

Szczegółowe badania krajowe potwierdzają powyższe wnioski. W 2010 r. National Centre for Social
and Economic Modelling (NATSEM) (krajowe centrum ds. modelowania ekonomicznego i społecznego)
w Australii oszacowało, że 17% poziom zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć kosztuje
australijską gospodarkę 8,5% PKB, co stanowi równowartość 93 mld AUD rocznie. W tej samej
ekspertyzie stwierdzono, że obniżenie poziomu zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć o
zaledwie 1% spowodowałoby wzrost australijskiej gospodarki o 0,5% PKB tj. 5,5 mld AUD57. Według
ekspertyzy przeprowadzonej w Zjednoczonym Królestwie w 2006 r.58 kombinacja czynników, takich jak
segregacja płciowa, brak możliwości pracy w niepełnym wymiarze godzin na wyższych stanowiskach
oraz ukryta dyskryminacja płacowa, przyczyniła się do możliwej do uniknięcia straty na poziomie 1,3-
2% PKB (15 i 23 mld GBP) rocznie.
Stanowisko Parlamentu w tej dziedzinie
W maju 2012 r. Parlament przyjął rezolucję na podstawie sprawozdania w ramach inicjatywy
ustawodawczej dotyczącego równej płacy (sprawozdanie Edit Bauer), w której wezwano Komisję do
dokonania przeglądu dyrektywy 2006/54/WE w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans
oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy przed lutym 2013 r.

W oficjalnej odpowiedzi na to sprawozdanie Komisja wskazała, że nie zamierza dokonywać przeglądu
dyrektywy, aby usunąć poszczególne przyczyny obecnego zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na
płeć w podanym terminie, a zamiast tego sporządzi sprawozdanie dotyczące praktycznego wdrażania
dyrektywy na szczeblu krajowym. Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia Parlamentu Europejskiego
(FEMM) zwróciła się o przygotowanie, w ramach działań następczych, oceny europejskiej wartości
dodanej oraz przygotowanie dodatkowego uzasadnienia sprawozdania w ramach inicjatywy
ustawodawczej

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 maja 2012 r. z zaleceniami dla Komisji w sprawie
stosowania zasady równości wynagrodzeń dla pracowników płci męskiej i żeńskiej za taką samą pracę
lub pracę tej samej wartości (2011/2285 (INI)).
Sprawozdawczyni: Edit BAUER (PPE), Komisja FEMM.
Głosowanie na posiedzeniu plenarnym: GŁOSY ZA: 482 - GŁOSY PRZECIW: 160 - WSTRZYMUJĄCYCH
SIĘ: 35.

57 http://www.actu.org.au/Images/Dynamic/attachments/6895/NATSEM per cent20factsheet.pdf
58 Komisja ds. Kobiet i Rynku Pracy, Shaping a Fairer Future, luty 2006 r.
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12. VAT i przeciwdziałanie uchylaniu się od opodatkowania
Potencjalny przyrost wydajności: 7 mld EUR rocznie

Główne propozycje
Uchylanie się od opodatkowania, oprócz tego, że jest nielegalne, prowadzi do nieefektywnego i
zaburzonego przydziału zasobów w gospodarce. Biorąc pod uwagę znaczny spadek wpływów z tytułu
VAT, niewielkie działania na szczeblu UE w tym zakresie, mianowicie wprowadzenie standardowej
faktury europejskiej lub koordynowanego na szczeblu UE lub uproszczonego transgranicznego
systemu podatkowego, mogłyby przynieść faktyczną przewidywaną korzyść na poziomie około 7 mld
EUR rocznie. Działania te mogłyby ułatwić zwalczanie oszustw w zakresie VAT, naruszających interesy
finansowe Unii, a także ułatwić realizację transakcji transgranicznych oraz ograniczyć koszty
przedsiębiorstw i obywateli.

Szczegółowa analiza
Ograniczenie szarej strefy UE, która według szacunków stanowi około 20% oficjalnego PKB,
spowodowałoby efektywniejszy przydział zasobów w gospodarce europejskiej. Bardzo trudno jest to
jednak osiągnąć bez skuteczniejszej współpracy podatkowej całej Unii. Do tej pory nie oceniono
całkowitego wpływu koordynowanego na szczeblu UE lub uproszczonego transgranicznego systemu
podatkowego.

Według ostatniego badania dotyczącego „ubytku dochodów z tytułu VAT” w 26 państwach
członkowskich59, strata w dochodach spowodowana nieprzestrzeganiem przepisów lub
nieściągalnością w 2011 r. wyniosła szacunkowo 193 mld EUR (lub 1,5% PKB). Ubytek dochodów z
tytułu VAT to różnica między przewidywanym dochodem z tytułu VAT a kwotą VAT faktycznie
pobraną przez organy krajowe. Chociaż nieprzestrzeganie przepisów stanowi ważną przyczynę ubytku
dochodów, ubytek dochodów z tytułu VAT nie jest spowodowany wyłącznie oszustwami.
Niezapłacenie VAT wynika między innymi również z przypadków upadłości, niewypłacalności, błędów
statystycznych, opóźnień w płatnościach i unikania opodatkowania. Wobec braku kompleksowego
opracowania oceniającego korzyści gospodarcze płynące z wzmocnionej i lepiej skoordynowanej
polityki podatkowej UE, założenie, że ograniczone, nowe środki na szczeblu europejskim, takie jak
wprowadzenie standardowej faktury europejskiej, mogą przynieść korzyść w wysokości około
7 mld EUR rocznie, wydaje się trafne.

Stanowisko Parlamentu w tej dziedzinie
Parlament wezwał Komisję do dokonania przeglądu dyrektywy w sprawie opodatkowania dochodów z
oszczędności, aby zrezygnować z tymczasowych odstępstw obowiązujących dla niektórych państw
członkowskich, objąć przepisami dyrektywy powiernictwo i różne formy zwrotów z inwestycji oraz
wprowadzić jej przepisy w jurysdykcjach sprzyjających uchylaniu się od opodatkowania. Podkreślił
również potrzebę dokonania przeglądu dyrektywy o spółkach dominujących i zależnych oraz
dyrektywy w sprawie odsetek i należności licencyjnych w celu uniknięcia uchylania się od
opodatkowania poprzez hybrydowe instrumenty finansowe. Zwrócił się o wprowadzenie standardowej
faktury europejskiej w celu ułatwienia realizacji transakcji i kontroli transgranicznych. Do tej pory
Komisja ogłosiła jedynie inicjatywę w sprawie VAT o charakterze nieustawodawczym.

59 CPB Netherlands i CPB, Study to quantify and analyse the VAT gap in the EU-27 Member States, lipiec 2013 r.,
na zlecenie Komisji.
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Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie walki z oszustwami
podatkowymi, uchylaniem się od opodatkowania i rajami podatkowymi
2013/2060(INI).
Sprawozdawczyni: Mojca KLEVA KEKUŠ (S&D), Komisja ECON.
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 października 2011 r. w sprawie przyszłości podatku VAT
(2011/2082(INI)) na podstawie sprawozdania Davida CASA.
Sprawozdawca: David CASA (PPE), Komisja ECON.
Głosowanie na posiedzeniu plenarnym: GŁOSY ZA: 521 - GŁOSY PRZECIW: 50 - WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:
58.



37

13. Zwalczanie przemocy wobec kobiet
Potencjalny przyrost wydajności: 7 mld EUR rocznie

Główne propozycje
Ostatnie dane na temat przemocy wobec kobiet dotyczące całej Europy60 wskazują, że 33% kobiet w
wieku powyżej 15 lat doświadczyło przemocy fizycznej lub seksualnej. Według ostatniej oceny
europejskiej wartości dodanej dotyczącej zwalczania przemocy wobec kobiet, sporządzonej na
poparcie inicjatywy ustawodawczej w Parlamencie, szacowany koszt gospodarczy tego rodzaju
przemocy wynosi 69 mld EUR rocznie (2011), czyli 0,5% unijnego PKB. Ta kwota obejmuje 45 mld EUR
rocznie kosztów służby cywilnej i 24 mld EUR związane z brakiem wyniku gospodarczego. Trudno
ocenić dokładny wpływ ram polityki UE w tej dziedzinie. Niemniej jednak gdyby spowodowały
obniżenie poziomu przemocy tylko o 10%, mógłby doprowadzić do ograniczenia bezpośredniego
kosztu gospodarczego o około 7 mld EUR rocznie.

Ostania ocena europejskiej wartości dodanej61 w tej sprawie przygotowana na zlecenie Komisji
Praw Kobiet i Równouprawnienia Parlamentu Europejskiego jest dostępna do pobrania pod adresem:

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/documents.html?word=%22Violence+against+women%22&docu
mentType=STUDIES&id=&body=EAVA&dateStart=&dateEnd=&action=submit

Szczegółowa analiza
Szacunki podane w ocenie europejskiej wartości dodanej powstały w oparciu o ekstrapolację danych
dotyczących Zjednoczonego Królestwa62 opublikowanych przez brytyjskie ministerstwo handlu i
przemysłu (DTI) w 2004 r. i potwierdzonych jakościowo przez brytyjski Krajowy Urząd Statystyczny
(ONS) do skali Unii Europejskiej.

Dane zostały obliczone poprzez zidentyfikowanie skutków przemocy wobec kobiet (koszty);
oszacowanie ich rozmiaru; oszacowanie ich kosztu; przypisanie kosztów poszczególnym
zainteresowanym stronom; a następnie zwiększenie skali z poziomu państwa członkowskiego do
poziomu UE.

Określono i zbadano trzy podstawowe rodzaje kosztów przemocy wobec kobiet:

- usługi: system prawny (karny i cywilny), świadczenia zdrowotne (zdrowie fizyczne i psychiczne)
i usługi specjalistyczne (koszty państwowe i publiczne);

- utracony wynik gospodarczy: wpływ obrażeń na czas pracy oraz wpływ niskiej wydajności
spowodowane obniżonym poziomem koncentracji w pracy (koszty przedsiębiorstw i
gospodarki);

- ból i cierpienie ofiar: obliczone w oparciu o metodologię stosowaną w innych dziedzinach oraz
na podstawie szacunków dotyczących gotowości społeczeństwa, by zapłacić, aby uniknąć
szkód i obrażeń (koszt ponoszony przez ofiary).

Przyjęto następujące podejścia w celu zapewnienia jak najdokładniejszych danych:
- badania – dla określenia zakresu i charakteru głównych form przemocy wobec kobiet;

60 Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Przemoc wobec kobiet – badanie przeprowadzone w skali UE,
marzec 2014 r.
http://fra.europa.eu/en/press-release/2014/violence-against-women-every-day-and-everywhere.

61 M. Nogaj, Dział ds. Europejskiej Wartości Dodanej, Parlament Europejski, Combatting violence against women:
European Added Value Assessment, listopad 2013 r.

62 S. Walby, The Cost of Domestic Violence, 2004 r.
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- dane administracyjne – dla określenia zakresu korzystania przez ofiary przemocy wobec kobiet
z usług oraz określenia kosztów jednostek usługowych; oraz

- równoległe badania dotyczące obrażeń – wykorzystywanie miarodajnych badań dotyczących
wpływu obrażeń fizycznych na stracony czas pracy, korzystanie z usług opieki zdrowotnej i
gotowość społeczeństwa, by zapłacić, aby uniknąć takich obrażeń.

Wpływy dotyczące osób lub całego społeczeństwa, w odniesieniu do których brak jest szczegółowych
danych co do dokładnej skali skutków, nie zostały uwzględnione w kalkulacji kosztów.

Następnie dane z podstawowego badania z 2004 r. zostały w 2011 r. ekstrapolowane na całą Unię
Europejską poprzez:

- zmianę „przemocy domowej wobec kobiet i mężczyzn” na „przemoc wobec kobiet
uwarunkowaną płcią” poprzez usunięcie przemocy wobec mężczyzn i dodanie przemocy
seksualnej ze strony osób niebędących partnerami;

- aktualizację kosztów zgodnie z poziomem inflacji z lat 2001–2011;
- ekstrapolację z Anglii i Walii na „Zjednoczone Królestwo”
- aktualizację współczynnika przemocy wobec kobiet ze współczynnika z 2001 r. do

współczynnika z 2011 r.
- ekstrapolację ze Zjednoczonego Królestwa do UE28 jako całości.

Na tej podstawie oszacowano całkowity koszt przemocy wobec kobiet dla UE28 na poziomie
226 mld EUR rocznie. Kwota ta uwzględnia 45 mld EUR rocznie kosztów służby cywilnej i 24 mld EUR
związane z utratą wyników gospodarczych oraz 157 mld EUR kosztów bólu i cierpienia ofiar. Ponieważ
wyrażenie bólu i cierpienia w wartościach pieniężnych jest trudne, dane te zachowuje się dla celów
niniejszej analizy. W efekcie szacowany koszt przemocy wobec kobiet wynosi przynajmniej 69 mld EUR
rocznie, czyli 0,5% unijnego PKB. Trudno ocenić wpływ ram polityki UE na ograniczenie przemocy
wobec kobiet. Gdyby spowodowały obniżenie poziomu przemocy tylko o 10%, mogłyby doprowadzić
do ograniczenia bezpośredniego kosztu gospodarczego o około 7 mld EUR rocznie.

Pozostałe szacunki kosztów braku działań na poziomie europejskim
W ekspertyzie z 2006 r.63Rada Europy zawarła pobieżną analizę porównawczą szacunkowych kosztów
przemocy domowej państw członkowskich. Ekspertyza wskazała, że koszt ten kształtował się w
granicach 20–60 EUR na każdą osobę w populacji rocznie (ceny z 2006 r.). Inna ekspertyza z 2006 r.64,
sfinansowana przez Komisję w ramach programu Daphne, dotyczyła przemocy domowej. Według tej
ekspertyzy koszt gospodarczy przemocy domowej wynosił 16 mld EUR rocznie na państwo
członkowskie UE (ceny z 2006 r.). Dane uwzględniają koszty medyczne, społeczne i gospodarcze oraz
koszty wymiaru sprawiedliwości i policji.

Stanowisko Parlamentu w tej dziedzinie
Parlament wielokrotnie wzywał Komisję do zaproponowania konkretnego i kompleksowego
instrumentu prawnego w celu zwalczania przemocy wobec kobiet (na przykład: sprawozdanie
Reginy Bastos w sprawie programu Daphne: osiągnięcia i plany na przyszłość (2011/2273(INI));
sprawozdanie Evy-Britt Svensson w sprawie priorytetów oraz zarysu ram nowej polityki
UE w dziedzinie walki z przemocą wobec kobiet (2010/2209(INI)).

63 C. Hagemann-White, Zwalczanie przemocy wobec kobiet – analiza środków i działań podjętych przez państwa
będące członkami Rady Europy, 2006 r.

64 Psytel, Ingénierie de l'information, Estimated cost of domestic violence in Europe (IPV UE koszt - 2006), 2006 r.
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Komisja do tej pory nie zaproponowała takiego konkretnego środka ustawodawczego. W czerwcu
2013 r. przyjęto tzw. „pakiet dotyczący praw ofiary”. Instrument ten stanowi wyraźny krok naprzód,
jednak Parlament uważa, że jest niewystarczający, aby kompleksowo zaradzić temu problemowi.
Parlament zdecydował, że przygotuje sprawozdanie w ramach inicjatywy ustawodawczej wraz z oceną
europejskiej wartości dodanej w celu ponownego wezwania do przedłożenia wniosku dotyczącego
aktu ustawodawczego określającego środki promujące i wpierające działanie państw członkowskich w
obszarze zapobiegania przemocy wobec kobiet. Sprawozdawczyni proponuje połączenie środków
ustawodawczych i nieustawodawczych, w tym:

 przyjęcie aktu prawnego wspierającego działania państw członkowskich w obszarze
zapobiegania przemocy wobec kobiet;

 ustanowienie spójnego systemu zbierania danych dotyczących przemocy uwarunkowanej płcią
w państwach członkowskich;

 wprowadzenie przez Radę Europejską klauzuli pomostowej poprzez jednogłośne przyjęcie
decyzji w sprawie uznania przemocy uwarunkowanej płcią za jedną z dziedzin przestępczości
określonych w art. 83 ust. 1 TFUE;

 uruchomienie procedury przystąpienia UE do konwencji stambulskiej;
 przyjęcie ogólnounijnej strategii i planu działania w celu zwalczania przemocy wobec kobiet.

2013/2004(INL): Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie zwalczania przemocy
wobec kobiet.
Sprawozdawczyni: Antonyia PARVANOVA (ALDE), Komisja FEMM.
Przyjęte na sesji plenarnej dnia 25 lutego 2014 r.
GŁOSOWANIE: Przez podniesienie ręki.
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14. Informowanie pracowników i konsultacje z nimi
Potencjalny przyrost wydajności: 3 mld EUR rocznie

Główne propozycje
Informowanie pracowników i prowadzenie z nimi konsultacji w sposób bardziej systematyczny, w
szczególności w okresach restrukturyzacji, może przynieść znaczące korzyści gospodarcze poprzez
ograniczenie skali konfliktów przemysłowych, obniżenie współczynnika rezygnacji z pracy (tzw.
„współczynnik rezygnacji”), poszerzenie umiejętności przystosowania zawodowego lub złagodzenie
społecznego i zdrowotnego wpływu na system opieki społecznej oraz powiązane koszty (w
szczególności związane z opieką zdrowotną). W ostatniej ocenie europejskiej wartości dodanej
Parlamentu w tej sprawie65 zawarto analizę sposobu, w jaki stosowna inicjatywa na szczeblu UE
powinna ograniczyć koszty społeczne dostosowania strukturalnego, zapewnić zintegrowane i spójne
podejście do rozwiązywania problemów dotyczących restrukturyzacji oraz pomoc w wyeliminowaniu
potencjalnych zakłóceń konkurencji na jednolitym rynku i nierównego traktowania pracowników, jakie
wynikają z rozbieżności przepisów krajowych. Przedsięwzięte środki mogą spowodować przyrost
wydajności w całej Unii na poziomie 3 mld EUR rocznie.

Ocena europejskiej wartości dodanej w tej sprawie przygotowana na zlecenie Komisji Zatrudnienia i
Spraw Socjalnych Parlamentu Europejskiego jest dostępna do pobrania pod adresem:

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/documents.html?word=%22Consultation+of+workers%22&docu
mentType=STUDIES&id=&body=EAVA&dateStart=&dateEnd=&action=submit

Szczegółowa analiza
Głównym celem własnej oceny Parlamentu było podanie szacunkowego potencjalnego wpływu
środków określonych w sprawozdaniu Alejandra Cercasa. W tym celu w pierwszej kolejności
stworzono podstawowy scenariusz z wykorzystaniem wybranych informacji dotyczących istnienia
takich praktyk na szczeblu państw członkowskich. Następnie skupiono się na skutkach związanych z
zaleceniami Parlamentu na szczeblu przedsiębiorstwa. Główne wpływy poddane analizie obejmowały:
wpływ na liczbę zwolnień, wpływ na umiejętność przystosowania zawodowego (szanse pracowników
na znalezienie zatrudnienia w przyszłości) oraz wpływ na jakość pracy (w aktualnych miejscach pracy).
Dowody dotyczące skutków na szczeblu przedsiębiorstwa zestawiono następnie z informacjami na
temat kosztów i przedstawiono prostą analizę kosztów i wyników. Dowody dotyczące skutków
połączono z informacjami na temat sytuacji wyjściowej w celu dokonania oceny łącznego wpływu na
szczeblu państw członkowskich. W końcu, w porównaniu ze skutecznością środków na szczeblu
przedsiębiorstwa, ich wpływ na szczeblu UE zmniejszono o około 50%, tak aby uwzględnić
nierównomierne rozłożenie aktualnych wyników, jak również planowane redukcje miejsc pracy w
państwach członkowskich.

Wywnioskowano, że we wszystkich państwach członkowskich konsultacje na wczesnym
etapie obniżyłyby liczbę zwolnień o około 22% w porównaniu do szacunkowych wyników na poziomie
43% na szczeblu przedsiębiorstwa. Przedsięwzięcie tych środków w 2011 r., kiedy to planowano
redukcję 464 000 miejsc pracy, mogłoby doprowadzić do szacunkowego obniżenia poziomu zwolnień o
około 100 000. Następnie dane te połączono z wydajnością pracy, miarą często wykorzystywaną do
oszacowania wydajności danej populacji w zakresie produkcji towarów i świadczenia usług.

65 M. Del Monte, Dział ds. Europejskiej Wartości Dodanej, Parlament Europejski, European added value of an EU
measure on information and consultation of workers, anticipation and management of restructuring processes,
listopad 2012 r.
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Według OECD wydajność pracy oznacza produkt krajowy brutto (PKB) na godzinę pracy. Upraszczając,
wydajność jest miarą rezultatu procesu produkcyjnego na jednostkę nakładu. Nakład pracy oznacza
całkowitą liczbę godzin przepracowanych przez wszystkie zatrudnione osoby, a dane na temat nakładu
pracy pochodzą z przeglądu stanu zatrudnienia OECD dotyczącym rocznych rachunków krajowych i
statystyk dotyczących siły roboczej (Annual National Accounts and Labour Force Statistics). Na
podstawie tych danych poziom wydajności w Europie, lub inaczej wynik PKB na godzinę pracy, wynosi
od 26,2 USD na godzinę w Polsce do 77,1 USD na godzinę w Luksemburgu, przy czym w strefie euro
średni poziom wydajności pracy wynosi około 51 USD na godzinę. Na podstawie ostrożnego założenia,
że średnia wydajność pracy na godzinę w UE28 wynosi 26 USD na godzinę, oszacowano, że
gospodarcza wartość dodana zaproponowanego środka wynosi około 40 950 USD rocznie na jednostkę
pracy. Wynik ten otrzymano poprzez pomnożenie wydajności pracy przez liczbę godzin w danym
tygodniu, a następnie liczbę tygodni w roku (26USD*35h*45tyg.). Wynik ten pomnożony przez
szacunkową liczbę zwolnień, których można było uniknąć w 2011 r., daje nam kwotę w wysokości
4 mld USD, co stanowi równowartość 3 mld EUR.

Pozostałe źródła kosztów braku działań na poziomie europejskim
Istnieją dowody wskazujące, że sukces przekwalifikowania zależy w dużym stopniu od dotychczasowej
kariery poszczególnych pracowników oraz od stopnia, w jakim skorzystali oni ze szkolenia i
poradnictwa zawodowego w procesie przejściowym66. W kontekście korzyści płynących z
informowania i konsultacji zauważono, że uprzednie zawiadomienie o zwolnieniach ma korzystny
wpływ na przebieg procesu przekwalifikowania, w szczególności gdy towarzyszy mu pomoc
w szukaniu pracy i szkolenia67.

Stanowisko Parlamentu w tej dziedzinie
Parlament zwrócił się do Komisji o przedłożenie, na podstawie art. 225 TFUE oraz po konsultacjach z
partnerami społecznymi, wniosku dotyczącego aktu prawnego na podstawie 14 zaleceń Parlamentu
dotyczących strategicznych praktyk restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw.
Wzywa Komisję do zapewnienia, aby zwolnienia były brane pod uwagę jako rozwiązanie ostateczne,
po wcześniejszym rozważeniu wszystkich możliwych rozwiązań alternatywnych, przy czym nie
powinno to mieć negatywnego wpływu na konkurencyjność przedsiębiorstw; Ponadto wzywa Komisję,
by zbadała, czy konieczne jest podjęcie na szczeblu unijnym działań związanych z nadzorowaniem
działalności przedsiębiorstw w celu uniknięcia wszelkiego rodzaju nadużyć, jakie mogłyby pociągać za
sobą szkody, w szczególności dla pracowników.

W odpowiedzi na sprawozdanie Komisja wskazała, że nie ma zamiaru przedstawiać aktu prawnego, ale
wydać komunikat w sprawie ustalenia ram jakości na rzecz przewidywania zmian i restrukturyzacji.
Komisja przedstawiła komunikat w grudniu 2013 r.68.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 stycznia 2013 r. zawierająca zalecenia dla Komisji w
sprawie informowania pracowników i konsultowania się z nimi, przewidywania restrukturyzacji i
zarządzania nimi (2012/2061(INI)).
Sprawozdawca: Alejandro CERCAS (S&D), Komisja EMPL.
Głosowanie na posiedzeniu plenarnym: GŁOSY ZA: 503 - GŁOSY PRZECIW: 107 - WSTRZYMUJĄCYCH
SIĘ: 72.

66 Gazier, Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP), 2005 r.
67 Torres, Social accompaniment measures for globalisation: sop or silver lining?, 2005 r.
68 COM(2013) 882.
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15. Jednolity europejski obszar transportu
Potencjalny przyrost wydajności: 2,5 mld EUR rocznie

Główne propozycje
W ostatnim ćwierćwieczu poczyniono znaczący postęp w zakresie ustanawiania wspólnej polityki
transportowej w Unii Europejskiej poprzez usunięcie przeszkód, zwiększenie konkurencji i poprawienie
jakości usług oraz bezpieczeństwa, w szczególności w sektorach transportu drogowego, kolejowego i
lotniczego. Dzięki dalszym działaniom mającym na celu stworzenie bardziej zintegrowanego sektora
transportu można jednak osiągnąć znaczne zwiększenie przyrostu wydajności. Istniejące ekspertyzy
wskazują, że minimalna korzyść gospodarcza wynikająca z dalszego pogłębiania jednolitego rynku
transportu w różnych formach wyniosłaby przynajmniej 2,5 mld EUR rocznie. Na zlecenie
Komisji Transportu i Turystyki Parlamentu aktualnie podejmowane są dalsze działania w tej sprawie w
postaci sprawozdania na temat kosztów braku działań na poziomie europejskim.

Szczegółowa analiza: metodologia i szczegółowe wyjaśnienie
W chwili obecnej brak jest wyczerpujących szacunków kosztów braku działań na poziomie europejskim
dotyczących ogólnego jednolitego rynku transportu. Aktualnie Parlament dokonuje oceny w formie
sprawozdania na temat kosztów braku działań na poziomie europejskim, a w kwietniu 2014 r. powinny
być dostępne wstępne dane z tego sprawozdania. Ocena obejmie analizę i oszacowanie kosztów i
korzyści w wybranych sektorach transportu i turystyki, w szczególności sektorach transportu
drogowego, kolejowego, lotniczego i wodnego oraz turystyki i praw pasażerów.

Istniejące ekspertyzy wskazują jednak na istotne korzyści płynące z ukierunkowanych działań w
poszczególnych sektorach. W odniesieniu do transportu kolejowego ilościowa ocena skutków69

wskazała, że szacunkowe korzyści netto płynące z dalszego otwarcia rynku, bardziej otwartych
procedur udzielania zamówień publicznych na usługi i dalszych działań a rzecz rozdzielenia usług mogą
wynieść od 18 do 32 mld EUR rocznie w ciągu 17 lat począwszy od 2019 r. (w którym można
spodziewać się pełnego efektu). Przyjęcie niższej kwoty dla celów ostrożnego oszacowania
oznaczałoby korzyści w wysokości około 1 mld EUR rocznie.

Dalszych korzyści gospodarczych można spodziewać się na skutek przeglądu ram instytucjonalnych, w
których działa Europejska Agencja Kolejowa (ERA), i ułatwienia utworzenia jednolitego
europejskiego obszaru kolejowego70. Korzyści w pierwszej kolejności wynikałyby z oszczędności w
ramach procedury udzielania certyfikatów bezpieczeństwa i zezwoleń dotyczących taboru kolejowego.
Oszacowano, że korzyści wynikające z dzielonych kompetencji ERA i krajowych organów nadzorczych w
tym obszarze mogą wynieść 508 mln EUR w okresie od 2015 do 2025 r., czyli około 50 mln EUR rocznie.

W transporcie wodnym znaczących korzyści można spodziewać się na skutek liberalizacji
świadczenia usług portowych i większej przejrzystości finansowej portów71. Szacowane obniżenie
całkowitych kosztów związanych z portami wynosi około 7%; co przekłada się na roczne oszczędności
na poziomie około 1 mld EUR.

69 Steer Davies Gleave, Further action at European level regarding market opening for domestic passenger
transport by rail and ensuring non-discriminatory access to rail infrastructure and services, Steer Davies Gleave
na zlecenie Komisji Europejskiej, listopad 2012 r.

70 Steer Davies Gleave, Impact assessment support study on the revision of the institutional framework of the EU
railway system, with a special consideration to the role of the European Railway Agency, Steer Davies Gleave
na zlecenie Komisji Europejskiej, czerwiec 2012 r.

71 Komisja Europejska, Ocena skutków towarzysząca dokumentowi – Wniosek dotyczący rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy w zakresie dostępu do rynku usług portowych oraz
przejrzystości finansowej portów, SWD(2013) 182.
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Odnośnie do transportu lotniczego w ekspertyzie z 2011 r.72 wskazano kilka problemów, w tym
niepełne wykorzystanie przepustowości niektórych portów lotniczych oraz trudności przewoźników
usiłujących poszerzyć swoją działalność na przeciążonych portach lotniczych w celu wprowadzenia
rzeczywistej konkurencji dla zasiedziałych przewoźników. Wskazano również wadliwe działanie
procesu przydzielania czasu na start lub lądowanie oraz brak spójności z jednolitą europejską
przestrzenią powietrzną. Ekspertyza wskazała, że sam przegląd europejskich zasad przydzielania czasu
na start lub lądowanie mógłby spowodować przyrost wydajności na poziomie 5 mld EUR do 2025 r.,
lub 334 mln EUR rocznie (przez 15 lat od 2010 do 2025 r.).

W sektorze transportu drogowego dalszych korzyści upatruje się w liberalizacji przewozów
kabotażowych. We wstępnej analizie wskazuje się na korzyści w wysokości dziesiątek milionów euro.
Dla celów niniejszej analizy przyjęto kwotę 50 mln EUR rocznie.

Dodając potencjalne korzyści z czterech wspomnianych obszarów, otrzymamy łączną minimalną kwotę
w wysokości około 2,5 mld EUR rocznie. Ponieważ prognoza ta uwzględnia jedynie wyraźnie
stwierdzone braki, odnośnie do których dostępne są dane, i nie jest wyczerpująca, można racjonalnie
założyć, że plasuje się ona w dolnej granicy kwoty potencjalnych korzyści gospodarczych.

Pozostałe szacunki kosztów braku działań na poziomie europejskim
Ostatnia ekspertyza Komisji wskazała na liczne nieprawidłowości w sektorze transportu UE, takie jak
luka w wydajności w lądowym transporcie towarowym73. Problem ten jest spowodowany takimi
czynnikami jak niski poziom liberalizacji, zatory i wąskie gardła w infrastrukturze. Pomimo że luki te nie
zostały wyrażone w wartościach pieniężnych, w ekspertyzie wskazano, że szacowany przyrost
wydajności możliwy do osiągnięcia na rynku drogowego transportu towarowego wynosi około 231
ton-km na pracownika, co oznacza ograniczenie luki w wydajności z 36% do 10%.

Stanowisko Parlamentu w tej dziedzinie
Parlament podkreśla znaczenie jednolitego europejskiego obszaru transportu, wzajemnie
powiązanego i interoperacyjnego, opartego na prawdziwie europejskim zarządzaniu infrastrukturą
i systemami transportowymi, który można osiągnąć poprzez wyeliminowanie efektu granicy między
państwami członkowskimi w odniesieniu do wszystkich rodzajów transportu. Parlament przedstawił
także kilka zaleceń dla poszczególnych sektorów transportu drogowego, spedycji, transportu
lotniczego i kolejowego, np. wnioski w sprawie europejskiej przestrzeni powietrznej, europejskiego
regulatora kolejowego i otwarcia narodowych rynków kolejowych, jak również oddzielenia usług
transportu kolejowego od infrastruktury.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie planu utworzenia jednolitego
europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego
systemu transportu (2011/2096 (INI)).
Sprawozdawca: Mathieu GROSCH (PPE), Komisja TRAN.
Głosowanie na posiedzeniu plenarnym: GŁOSY ZA: 523 - GŁOSY PRZECIW: 64 - WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:
37.

72 Komisja Europejska, Ocena skutków załączona do Białej księgi – Plan utworzenia jednolitego europejskiego
obszaru transportu - dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu,
Bruksela, 28 marca 2011 r., SEC(2011) 391.

73 Zobacz np.: London Economics, PriceWaterhouseCoopers, The cost of non-Europe:the untapped potential of
the European Single Market: Final Report, Biuro Doradców ds. Polityki Europejskiej (BEPA), 2013 r.
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16. Europejska przestrzeń badawcza
Potencjalny przyrost wydajności: 1 mld EUR rocznie

Główne propozycje
Aktualnie około 85% europejskich badań naukowych finansowanych ze środków publicznych
przeprowadza się wyłącznie na szczeblu krajowym, bez współpracy transgranicznej, podczas gdy
jedynie 15% środków jest koordynowane przez organizacje międzyrządowe lub wspólnie wydawane w
ramach programu ramowego UE w zakresie badań74. Ramy europejskiej przestrzeni badawczej (EPB)
mają na celu zacieśnienie współpracy, ograniczenie rozproszenia i powielania wysiłków na rzecz
tych samych badań. Można racjonalnie założyć, że zacieśnienie współpracy, o którym mowa, mogłoby
przynosić korzyść w wysokości przynajmniej 1 mld EUR rocznie, w ciągu 15 lat.

Szczegółowa analiza
Europejska przestrzeń badawcza (EPB), polityczny priorytet w sposób wyraźny dodany do Traktatu z
Lizbony, ma na celu promowanie najlepszych warunków badań w Europie dla wszystkich
zainteresowanych stron – badaczy, instytutów, sektora prywatnego, państw członkowskich i krajów
stowarzyszonych. Niemniej jednak wciąż nie jest projektem ukończonym. Wzmocnienie EPB oznacza
realokację krajowych środków finansowych na koordynowane transgranicznie badania naukowe.

Według oceny skutków przeprowadzonej przez Komisję75 połączony efekt celu barcelońskiego,
programu „Horyzont 2020” i zwiększonego udziału finansowania transnarodowego spowoduje
dodatkowy wzrost PKB o 445 mld EUR i utworzenie 7,2 mln miejsc pracy od teraz do 2030 r. Oznacza
to roczny wzrost o dodatkowe 0,25% PKB. Zakładając jednakowe rozłożenie korzyści na przestrzeni lat,
można oszacować, że potencjalny przyrost wydajności dla gospodarki UE dzięki zintegrowanej
europejskiej przestrzeni badawczej wyniesie 2,16 mld EUR rocznie. Zakładając jednak ostrożnie, że nie
wszystkie takie korzyści można w łatwy sposób osiągnąć, przy zastosowaniu stopy dyskontowej w
wysokości połowy takiej kwoty ostateczny szacunek wyniósłby około 1 mld EUR rocznie.

Uznając, że przyszły wzrost Europy w dużym stopniu zależy od badań i innowacji, Rada Europejska w
marcu 2010 r. potwierdziła, że ogólny poziom inwestycji na rzecz badań i rozwoju powinno się
zwiększyć do 3% unijnego PKB (cel barceloński).

Pozostałe szacunki kosztów braku działań na poziomie europejskim
Pozostałe ekspertyzy76 wskazują, że działania badawcze finansowane przez UE charakteryzują się
znaczącym wzrostem pod względem uczestniczących podmiotów i udziału w kolejnych programach
ramowych, co przyczynia się do tworzenia dość dużych sieci (tworzenia masy krytycznej)77.

74 LERU.Advice Paper No 9, The European Research Area:Priorities for Research Universities, grudzień
2011.Odpowiedź LERU na konsultacje prowadzone przez Komisję:‘The European Research Area Framework,
Untapped areas of potential’ – http://www.leru.org/files/publications/LERU_AP9_ERA.pdf.

75 Komisja Europejska, Ocena skutków towarzysząca komunikatowi – Wzmocnione partnerstwo w ramach
europejskiej przestrzeni badawczej na rzecz doskonałości i wzrostu gospodarczego, SWD(2012) 212.

76 T. Roediger-Schluga i M.J. Barber, R & D collaboration networks in the European framework programmes:data
processing, network construction and selected results, International Journal of Foresight and Innovation Policy
4: 321-347, 2008 r. Breschi and Cusmano, Unveiling the texture of a European Research Area:emergence of
oligarchic networks under EU Framework Programmes, International Journal of Technology Management, tom
27, nr 8, 2004 r.



45

Stanowisko Parlamentu w tej dziedzinie
Sygnatariusze ostatniego, szerokiego „Manifestu” w tej sprawie w Parlamencie opowiedzieli się za
przyjęciem przez UE obowiązujących celów dla państw członkowskich w zakresie inwestycji w badania
oraz przyjęciem dyrektywy ramowej w sprawie EPB. Sygnatariusze wskazali następujące priorytety w
tej dziedzinie:

 Defragmentacja: aby ustalić wspólne priorytety z myślą o osiągnięciu wspólnych strategicznych
celów wymagane jest zapewnienie większej koordynacji i spójności między krajowymi i
unijnymi programami badawczymi. Koordynacja jest również konieczna do realizowana strategii
umiędzynarodowienia badań europejskich, przy jak najlepszym wykorzystaniu potencjalnych
globalnych partnerstw.

 Współpraca transgraniczna: minimalne zasady w celu zapewnienia
interoperacyjności systemów finansowania, takie jak wspólne zasady i normy, przepisy dotyczące
wniosków o udzielenie dotacji i finansowania, oceny i sprawozdawczości oraz synchronizacja
zaproszeń do składania wniosków. W szczególności potrzeba skuteczniejszego instrumentu EPB dla
wspólnego wykorzystywania środków krajowych, aby finansować zarówno publiczne, jak i
prywatne badania.

 Infrastruktura badawcza: należy dążyć do większej synergii między krajowym i europejskim
publicznym finansowaniem badań a funduszami strukturalnymi w celu optymalizacji
funkcjonowania i wykorzystywania istniejących ośrodków badawczych oraz stworzenia i
zrównoważonego rozwoju nowych ośrodków. Należy ułatwić dostęp do przemysłu użytkownikom i
współtwórcom nowych technologii.

 Dzielenie się wiedzą: konieczna jest współpraca pomiędzy przemysłem, organami publicznymi a
środowiskiem akademickim. Należy tworzyć partnerstwa publiczno-prywatne (PPP).

 Europejska kariera badawcza: Należy zwiększyć atrakcyjność kariery badawczej na każdym etapie.
Mobilność jest niezbędna dla stworzenia przyszłego pokolenia naukowców europejskich, należy ją
umożliwiać poprzez możliwość przenoszenia praw do krajowych dotacji, koordynację systemów
zabezpieczenia społecznego, przejrzystą publikację konkursów i wdrożenie karty naukowca oraz
kodeksu postępowania.

 Innowacyjne studia doktoranckie: należy zdecydowanie wspierać programy i działania mające na
celu stworzenie ponadnarodowych, innowacyjnych studiów doktoranckich, podobne do tych w
ramach działań Marie Curie, także w celu stworzenia nowego pokolenia europejskich naukowców,
poprzez nagradzanie zaangażowanych instytucji odpowiednim uznaniem UE.

 „logo EPB”: taki status będzie nadawany organizacjom i programom badawczym, które mogą w
znaczący sposób przyczynić się do szybkiego wdrożenia EPB.

Pytania ustne Parlamentu i debata z dnia 13 października 2013 r. w sprawie ukończenia tworzenia
europejskiej przestrzeni badawczej (B7-0503/2013 i B7-0504/2013), której przewodniczyła Amalia
SARTORI w imieniu Komisji ITRE.

77 Komisja Europejska, High Level Panel on the Socio-Economic Benefits of the ERA, sprawozdanie końcowe,
czerwiec 2012 r.
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17. Lepsza koordynacja darczyńców w UE w zakresie
polityki rozwoju

Potencjalny przyrost wydajności: 800 mln EUR rocznie

Główne propozycje
W Unii Europejskiej i państwach członkowskich istnieją trzy różne poziomy polityki rozwoju: i)
ponadnarodowa polityka rozwoju Komisji; ii) międzyrządowy Europejski Fundusz Rozwoju
koordynowany przez Komisję w imieniu państw członkowskich; oraz iii) indywidualne strategie polityki
rozwoju państw członkowskich. Potencjał funduszy UE na pomoc rozwojową nie jest w pełni
wykorzystywany z uwagi na powielanie i pokrywanie się działań. Wciąż powszechna jest fragmentacja i
powielanie pomocy; w dalszym ciągu widoczna jest konkurencja między agencjami rozwoju UE a
organizacjami pozarządowymi; skutki działań UE na rzecz rozwoju nie zostały potwierdzone i nie
można ich zidentyfikować w populacjach rozwijających się państw korzystających, a procedury UE są
często uznawane przez państwa otrzymujące pomoc za kłopotliwe i biurokratyczne.

Powyższe niedociągnięcia powodują znaczne koszty gospodarcze i polityczne. Z perspektywy
gospodarki szacuje się, że można by zaoszczędzić rocznie nawet 800 mln EUR (około 1,4% pomocy
rozwojowej UE) poprzez lepszą koordynację darczyńców, obniżając w ten sposób „koszty transakcji
darczyńców”78, na podstawie aktualnego systemu. Oszczędności te mogłyby zostać wykorzystane, aby
rozszerzyć działania związane z udzielaniem pomocy państwom otrzymującym (lub w innym celu).
Znacznie większe kwoty można by zaoszczędzić w przypadku zastąpienia trzyfilarowego podejścia do
wydatków na pomoc rozwojową skoordynowanym budżetem.

Ostatnie sprawozdanie na temat kosztów braku działania na poziomie europejskim w tej sprawie79,
przygotowane na zlecenie Komisji Rozwoju Parlamentu Europejskiego, jest dostępne do pobrania pod
adresem:

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/documents.html?word=%22donor+coordination%22&documentT
ype=STUDIES&id=&body=EAVA&dateStart=&dateEnd=&action=submit

Szczegółowa analiza
Obliczenia dotyczące oszczędności rocznie z tytułu lepszej koordynacji darczyńców w kwocie do 800
mln EUR rocznie oparto na aktualizacji ekspertyzy Arne Bigsten et al. pt. „The Aid Effectiveness
Agenda: the benefits of going ahead”, która obecnie przedstawia najbardziej kompleksowe i oparte
na solidnej metodologii szacunki dotyczące potencjalnych oszczędności i korzyści ekonomicznych
płynących z lepszego wdrażania przez UE Deklaracji paryskiej w sprawie skuteczności pomocy.
Wskazano w niej, że brak lub nieskuteczność koordynacji darczyńców ma wpływ na koszty transakcji i
powoduje niepewność co do przyszłych przepływów pomocy oraz nieskuteczny przydział pomocy.
Lepsza koordynacja miałaby największy bezpośredni wpływ na koszty transakcji. Kluczowe elementy
przyczyniające się do obniżenia wspomnianych kosztów obejmują optymalizację podziału pracy
(poprzez skoncentrowanie pomocy na mniejszej liczbie państw i dobrze organizowanych działaniach)

78 Koszty transakcji to koszty ogólne związane z planowaniem, identyfikacją, przygotowaniem, negocjowaniem,
zawarciem umowy, wdrożeniem, monitorowaniem i oceną programów i projektów pomocowych, w tym
strategii politycznych, procedur i rozbieżnych zasad i regulaminów darczyńców w zakresie zarządzania takimi
projektami i programami, koszt tłumaczeń i dostosowań ze względu na rozbieżne okresy finansowe, które
może ponieść darczyńca lub kraje partnerskie.

79 M. Nogaj, Dział ds. Europejskiej Wartości Dodanej, Parlament Europejski, The Cost of Non-Europe in
Development Policy:increasing coordination between EU donors, wrzesień 2013 r.
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oraz przeniesienie modeli udzielania pomocy z poziomu projektu na poziom wsparcia budżetowego
(niższe koszty administracyjne).

Analiza rozpoczyna się od przedstawienia sumarycznych szacunków dotyczących administracyjnych
kosztów pomocy 27 państw członkowskich UE i Komisji. Uwzględniono wszystkie koszty zgłoszone
przez darczyńców, w tym celu wykorzystano dane z bazy Komitetu Pomocy Rozwojowej (DAC),
stanowiącej najdokładniejszą dostępną ewidencję danych. Następnie obliczono, jaką część powyższych
kosztów można by zaoszczędzić, gdyby darczyńcy koordynowali działania w ramach pomocy
rozwojowej, np. poprzez lepszy podział pracy, tak aby każdy z nich skupiał się na mniejszej liczbie
państw i działań (bez wpływu na ogólny poziom pomocy). Obliczenie to obejmowało dwa etapy.
Najpierw oszacowano, ile można by oszczędzić dzięki ograniczeniu liczby krajów partnerskich
przypadających na każdego z darczyńców. Aktualnie każdy darczyńca odpowiada za średnio 101
krajów partnerskich. Szacuje się, że obniżenie liczby krajów partnerskich przypadających na darczyńcę
o 37% (standardowa zmiana w ekonomii) spowodowałoby obniżenie rocznych kosztów
administracyjnych darczyńców UE (UE27 i Komisji) o około 20%, czyli 498 mln EUR według cen z
2012 r. Następnie oszacowano potencjalne oszczędności kosztów poprzez zmianę „rodzajów pomocy”,
tj. przeniesienie środków z projektów na programy (których koszty administracyjne są niższe). W tym
celu, jako punkt odniesienia wykorzystano określony w Deklaracji paryskiej cel dotyczący proporcji
podejść opartych na programach. Oszacowano, że zwiększenie proporcji podejść opartych na
programach z 44% poziomu z 2009 r. do 66% poziomu (cel Deklaracji paryskiej) spowodowałoby
obniżenie kosztów administracyjnych związanych z udzielaniem pomocy o 21%. Przekłada się to na
roczne oszczędności kosztów w wysokości 306 mln EUR (dla UE27 i Komisji, według cen z 2012 r.) Stąd
całkowita kwota oszczędności kosztów transakcji wynikająca ze skupienia prac darczyńców na
mniejszej liczbie państw i działań wyniosłaby dla UE27 i Komisji około 800 mln EUR rocznie według cen
z 2012 r. Co stanowi równowartość 1,4% pomocy rozwojowej UE.

Pozostałe szacunki kosztów braku działań na poziomie europejskim
Wcześniejsza ekspertyza Komisji80 miała na celu zidentyfikowanie i oszacowanie kosztów nieskutecznej
i fragmentarycznej pomocy oraz potencjalnych oszczędności kosztów transakcji. Polegała na
przeanalizowaniu kosztów multiplikacji darczyńców, fragmentacji programów pomocowych, pomocy
wiązanej, niestabilności i nieprzewidywalności przepływów środków pomocowych, jak również
uchybień w wykorzystywaniu przez darczyńców krajowych systemów zamówień publicznych. Według
ekspertyzy roczne oszczędności mogłyby wynosić od 3 do 6 mld EUR. Ekspertyza nie obejmowała
dokładnej oceny całkowitych oszczędności kosztów transakcji. Dodając jednak kwotę potencjalnych
oszczędności z tytułu zmniejszenia fragmentacji na szczeblu krajowym i sektorowym oraz działań
(poprzez lepszy podział pracy), otrzymamy kwotę oszczędności na poziomie przynajmniej 770 mld EUR
rocznie.

Stanowisko Parlamentu w tej dziedzinie
Parlament zwrócił się do Komisji o przedłożenie, nie później niż w pierwszej połowie 2016 r., na
podstawie art. 209 i 210 TFUE, wniosku dotyczącego aktu w sprawie aspektów regulacyjnych
koordynacji darczyńców w UE na rzecz pomocy rozwojowej, po przyjęciu i wdrożeniu planu działań
przygotowawczych mających na celu ułatwienie wejścia w życie powyższych aspektów regulacyjnych.
Regulacje powinny dotyczyć w szczególności wspólnego planowania w celu uniknięcia zbędnych
równoległych procesów, podziału pracy na szczeblu krajowym (np. poprzez ograniczenie liczby
darczyńców uczestniczących w dialogu na temat polityki sektorowej i działaniach w ramach

80 B.T. Carlsson, C. B. Schubert and S. Robinson, Aid Effectiveness Agenda: Benefits of a European Approach,
Komisja Europejska, 2009 r.
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współpracy) oraz pomiędzy państwami (poprzez lepszą koncentrację geograficzną z uwzględnieniem
krajów „ulubionych” i „ pomijanych przy rozdziale pomocy”).

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 grudnia 2013 r. zawierająca zalecenia Komisji w sprawie
koordynacji darczyńców w UE w zakresie pomocy rozwojowej (2013/2057(INI)).
Sprawozdawca: Gay MITCHELL (PPE), Komisja DEVE.
GŁOSOWANIE: Przez podniesienie ręki.
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18. Prawo spółek w zakresie transgranicznego
przeniesienia siedziby spółki

Potencjalny przyrost wydajności: 200 mln EUR rocznie

Główne propozycje
Działania na rzecz większej swobody przedsiębiorczości polegające na ułatwieniu transgranicznego
przeniesienia siedziby przedsiębiorstwa mogą przynieść znaczne oszczędności. W analizie
przeprowadzonej na zlecenie Parlamentu sugeruje się, że korzyść z tego tytułu może wynieść od
przynajmniej 42 mln EUR rocznie, w przypadku przeniesienia tylko 0,1% przedsiębiorstw, do 417 mln
EUR, w przypadku przeniesienia 1% przedsiębiorstw. Ocena europejskiej wartości dodanej Parlamentu
w tej sprawie81, przygotowana na zlecenie Komisji Prawnej Parlamentu Europejskiego, jest dostępna
do pobrania pod adresem:

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/documents.html?word=%2214th+company+law%22&documentT
ype=STUDIES&id=&body=EAVA&dateStart=&dateEnd=&action=submit

Ostatnie dane wskazują, że gdyby skomplikowane procedury dotyczące spółek nie zniechęcały
przedsiębiorstw do przenoszenia swoich siedzib, można by uzyskać dodatkowy
wzrost produktu krajowego brutto (PBK) na poziomie 1%.

Szczegółowa analiza
Dyrektywa w sprawie transgranicznego przeniesienia siedziby przedsiębiorstwa zapewniłaby spójne
rozwiązanie problemu aktualnego braku swobody przemieszczania się oraz swobody świadczenia
usług, który napotykają przedsiębiorstwa pragnące przenieść swoją siedzibę z jednego państwa
członkowskiego do innego. Przyjęcie dyrektywy doprowadziłoby także do zapewnienia
pewności prawa i uproszczenia procedur przenoszenia, a przez to umożliwienia oszczędności kosztów.
Analiza akademicka82 wskazuje, że podczas gdy przedsiębiorstwa korzystają ze swobody
przedsiębiorczości w celu dokonania rejestracji w państwie innym niż państwo pochodzenia, liczba
transgranicznych przeniesień siedzib przedsiębiorstw nie wykazuje żadnej szczególnej tendencji.
Można stwierdzić, że główną przyczyną są tu koszty, czas i obciążenia administracyjne związane z
przeniesieniem. Obecnie przedsiębiorstwo może dokonać transgranicznego przeniesienia poprzez
utworzenie spółki zależnej w innym państwie członkowskim a następnie połączenie z taką spółką
zależną. Dyrektywa w sprawie transgranicznego łączenia spółek umożliwiłaby przedsiębiorstwom
przenoszenie siedzib między państwami członkowskimi i uniknięcie zbędnych obciążeń
administracyjnych oraz wynikających z nich kosztów, w tym zbędnych kosztów związanych z
rozpoczęciem działalności.

Wskazane koszty, których można uniknąć dzięki wspomnianemu działaniu, oszacowano przy
wykorzystaniu wyników badania dotyczącego prowadzenia działalności „Doing Business”. Szacunkowy

81 B. Ballester, M. del Monte, Dział ds. Europejskiej Wartości Dodanej, Parlament Europejski, European Added
Value Assessment of the Directive on the cross-border transfer of a company's registered office (14th Company
Law Directive), luty 2013 r.

82 S. Rammeloo, sprawa nr. C-378/10 VALE Építési Kft, wyrok z dnia 12 lipca 2012 r, dotychczas nieopublikowany,
Freedom of establishment: cross-border transfer of company ‘seat’ - The last piece of the puzzle?, Maastricht,
Dziennik Urzędowy UE, http://www.maastrichtjournal.eu/table_of_content.aspx?sy=2012&pn=4.
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roczny koszt rozpoczęcia działalności w państwie członkowskim wynosi średnio około 2000 EUR. Na tej
podstawie minimalne koszty rozpoczęcia działalności możliwe do uniknięcia na skutek dyrektywy
obejmują:

 22 mln EUR rocznie przy przyjęciu najbardziej optymistycznego scenariusza, w którym swoją
siedzibę przeniósłby 1% przedsiębiorstw;

 10 mln EUR rocznie przy przyjęciu umiarkowanego scenariusza, w którym swoją siedzibę
przeniosłoby 0,5% przedsiębiorstw;

 2 mln EUR rocznie przy przyjęciu pesymistycznego scenariusza, w którym swoją siedzibę
przeniosłaby 0,1% przedsiębiorstw;

Możliwe do uniknięcia kwoty rocznych kosztów połączeń również mogą być stosunkowo wysokie.
Lebrecht Group szacuje, że koszty połączeń przypadające na przedsiębiorstwo wynoszą około
35 000 EUR. Na tej podstawie szacunkowe uniknięte koszty przy założeniu umiarkowanego scenariusza
wyniosłyby 200 EUR rocznie w postaci kosztów rozpoczęcia działalności (w przypadku utworzenia
nowego przedsiębiorstwa) i unikniętych kosztów połączeń. A mówiąc dokładniej:

 przy przyjęciu najbardziej optymistycznego scenariusza, w którym swoją siedzibę przeniósłby 1%
przedsiębiorstw, uniknięte koszty wyniosłyby 417mln EUR rocznie;

 przy przyjęciu umiarkowanego scenariusza, w którym swoją siedzibę przeniosłoby 0,5%
przedsiębiorstw, uniknięte koszty wyniosłyby 207 mln EUR rocznie;

 przy przyjęciu pesymistycznego scenariusza, w którym swoją siedzibę przeniosłaby 0,1%
przedsiębiorstw, uniknięte koszty wyniosłyby 42 mln EUR rocznie;

W związku z powyższym w ocenie europejskiej wartości dodanej wywnioskowano, że wdrożenie
dyrektywy w tej dziedzinie spowodowałoby znaczny przyrost wydajności (uniknięte koszty rozpoczęcia
działalności i połączeń) gospodarki europejskiej i nie wiązałoby się z dodatkowymi kosztami dla
przedsiębiorstw, o których mowa.

Pozostałe szacunki kosztów braku działań na poziomie europejskim
W 2007 r. Komisja opublikowała ocenę skutków83 przyszłej dyrektywy w tej sprawie (zaplanowaną w
ramach rocznego programu prac na ten rok). W dokumencie przedstawiono zalety i wady działań w tej
dziedzinie. Komisja stwierdziła, że nie ma potrzeby podejmowania działań na szczeblu UE.

Stanowisko Parlamentu w tej dziedzinie
Parlament zauważa, że transgraniczne przenoszenie spółek jest jednym z zasadniczych elementów
ukończenia procesu tworzenia jednolitego rynku. Wezwał Komisję do przedłożenia wniosku w sprawie
dyrektywy w celu ułatwienia transgranicznego przenoszenia siedziby przedsiębiorstwa na terytorium
Unii Europejskiej. Zauważa, że to władza ustawodawcza, w postaci Parlamentu oraz Rady, na
podstawie wniosku Komisji, a nie Trybunał Sprawiedliwości, powinna ustanawiać odpowiednie środki
na rzecz zapewnienia przedsiębiorstwom swobody do przenoszenia siedziby.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 2 lutego 2012 r. zawierająca zalecenia dla Komisji w
sprawie 14. dyrektywy o prawie spółek dotyczącej transgranicznego przeniesienia siedziby
spółki (2011/2046(INI)).
Sprawozdawczyni: Evelyn REGNER (S&D), Komisja JURI.

83 http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/shareholders/ia_transfer_122007_part1_en.pdf
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19. Unijna kodyfikacja prawa prywatnego
międzynarodowego

Potencjalny przyrost wydajności: 98 mln EUR rocznie

Główne propozycje
Prawo prywatne międzynarodowe dotyczy głównie obywateli osobiście powiązanych z przynajmniej
dwoma różnymi państwami członkowskimi. Szacuje się, że około 3,2% wszystkich mieszkańców Europy
urodziło się w innym państwie członkowskim niż państwo, w którym obecnie mieszka, a około 4%
populacji jest zaangażowane w działania i relacje transgraniczne, do których zastosowanie mają
przepisy więcej niż jednego państwa członkowskiego. Dla tych 20 mln obywateli europejskich brak
zharmonizowanego podejścia europejskiego do prawa prywatnego międzynarodowego może wiązać
się z wysokimi kosztami. Szacuje się, że dzięki kodyfikacji prawa prywatnego międzynarodowego
można zaoszczędzić przynajmniej 98 mln EUR rocznie, przy czym oszczędności te dotyczą głównie
obywateli oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Ostatnie sprawozdanie Parlamentu na temat kosztów braku działania na poziomie europejskim w tej
sprawie84, przygotowane na zlecenie Komisji Prawnej Parlamentu Europejskiego jest dostępne do
pobrania pod adresem:

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/documents.html?word=%22Private+International+law%22&docu
mentType=STUDIES&id=&body=EAVA&dateStart=&dateEnd=&action=submit

Szczegółowa analiza
Jak do tej pory badania Parlamentu dotyczą trzynastu obszarów (zob. tabela) odpowiadających
zidentyfikowanym „lukom”: są to obszary bezpośrednio związane z codziennym życiem obywateli,
które nie zostały uregulowane na szczeblu europejskim. W niektórych przypadkach obszar uznaje się
za „lukę” ze względu na brak jakichkolwiek przepisów europejskiego międzynarodowego prawa
prywatnego dotyczących tego obszaru, podczas gdy inne luki wynikają z braku przepisów wskazujących
prawo właściwe lub jurysdykcję, lub z braku wzajemnego uznawania orzeczeń sądowych.

W celu określenia kosztu „luk” uwzględniono następujące kategorie skutków:

 koszty prowadzenia działalności gospodarczej;
 koszty administracyjne;
 koszty prawne;
 koszty społeczne (emocjonalne) ponoszone przez osoby lub gospodarstwa z powodu

niedogodności, utraty dobrobytu lub ewentualnego stresu. Dla uproszczenia przyjęto, że koszty
emocjonalne są dwa razy wyższe niż koszty prawne poniesione na skutek danej luki w prawie
prywatnym międzynarodowym;

 szersze koszty gospodarcze spowodowane głównie brakiem pewności i niedogodnościami
opisanymi powyżej wynikające z kosztów działalności, kosztów prawnych lub administracyjnych,
które tworzą barierę dla przepływu ludzi, towarów i usług na rynku wewnętrznym.

Szersze koszty gospodarcze są oparte na własnych szacunkach Komisji dotyczących korzyści
jednolitego rynku wygenerowanych do 2008 r., wyrażone w mld EUR. Zakładając, że podobne korzyści

84 B. Ballester, Dział ds. Europejskiej Wartości Dodanej, Parlament Europejski, European Code on Private
International Law: Cost of Non-Europe Report, czerwiec 2013 r.
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można osiągnąć na rynku wewnętrznym (2012–2020) oraz że prawo prywatne międzynarodowe ma
marginalny, 1% wpływ na osiągnięcie takich korzyści, oszacowano pieniężną wartość tego potencjału.

Koszty obliczono poprzez zsumowanie rozmiaru działalności gospodarczej w ramach sektora, następie
przyjęto niewielki procent przypadków problematycznych (w których wymagana jest pomoc prawna),
nawet jeśli w rzeczywistości takich przypadków może być więcej, a następnie obliczono koszt
przypadający na taki problematyczny przypadek w odniesieniu do każdej ze zidentyfikowanych luk.

Szacowany roczny koszt braku działań na poziomie europejskim

Luki dotyczące prawa prywatnego
międzynarodowego

na szczeblu europejskim:

Koszt
(mln EUR)

Zdolność prawna 7,5
Brak zdolności prawnej i zdolności do
czynności prawnych

16,8

Nazwiska i imiona 2
Uznawalność związków partnerskich 8,7
Uznawalność małżeństw osób tej samej płci 4,2
Relacja rodzic-dziecko 19,3
Decyzje w sprawie adopcji 1,65
Utrzymanie związków partnerskich 13,1
Darowizny i powiernictwa 5,6
Majątek ruchomy i nieruchomy 5,56
Agencja 14
Ochrona prywatności 1
Korporacje 38,3
Całkowity koszt braku działań na poziomie
europejskim 137,71

Łączny koszt z tytułu braku działań na poziomie europejskim wynosi dla obywateli europejskich około
138 mln EUR rocznie. Jak wspomniano powyżej, wynik ten uwzględnia koszty emocjonalne, które
oszacowano na poziomie 40 mln EUR rocznie. Koszty te nie zostały uwzględnione dla celów niniejszej
ekspertyzy. W efekcie szacowany całkowity koszt luk w prawie prywatnym międzynarodowym wynosi
przynajmniej 98 mld EUR rocznie.

Pozostałe szacunki kosztów braku działań na poziomie europejskim
Wydaje się, ze w tej chwili nie ma podobnych szacunków dotyczących kosztów braku działań na
poziomie europejskim w dziedzinie prawa prywatnego międzynarodowego. W opracowaniu z 2013 r.
przygotowanym na zlecenie Parlamentu przez firmę konsultacyjną GHK oszacowano jednak, że koszty
ponoszone przez obywateli w związku z problemem dotyczącym akceptowania dokumentów
urzędowych wynoszą około 360 mln EUR rocznie85.

Stanowisko Parlamentu w tej dziedzinie
Parlament wskazał na konieczność uzupełnienia i skonsolidowania istniejących przepisów w zakresie
prawa prywatnego międzynarodowego.

85 GHK, Sprawozdanie w sprawie kosztów braku działań na poziomie europejskim w zakresie promowania
swobodnego przepływu obywateli i przedsiębiorstw poprzez uproszczenie przyjmowania określonych
dokumentów urzędowych w Unii Europejskiej, 2013 r.
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Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie aspektów prawa cywilnego,
prawa handlowego, prawa rodzinnego oraz międzynarodowego prawa prywatnego w ramach planu
działań służącego realizacji programu sztokholmskiego (2010/2080(INI)).
Sprawozdawca: Luigi BERLINGUER (S&D), Komisja JURI.
GŁOSOWANIE: Przez podniesienie ręki.
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20. Kodyfikacja praw pasażerów
Potencjalny przyrost do oszacowania

Główne propozycje
Wysiłki dotyczące skodyfikowania i ustandaryzowania praw pasażerów w Unii Europejskiej stanowią
istotną część wspólnej polityki transportowej. Pomimo znacznego postępu w tej dziedzinie wciąż
istnieją jednak poważne luki. Na wniosek Komisji Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego
aktualnie sporządzane jest sprawozdanie na temat kosztów braku działań na poziomie europejskim, w
celu zidentyfikowania i określenia poszczególnych pozycji kosztów związanych ze złożonością
obecnych ram oraz ewentualnych korzyści wynikających z systematyzacji, uściślenia i konsolidacji praw
pasażerów w ramach jednolitych przepisów. Wstępnych wyników tego badania należy spodziewać się
w kwietniu 2014 r.

Stanowisko Parlamentu w tej dziedzinie
Parlament wskazał na potrzebę przyszłych inicjatyw Komisji dotyczących praw pasażerów w celu
uzupełnienia luk w istniejących fragmentarycznych przepisach. Za priorytet należy uznać ujednolicenie
różnych przepisów obowiązujących w czterech obszarach transportu (transport lotniczy, kolejowy,
wodny i drogowy). Parlament uważa, że w celu zintegrowania wszystkich praw pasażerów w jednych
spójnych i skonsolidowanych ramach prawnych wymagane jest podejście całościowe. Parlament
wezwał Komisję do opracowania wspólnych ram odniesienia dla praw pasażerów, w których zawarte
będą zasady, definicje i modelowe przepisy w zakresie praw pasażerów dla wszystkich rodzajów
transportu w celu stworzenia podstaw do dalszej konsolidacji praw pasażerów.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2012 r. w sprawie praw pasażerów we
wszystkich środkach transportu (2012/2067(INI)).
Sprawozdawca: Georges BACH (PPE), Komisja TRAN.
GŁOSOWANIE: Przez podniesienie ręki (metoda zwykła).

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie funkcjonowania i stosowania
nabytych praw osób podróżujących drogą lotniczą (2011/2150(INI)).
Sprawozdawca: Keith TAYLOR (Verts), Komisja TRAN.
Głosowanie na posiedzeniu plenarnym: GŁOSY ZA: 509 - GŁOSY PRZECIW: 20 - WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:
53.
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21. Prawodawstwo dotyczące gospodarki wodno-ściekowej
Potencjalny przyrost do oszacowania

Główne propozycje
Wydajne użytkowanie wody i gospodarowanie nią staje się coraz ważniejszą częścią gospodarki i
społeczeństwa charakteryzujących się oszczędnością i sprzyjających ochronie środowiska. Obecnie w
UE z powodu nieskutecznego gospodarowania wodą traci się jej prawie 20%, a aż 70% wody
dostarczanej do miast jest prawdopodobnie marnowane. Istniejące prawodawstwo UE w tym zakresie
wymaga skuteczniejszego wdrożenia oraz dostosowania z uwzględnieniem osiągnięć
technologicznych, w szczególności tych umożliwiających ponowne wykorzystanie ścieków i ich
przetwarzanie.

Na wniosek Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
Parlamentu Europejskiego aktualnie prowadzone są badania w celu zidentyfikowania i określenia
gospodarczych i społecznych kosztów poszczególnych istniejących nieprawidłowości oraz
przeanalizowania dalszych działań w tej dziedzinie.

Stanowisko Parlamentu w tej dziedzinie
Chociaż Parlament uważa, że istniejąca ramowa dyrektywa wodna, 2000/60/WE, stanowi solidne
podstawy na rzecz długoterminowego, zintegrowanego gospodarowania wodą w UE, zauważa, że
należy znacznie usprawnić proces jej wdrażania, aby osiągnąć „dobry stan” wód europejskich do
2015 r.

Istnieją pewne luki, które należy zlikwidować zarówno przez dostosowanie istniejących przepisów do
priorytetów polityki wodnej, jak i przez przyjęcie nowego prawodawstwa uwzględniającego wpływ
konkretnych sektorów i działań. Parlament wezwał do aktualizacji ram prawnych, tak aby w sposób
odpowiedni uwzględniały one technologiczne osiągnięcia pozwalające na ponowne wykorzystanie
ścieków i ich przetwarzanie, w celu umożliwienia skutecznego ponownego wykorzystywania
czyszczonych ścieków i wody szarej, oraz zapewnienia, aby różne działania, w wyniku których dochodzi
do marnotrawstwa znacznych ilości wody, podlegały przepisom dyrektywy w sprawie oceny
oddziaływania na środowisko. Zachęca również do przyjęcia polityki UE dotyczącej
niedoborów wody oraz susz.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie wdrażania prawodawstwa UE w
dziedzinie wody w obliczu konieczności przyjęcia całościowego podejścia do wyzwań europejskiej
polityki wodnej (2011/2297(INI)).
Sprawozdawca: Richard SEEBER (PPE), Komisja ENVI.
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22. Europejskie towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych
Potencjalny przyrost do oszacowania

Główne propozycje
Prawne ustanowienie pojęcia „europejskiego towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych” pozwoliłoby na
transgraniczne przenoszenie i grupowanie towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, które aktualnie
muszą stawiać czoła licznym przeszkodom, aby korzystać ze swobody przedsiębiorczości lub swobody
świadczenia usług. Ustanowienie tego pojęcia zapewniłoby pewność prawa i możliwość osiągnięcia
efektu skali, promując w ten sposób wzajemność jako model korporacyjny działający ponad granicami
krajowymi na terytorium UE.

Na wniosek Komisji Prawnej Parlamentu Europejskiego przygotowano już ocenę europejskiej wartości
dodanej w tej sprawie86. Jest dostępna do pobrania pod adresem:

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/documents.html?word=%22European+Mutual+Societies%22&do
cumentType=STUDIES&id=&body=EAVA&dateStart=&dateEnd=&action=submit

Szczegółowa analiza
Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych świadczą usługi opieki zdrowotnej, ubezpieczeń i usługi
społeczne na rzecz około 230 mln obywateli europejskich i zatrudniają ponad 350 000 ludzi.
Ustanowienie statutu dotyczącego europejskich towarzystw ubezpieczeń przyczyni się do stworzenia
przejrzystego i jednolitego systemu dla tego sektora, promowania konkurencji oraz poszerzania oferty
dla konsumentów, zwiększenia różnorodności rynku oraz ewentualnie wzmocnienia rynków
ubezpieczeń w obliczu przyszłych kryzysów. Potencjalny przyrost wydajności z tego tytułu wciąż
pozostaje do oszacowania.

Stanowisko Parlamentu w tej dziedzinie
Parlament uważa, że pojęcie europejskiego towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych należy prawnie
ustanowić jako opcję dostępną dla towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, które chcą prowadzić działania
na skalę ponadnarodową. Przedstawiono szczegółowe zalecenia odnośnie do celów i zakresu wniosku
oraz zarządzania europejskimi towarzystwami ubezpieczeń wzajemnych w przyszłości. Parlament z
żalem przyjmuje fakt, że Komisja po wycofaniu wniosku w sprawie statutu europejskiego towarzystwa
ubezpieczeń wzajemnych w 2006 r. nie przedstawiła nowych wniosków, na mocy których towarzystwa
ubezpieczeń wzajemnych otrzymałyby stosowny instrument prawny.

W marcu 2013 r. Komisja zorganizowała konsultacje z zainteresowanymi stronami na temat wyników
przeprowadzonego na jej zlecenie badania dotyczącego aktualnej sytuacji i perspektyw towarzystw
ubezpieczeń wzajemnych87, w wyniku którego ustalono, że sytuacja towarzystw ubezpieczeń
wzajemnych w UE jest bardzo zróżnicowana i nie istnieje jasne, kompleksowe pojęcie prawne
definiujące organizację wzajemną. W wyniku konsultacji ustalono, że respondenci zdecydowanie
popierają możliwość utworzenia organizacji w formie europejskiego towarzystwa ubezpieczeń
wzajemnych.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 marca 2013 r. zawierająca zalecenia dla Komisji w
sprawie statutu europejskiego towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych (2012/2039(INI)).
Sprawozdawca: Luigi BERLINGUER (S&D), Komisja JURI.

86 B. Ballester, Dział ds. Europejskiej Wartości Dodanej, Parlament Europejski, A Statute for European Mutual
Societies: European Added Value Assessment, styczeń 2013 r.

87 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/mutuals/prospects_mutuals_fin_en.pdf
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23. Prawodawstwo UE dotyczące postępowania
administracyjnego

Potencjalny przyrost do oszacowania

Główne propozycje
Jednolite, ogólne prawodawstwo dotyczące postępowania administracyjnego na szczeblu UE
przyczyniłoby się do usprawnienia administracji Unii i potencjalnie do oszczędności kosztów, ponieważ
jasne i spójne normy dotyczące interakcji instytucji UE z ogółem społeczeństwa powinny przyczynić się
do zmniejszenia obciążeń oraz oszczędności czasu i pieniędzy obywateli, jak również zmniejszenia
liczby sporów sądowych, skuteczniejszego zarządzania zasobami i wsparcia racjonalizacji systemów IT i
usług administracji elektronicznej. Całkowity poziom potencjalnych oszczędności jest znaczący, trudno
jest jednak oszacować go w tej chwili. Na wniosek Komisji Prawnej Parlamentu Europejskiego
dokonana została ocena europejskiej wartości dodanej w tej sprawie88, która jest dostępna do
pobrania pod adresem:

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/documents.html?word=%22Law+of+administrative+procedure%2
2&documentType=STUDIES&id=&body=EAVA&dateStart=&dateEnd=&action=submit

Szczegółowa analiza
W dziedzinie usług administracji elektronicznej Komisja zauważyła, że potencjalne korzyści wynikające
z racjonalizacji fragmentarycznych systemów IT służących do komunikacji z ogółem społeczeństwa
mogą być znaczące i umożliwić oszczędności na poziomie ponad 2 mln EUR w okresie czterech lat.
Ogólna wartość określająca krótko- i długookresowe skutki (bezpośrednie i pośrednie) nie jest jeszcze
dostępna.

Stanowisko Parlamentu w tej dziedzinie
Parlament wezwał Komisję do przedłożenia, na podstawie art. 298 TFUE, wniosku dotyczącego
rozporządzenia w sprawie europejskiego prawodawstwa dotyczącego postępowania
administracyjnego. Rozporządzenie powinno:

 mieć na celu zagwarantowanie prawa do dobrej administracji poprzez prowadzenie otwartej,
skutecznej i niezależnej administracji w oparciu o europejskie prawodawstwo dotyczące
postępowania administracyjnego;

 mieć zastosowanie do instytucji, organów, biur i agencji unijnych (administracji Unii) w ich
relacjach ze społeczeństwem; zakres rozporządzenia powinien być zatem ograniczony do
administracji bezpośredniej;

 określać podstawowe zasady dobrej administracji i regulować procedury stosowane przez
administrację unijną podczas rozpatrywania poszczególnych przypadków, w których stroną
jest osoba fizyczna lub prawna, lub w innych sytuacjach, w których jednostka ma bezpośredni
lub osobisty kontakt z administracją unijną;

 obejmować uniwersalny zestaw zasad i określać procedurę obowiązującą na zasadzie de
minimis, tam gdzie nie istnieją zasady lex specialis.

88 M. Nogaj, Dział ds. Europejskiej Wartości Dodanej, Parlament Europejski, Law of Administrative Procedure of
the European Union: European Added Value Assessment, listopad 2012 r.
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Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 stycznia 2013 r. zawierająca zalecenia dla Komisji w
sprawie prawodawstwa dotyczącego postępowania administracyjnego w Unii Europejskiej
(2012/2024(INI)).
Sprawozdawca: Luigi BERLINGUER (S&D), Komisja JURI.
Głosowanie na posiedzeniu plenarnym: GŁOSY ZA: 572 - GŁOSY PRZECIW: 16 - WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ:
12.
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24. Wolontariat transgraniczny w UE
Potencjalny przyrost do oszacowania

Główne propozycje
Wolontariat ma pozytywny wpływ na wzrost gospodarczy. Szacunki dotyczące 13 państw
członkowskich89 wskazują, że średni udział wolontariatu w gospodarce w samym sektorze sportu
wynosi około 0,82% PKB, co przekłada się na korzyść w wysokości około 83 mln EUR rocznie.
Systematyczniejsze promowanie wolontariatu na szczeblu europejskim mogłoby spowodować wzrost
unijnego PKB. Parlament analizuje możliwości rozwinięcia tego programu.

Szczegółowa analiza
W Parlamencie na wniosek Komisji Kultury i Edukacji przygotowywana jest ocena europejskiej wartości
dodanej w celu określenia potencjału transgranicznej działalności wolontariackiej na większą skalę w
gospodarce europejskiej, wstępnych wyników oczekuje się w kwietniu 2014 r. Ekspertyza ma na celu
określenie istniejących barier prawnych, administracyjnych i innych uniemożliwiających pełne
wykorzystanie potencjału wolontariatu, określenie kosztów braku działań i analizę działań
ustawodawczych wskazanych przez Parlament w sprawozdaniach, w świetle dotychczasowych działań
następczych Komisji.

Pozostałe szacunki kosztów braku działań na poziomie europejskim
W manifeście europejskiego centrum wolontariatu z 2006 r.90 dotyczącym wolontariatu w Europie
oszacowano, że wartość gospodarcza wolontariatu w Zjednoczonym Królestwie wynosi ponad 65 mld
EUR rocznie, czyli 7,9% PKB. Zasugerowano w nim, że za każde 1 EUR wydane ze środków publicznych
na wsparcie wolontariatu wolontariusze wykonali pracę o wartości 30 EUR. Szacunki dotyczące Polski
wskazują, że wartość dodana wolontariatu w 2004 r. wyniosła 124 mln EUR. W ekspertyzie
opublikowanej przez Johns Hopkins' Comparative Non-Profit Sector Project ujawniono, że w wielu
państwach wolontariusze stanowią od 3 do 5% osób aktywnych zawodowo. Oszacowano, że w 37
zbadanych państwach ich wkład w światową gospodarkę wyniósł 400 mld USD, średnio 1% PKB.

Stanowisko Parlamentu w tej dziedzinie
Parlament podkreśla, że ułatwienie dostępu do wolontariatu, pod względem kosztów, dostępności
informacji i infrastruktury, gwarancji ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i nieszczęśliwych
wypadków, jest istotne z perspektywy promowania wolontariatu wśród wszystkich grup wiekowych.
Wolontariat jako aktywna forma budowania społeczeństwa obywatelskiego może przyczynić się do
rozwoju dialogu międzykulturowego i odegrać ważną rolę w walce z uprzedzeniami i rasizmem.
Parlament zwrócił się do Komisji o utworzenie europejskiego funduszu rozwoju wolontariatu w celu
zapewnienia odpowiedniej infrastruktury wsparcia oraz dalszego badania możliwości stworzenia
unijnego statutu dla organizacji wolontariackich.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie wolontariatu i działalności
wolontariackiej w Europie (2013/2064(INI)).
Sprawozdawca: Marco SCURRIA (PPE), Komisja CULT.
Głosowanie na posiedzeniu plenarnym: GŁOSY ZA: 565 - GŁOSY PRZECIW: 104 - WSTRZYMUJĄCYCH
SIĘ: 13.

89 GHK, Volunteering in the European Union, 2010, dostępne pod adresem:
http://ec.europa.eu/citizenship/about-the-europe-for-citizens-programme/studies/index_en.htm.

90 Europejskie centrum wolontariatu, Manifesto for Volunteering in Europe, 2006 r.
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Koszty braku działań na
poziomie europejskim

Porównywalne dane w innych
obszarach działalności
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Koszty braku działań na poziomie europejskim
260 EUR Jednolity rynek cyfrowy
7 EUR Zwalczanie przemocy uwarunkowanej płcią
2 EUR Pozostałe
235 EUR Jednolity rynek dla konsumentów i obywateli
5 EUR Jednolity obszar transportu
3 EUR Konsultacje z pracownikami
7 EUR VAT i uchylanie się od opodatkowania
13 EUR Równe wynagrodzenie za jednakową pracę
35 EUR Unia bankowa na rzecz zapobiegania nowemu kryzysowi finansowemu
60 EUR Transatlantyckie partnerstwo handlowo-inwestycyjne
15 EUR System minimalnych ubezpieczeń od utraty pracy
26 EUR Wspólne bezpieczeństwo i obrona
50 EUR Zintegrowany rynek energii
31 EUR Lepsza koordynacja polityki budżetowej
30 EUR Wspólny system gwarantowania depozytów
60 EUR Integracja rynków finansowych

Porównywalne dane w innych obszarach działalności
256 EUR PKB Danii w 2014 r.
3 EUR wydatki unijne w Niderlandach w 2012 r.
4 EUR BIZ w Estonii w 2012 r.
7 EUR PKB Malty w 2013 r.
11 EUR Organizacja „Londyn 2012”
15 EUR Import wyrobów gotowych z LDC
28 EUR obrót IKEI za 2012 r.
13 EUR Rozwój obszarów wiejskich
193 EUR wydatki unijne na obronę w 2011 r.
35 EUR Sprzedaż netto Sanofi w 2012 r.
40 EUR Eksport unijny do Brazylii
5 EUR BIZ UE w Indiach w 2012 r.
60 EUR Budżet Nadrenii Północnej-Westfalii w 2013 r.
85 EUR PKB Berlina w 2007 r.
60 EUR zadłużenie Katalonii w 2014 r.
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Niniejsza ekspertyza stanowi efekt trwającego nadal długoterminowego projektu będącego próbą
określenia i przeanalizowania kosztów braku działań na poziomie europejskim w określonych
dziedzinach polityki. Koncepcja kosztów braku działań na poziomie europejskim, zapoczątkowana
przez Parlament Europejski w latach 80. XX wieku, została zastosowana w celu określenia
potencjalnego przyrostu wydajności w dzisiejszej gospodarce europejskiej w wyniku realizacji szeregu
politycznych inicjatyw, za którymi opowiedział się w ostatnim czasie Parlament Europejski, począwszy
od pogłębionego i rozszerzonego jednolitego rynku do lepiej skoordynowanych krajowych i
europejskich strategii na rzecz rozwoju i obrony. Korzyści działań mogą być określane poprzez osiągany
dodatkowy PKB lub bardziej racjonalny przydział zasobów publicznych. Obecnie analiza wskazuje, że
europejska gospodarka może z biegiem czasu wzrosnąć nawet o około 800 mld EUR, czyli 6%
bieżącego PKB, dzięki zastosowaniu takich środków. Z założenia ekspertyza ta ma wnieść wkład w
rozszerzającą się dyskusję na temat priorytetów politycznych Unii Europejskiej na kolejny pięcioletni
cykl instytucjonalny przypadający na lata 2014–2019.

PE 510.983
ISBN: 978-92-823-5685-2
DOI: 10.2861/61510
CAT: QA-04-14-121-PL-N

Publikacja
Dyrekcji ds. Oceny Skutków Regulacji i Europejskiej Wartości Dodanej
Dyrekcja Generalna ds. Analiz Parlamentarnych, Parlament Europejski


