
 

AM\1066104PL.doc  PE558.980v01-00 

PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

18.6.2015 A8-0190/1 

Poprawka  1 

Marco Valli, Marco Zanni 

w imieniu grupy EFDD 
 
Sprawozdanie A8-0190/2015 

Pervenche Berès 

Przegląd ram zarządzania gospodarczego: sytuacja obecna i wyzwania 
2014/2145(INI) 

Projekt rezolucji (art. 170 ust. 4 Regulaminu) w celu zastąpienia projektu rezolucji 

nieustawodawczej A8-0190/2015 

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie przeglądu ram zarządzania 

gospodarczego: sytuacja obecna i wyzwania 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej i Traktat o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, 

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 472/2013 z 
dnia 21 maja 2013 r. w sprawie wzmocnienia nadzoru gospodarczego i budŜetowego 
nad państwami członkowskimi naleŜącymi do strefy euro dotkniętymi lub zagroŜonymi 
powaŜnymi trudnościami w odniesieniu do ich stabilności finansowej1, 

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 473/2013 z 
dnia 21 maja 2013 r. w sprawie wspólnych przepisów dotyczących monitorowania i 
oceny projektów planów budŜetowych oraz zapewnienia korekty nadmiernego deficytu 
w państwach członkowskich naleŜących do strefy euro2, 

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1173/2011 
z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie skutecznego egzekwowania nadzoru budŜetowego 
w strefie euro3, 

– uwzględniając dyrektywę Rady 2011/85/UE z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie 
wymogów dla ram budŜetowych państw członkowskich4, 

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1174/2011 
z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie środków egzekwowania korekty nadmiernych 
zakłóceń równowagi makroekonomicznej w strefie euro5, 

                                                 
1 Dz.U. L 140 z 27.5.2013, s. 1. 
2 Dz.U. L 140 z 27.5.2013, s. 11. 
3 Dz.U. L 306 z 23.11.2011, s. 1. 
4 Dz.U. L 306 z 23.11.2011, s. 41. 
5 Dz.U. L 306 z 23.11.2011, s. 8. 
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– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1175/2011 
z dnia 16 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1466/97 w 
sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budŜetowych oraz nadzoru i koordynacji polityki 
gospodarczej1, 

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1176/2011 
z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie zapobiegania zakłóceniom równowagi 
makroekonomicznej i ich korygowania2, 

– uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 1177/2011 z dnia 8 listopada 2011 r. 
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1467/97 w sprawie przyspieszenia i wyjaśnienia 
procedury nadmiernego deficytu3, 

– uwzględniając Porozumienie ustanawiające Europejski Mechanizm Stabilności (EMS),  

– uwzględniając Traktat o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w unii gospodarczej i 
walutowej (TSCG),  

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie dochodzenia w 
sprawie roli i działań trojki (EBC, Komisja i MFW) w odniesieniu do krajów strefy euro 
objętych programem4, 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie problemów 
konstytucyjnych związanych z wielopoziomowym sprawowaniem rządów w Unii 
Europejskiej5, 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie europejskiego okresu 
oceny na potrzeby koordynacji polityki gospodarczej6,  

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie kryzysu finansowego, 
gospodarczego i społecznego: zalecenia dotyczące środków i inicjatyw do podjęcia7, 

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 28 listopada 2014 r. pt. „Przegląd zarządzania 
gospodarczego – sprawozdanie w sprawie stosowania rozporządzeń (UE) nr 1173/2011, 
1174/2011, 1175/2011, 1176/2011, 1177/2011, 472/2013 i 473/2013” 
(COM(2014)0905), 

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 13 stycznia 2015 r. zatytułowany „Najlepsze 
wykorzystanie elastyczności w ramach obowiązujących zasad paktu na rzecz stabilności 
i wzrostu” (COM(2015)0012), 

– uwzględniając szóste sprawozdanie Komisji na temat spójności gospodarczej, 

                                                 
1 Dz.U. L 306 z 23.11.2011, s. 12. 
2 Dz.U. L 306 z 23.11.2011, s. 25. 
3 Dz.U. L 306 z 23.11.2011, s. 33. 
4 Teksty przyjęte, P7_TA(2014)0239. 
5 Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0598. 
6 Dz.U. C 165 E z 11.06.2013, s. 24. 
7 Dz.U. C 33 E z 5.2.2013, s. 140. 
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społecznej i terytorialnej z dnia 23 lipca 2014 r. (COM(2014)0473), 

– uwzględniając konkluzje Rady Europejskiej z posiedzeń w czerwcu i grudniu 2014 r., 

– uwzględniając wnioski ze szczytu państw strefy euro z października 2014 r., 

– uwzględniając roczną analizę wzrostu gospodarczego na 2015 r. (COM(2014)0902), 

– uwzględniając ogłoszenie przez EBC w dniu 22 stycznia 2015 r. rozszerzonego 
programu zakupu aktywów, 

– uwzględniając dokument okolicznościowy EBC nr 157 z listopada 2014 r. zatytułowany 
„Określenie równowagi budŜetowej i makroekonomicznej – niewykorzystane efekty 
synergii w ramach wzmocnionych ram zarządzania UE”, 

– uwzględniając dokument roboczy MFW nr 15/95 z maja 2015 r. zatytułowany 
„Makroekonomiczne efekty inwestycji publicznych: dowody na przykładzie 
zaawansowanych gospodarek”, 

– uwzględniając informator polityczny CPB Netherlands Bureau for Economic Policy 
Analysis z lipca 2014 r. zatytułowany „Strukturalne saldo budŜetowe: zawiedziona 
miłość od pierwszego wejrzenia”, 

– uwzględniając raport Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) z 
2012 r. zatytułowany „Dorozumiane gwarancje dla zadłuŜenia banków: jaki jest stan 
obecny?”, 

– uwzględniając dokument roboczy OECD nr 977 z dnia 6 lipca 2012 r. zatytułowany 
„Skutki niepewności luki produktowej w czasach kryzysu”, 

– uwzględniając dokument roboczy OECD nr 163 dotyczący spraw społecznych, 
zatrudnienia i migracji z dnia 9 grudnia 2014 r. zatytułowany „Tendencje w zakresie 
nierówności w dochodach oraz jego wpływu na wzrost gospodarczy”, 

– uwzględniając konkluzje Rady na temat szóstego sprawozdania w sprawie spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej: „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i 
zatrudnienia” przyjęte przez Radę do Spraw Ogólnych (Spójności) w dniu 19 listopada 
2014 r., 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz opinie Komisji 
Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony 
Konsumentów i Komisji Spraw Konstytucyjnych (A8-0190/2015), 

– uwzględniając art. 52 Regulaminu, 

A. mając na uwadze, Ŝe według prognozy Komisji z wiosny oczekuje się, Ŝe stopa 
bezrobocia w 2015 i 2016 r. w całej UE i strefie euro utrzyma się na niedopuszczalnie 
wysokim poziomie, odpowiednio – przekraczającym 11 % i bliskim 10 %; 

B. mając na uwadze, Ŝe nadal istnieją ogromne róŜnice między państwami członkowskimi, 
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równieŜ po interwencji trojki, i przewiduje się, Ŝe w 2015 r. wskaźnik wzrostu PKB 
wyniesie między –0,5 % na Cyprze a +3,6 % w Irlandii; 

C. mając na uwadze, Ŝe zgodnie z prognozami Komisji z wiosny inwestycje w strefie euro 
utrzymują się na bardzo niskim poziomie i przewiduje się, iŜ wzrosną o 1,7 %, co jest 
zdecydowanie niewystarczające; 

D. mając na uwadze, Ŝe europejski plan inwestycyjny wart 21 mld EUR, zmierzający do 
uzyskania nowych inwestycji o wartości 315 mld EUR w ciągu kolejnych trzech lat, 
oparto na budzących wątpliwości załoŜeniach dotyczących efektu mnoŜnikowego 15 i 
zdolności do przyciągnięcia inwestycji w projekty wysokiego ryzyka; 

E. mając na uwadze, Ŝe program luzowania ilościowego warty około 1,1 bln EUR został 
zainicjowany przez EBC w celu wyeliminowania ryzyka utrzymującej się niskiej 
inflacji i w celu oŜywienia gospodarki realnej; mając na uwadze, Ŝe 19 krajowych 
banków centralnych dokona zakupu obligacji państwowych swoich państw 
członkowskich i poniesie związane z tym ryzyko; mając na uwadze, Ŝe system podziału 
ryzyka ograniczony jest do 20 % zakupów, w tym 12 % na obligacje wyemitowane 
przez instytucje europejskie, a jedynie symboliczne i nieznaczne 8% na obligacje 
państwowe państw strefy euro, co sygnalizuje brak woli politycznej państw 
członkowskich do przyjęcia zarówno korzyści, jak i ujemnych stron prawdziwie 
jednolitej polityki pienięŜnej; 

F. mając na uwadze, Ŝe pomimo niekonwencjonalnych środków podjętych przez EBC od 
2010 r. mechanizm transmisji impulsów polityki pienięŜnej do sfery realnej pozostaje 
znacznie osłabiony; mając na uwadze, Ŝe według prognozy MFW z wiosny w strefie 
euro podstawowym problemem jest nadal ryzyko deflacji, które pozostaje bliskie 30 %, 
natomiast niektóre państwa juŜ obecnie borykają się z deflacją;  

G. mając na uwadze, Ŝe kryzys finansowy z 2008 r. doprowadził do szeroko zakrojonej 
interwencji rządów państw członkowskich UE, mającej na celu wsparcie sektora 
finansowego; mając na uwadze, Ŝe łączna kwota pomocy państwa przyznana sektorowi 
finansowemu wyniosła ponad 5 bln EUR, co stanowi 40,3 % PKB Unii Europejskiej; 

H. mając na uwadze, Ŝe według sprawozdania OECD z 2012 r. zdolność obsługi długu 
państwowego została znacznie osłabiona za sprawą szerokiego stosowania wyraźnych 
lub dorozumianych gwarancji długu bankowego;  

I. mając na uwadze, Ŝe w „Światowej prognozie gospodarczej” z kwietnia 2015 r. MFW 
stwierdził, iŜ reformy strukturalne oparte na regulacji rynku pracy nie mają 
statystycznie znaczącego wpływu na łączną produktywność czynników produkcji w 
przeciwieństwie do inwestycji w badania i rozwój oraz innowacji, które generują 
największy wzrost wydajności, co oznacza, Ŝe koszty gospodarcze i społeczne 
dostosowania w trakcie procesu reform nie zostaną w dłuŜszej perspektywie 
zrekompensowane pozytywnymi skutkami dla wzrostu produkcji;  

J. mając na uwadze, Ŝe zgodnie z opublikowanym w maju 2015 r. dokumentem roboczym 
MFW dotyczącym makroekonomicznych efektów inwestycji publicznych większe 
inwestycje publiczne zwiększają produkcję i zmniejszają bezrobocie, zarówno krótko-, 



 

AM\1066104PL.doc  PE558.980v01-00 

PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

jak i długoterminowo; mając na uwadze, Ŝe wpływ na produkcję okazuje się 
wyraźniejszy w sytuacji pogorszenia koniunktury gospodarczej i prowadzenia 
akomodacyjnej polityki pienięŜnej, jak w przypadku strefy euro, i moŜe doprowadzić do 
zmniejszenia relacji długu do PKB; mając na uwadze, Ŝe inwestycje publiczne 
finansowane dzięki emisji długu okazały się mieć większy wpływ na produkcję niŜ 
inwestycje neutralne dla budŜetu; 

K. mając na uwadze, Ŝe cięcia w wydatkach publicznych wynikające z planów konsolidacji 
budŜetowej doprowadziły do obniŜenia poziomu ochrony socjalnej, a odsetek ludności 
Europy zagroŜonej ubóstwem i wykluczeniem społecznym zwiększył się o ponad 25 %; 

L. mając na uwadze, Ŝe uchylanie się od opodatkowania spowodowało miliardowe straty 
w potencjalnych dochodach dla finansów publicznych szeregu państw członkowskich 
na korzyść duŜych korporacji, co osłabiło podstawę solidarności między państwami 
członkowskimi UE; 

1. uwaŜa, Ŝe obecna sytuacja gospodarcza w strefie euro wymaga podjęcia pilnych, 
kompleksowych i zdecydowanych środków, aby rozwiązać problem wysokiego 
bezrobocia, wzrastającego ubóstwa i zbyt wielkich nierowności, a takŜe aby 
przeciwdziałać ryzyku deflacji i długotrwałej recesji;  

2. podkreśla fakt, Ŝe obecne ramy zarządzania gospodarczego nie zdołały sprostać takim 
wyzwaniom jak zapewnienie makroekonomicznej stabilności, sprzyjanie trwałemu 
wzrostowi i przeciwdziałanie przyczynom zbyt wielkich dysproporcji 
makroekonomicznych w strefie euro; podkreśla, Ŝe obecne ramy nie pozwalają na 
prawdziwą debatę na temat alternatywnych rozwiązań dla niezrównowaŜonych ram 
zarządzania opartych na arbitralnych zasadach budŜetowych, a takŜe na debatę na temat 
długofalowej trwałości unii walutowej oraz moŜliwości wycofania się państw 
członkowskich w wyniku demokratycznego głosowania; 

3. ubolewa nad tym, Ŝe obecne ramy zarządzania gospodarczego w ramach paktu 
stabilności i wzrostu, sześciopak i dwupak oraz pakt fiskalny przesadnie ograniczają 
bardzo waŜną swobodę państw członkowskich naleŜących do strefy euro w obszarze 
polityki budŜetowej, pozbawiając je jedynego skutecznego instrumentu 
makroekonomicznego w kontekście słabego popytu wewnętrznego i nieskutecznej 
polityki pienięŜnej;  

4. podkreśla, Ŝe główne inicjatywy polityczne, które opierają się na zaleceniach 
politycznych Komisji i trojki, były oparte na tendencyjnych prognozach gospodarczych 
i błędnych modelach ekonomicznych, które nie przewidziały trwającego teraz kryzysu; 
ostrzega, Ŝe sposób obliczania luki produktowej opiera się na przestarzałej metodologii, 
o czym świadczą częste zmiany szacunków Komisji; podkreśla fakt, Ŝe konsolidacja 
budŜetowa i reformy strukturalne w znacznym stopniu nie doszacowały wielkości 
mnoŜników fiskalnych, a takŜe znaczenia efektu mnoŜnikowego w poszczególnych 
krajach w okresie zsynchronizowanej konsolidacji i deflacyjnego wpływu 
skumulowanych reform strukturalnych;  

5. uwaŜa, Ŝe ramy zarządzania gospodarczego nie powinny uniemoŜliwiać państwom 
członkowskim przyjmowania niezbędnych działań antycyklicznych mających na celu 
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zwalczanie wysokiego bezrobocia i ubóstwa oraz wspieranie wzrostu gospodarczego;  

6. ubolewa nad brakiem debaty politycznej w sprawie równowagi kryteriów deficytu i 
długu, w tym zasady 1/20 odnoszącej się do redukcji długu, pomimo niekorzystnego i 
szkodliwego wpływu na sytuację gospodarczą i społeczną niektórych państw 
członkowskich;  

7. ubolewa, Ŝe zalecenia  Komisji i trojki dla poszczególnych krajów w sprawie reformy 
rynku pracy doprowadziły do nagłego zwiększenia liczby miejsc pracy tymczasowej i 
pracy w niepełnym wymiarze czasu, co miało dramatyczny wpływ na stopę bezrobocia, 
wynagrodzenia i dostęp do kredytów bankowych i tym samym pogłębiło 
niezadowolenie społeczne i poczucie niepewności wśród obywateli;  

MoŜliwy kierunek działań bez konieczności zmiany traktatu  

8. uwaŜa, Ŝe w komunikacie niewystarczająco rozszerza się zakres zastosowania klauzuli 
inwestycyjnej, pozwalając w ten sposób na elastyczność w ramach funkcji 
zapobiegawczej paktu stabilności i wzrostu w celu uwzględnienia programów 
inwestycyjnych państw członkowskich, poniewaŜ elastyczność stosuje się tylko do 
współfinansowania projektów w ramach polityki strukturalnej i polityki spójności oraz 
EFIS; uwaŜa, Ŝe takie podejście naleŜy pilnie zrewidować, aby uzyskać pozytywny 
wpływ na wzrost gospodarczy, tworzenie miejsc pracy i spójność społeczną przez 
ustanowienie ogólnej zasady, w ramach funkcji zapobiegawczej i naprawczej, 
polegającej na nieuwzględnianiu podczas obliczania deficytu i zadłuŜenia w ramach 
paktu stabilności i wzrostu jakichkolwiek wydatków publicznych związanych z 
inwestycjami produkcyjnymi w badania i rozwój oraz innowacje, a takŜe 
zagwarantowanego dochodu minimalnego przyjętego przez poszczególne państwa 
członkowskie; 

9. jest zdania, Ŝe reformy strukturalne w strefie euro powinny wywierać wyraźnie 
pozytywny wpływ społeczno-gospodarczy i bezpośrednio przyczyniać się do stabilności 
gospodarczej, finansowej  i społecznej UE oraz realizacji celów strategii „Europa 
2020”; podkreśla, Ŝe aktualnemu podejściu do reform strukturalnych nie udało się 
sprostać najwaŜniejszym wyzwaniom przed jakimi stoją niektóre państwa członkowskie 
UE, takim jak brak odpowiedzialności instytucjonalnej i przejrzystości, korupcja, 
oszustwa podatkowe i uchylanie się od opodatkowania;  

10. podkreśla, Ŝe obecne ramy zarządzania gospodarczego, w szczególności zasada 1/20 
dotycząca redukcji zadłuŜenia, nie są zrównowaŜone pod względem gospodarczym, 
społecznym i politycznym i w związku z tym wzywa do ich szeroko zakrojonej i 
radykalnej zmiany i przywrócenia państwom członkowskim samodzielności budŜetowej 
i monetarnej; 

11. podkreśla, Ŝe strategia Komisji oparta na trzech filarach (inwestycje, zasady budŜetowe 
i reformy strukturalne) przedstawiona w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 
2015 r., zasadniczo stanowi tę samą starą strategię, której nie udało się zapobiec i 
zaradzić trwającemu kryzysowi społeczno-gospodarczemu, w związku z tym wzywa do 
jej porzucenia;  
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12. podkreśla, Ŝe nadmierna nadwyŜka na rachunku obrotów bieŜących w jądrze strefy euro 
powinna być uwaŜana za jednakowo niepokojącą co nadmierny deficyt na rachunku 
obrotów bieŜących na jej peryferiach; uwaŜa, Ŝe procedura dotycząca zakłóceń 
równowagi makroekonomicznej musi być wykorzystywana w bardziej wywaŜony 
sposób między krajami deficytowymi i krajami z nadwyŜką, i powinna mieć 
zastosowanie głównie do krajów posiadających znaczące pole do działania, w celu 
powstrzymania nieuczciwych i szkodliwych praktyk konkurencyjnych opierających się 
na dewaluacji wewnętrznej;  

13. jest zdania, Ŝe istnieje silna i pilna potrzeba mniejszej złoŜoności, większej 
odpowiedzialności własnej, większej przejrzystości i demokracji w zakresie zarządzania 
gospodarczego; uwaŜa, Ŝe trudno jest osiągnąć pełne zatrudnienie, trwały wzrost 
gospodarczy i stabilność polityczną przez dodawanie kolejnych szczebli przepisów do 
juŜ istniejących lub przez narzucanie polityki gospodarczej wyłonionym w wyborach 
rządom lub parlamentom, oraz Ŝe zmiana na lepsze moŜe tylko pochodzić z instytucji, 
które podlegają bezpośredniej kontroli demokratycznej; 

14. stwierdza w oparciu o obecną sytuację niekończącego się kryzysu, Ŝe ramy zarządzania 
gospodarczego muszą zostać poprawione i uzupełnione w perspektywie średnio- i 
długoterminowej, by umoŜliwić UE i strefie euro stawienie czoła wyzwaniom w 
zakresie pełnego zatrudnienia, stabilności finansowej, wzrostu gospodarczego i 
długotrwałych inwestycji, zapobiegając jednocześnie nierównościom i wyłączeniu 
społecznemu;  

15. przypomina uwagę Parlamentu Europejskiego, Ŝe utworzenie Europejskiego 
Mechanizmu Stabilności (EMS) poza strukturą instytucji Unii stanowi przeszkodę na 
drodze do integracji politycznej Unii; podkreśla, Ŝe pakiety ratunkowe udzielone w 
ramach EMS zostały wykorzystane wyłącznie na rekapitalizację sektora bankowego; 
uwaŜa zatem, Ŝe EMS niepotrzebnie powiela istniejące juŜ instrumenty wsparcia 
finansowego dla sektora bankowego; 

16. przypomina, Ŝe unia gospodarcza i walutowa ogranicza się do sztywnego systemu 
ustalonych kursów wymiany walut i naruszających równowagę zasad budŜetowych; 
podkreśla, Ŝe do stworzenia faktycznej UGW konieczne są warunki gospodarcze i 
polityczne, które w UE nie istnieją, oraz wspólna zdolność fiskalna, której osiągnięcie 
nie jest w praktyce moŜliwe;  

17. podkreśla, Ŝe wadliwa struktura UGW, wobec braku warunków koniecznych do 
stworzenia optymalnej strefy walutowej, wytworzyła i wspierała naruszające i 
zakłócające równowagę problemy makroekonomiczne w strefie euro, powodując 
kumulację nadwyŜek i deficytów na rachunkach obrotów bieŜących; podkreśla, Ŝe od 
drugiej wojny światowej euro stanowi stwarzający najwięcej podziałów czynnik w 
ramach integracji europejskiej; 

18. przypomina, Ŝe unia bankowa była wynikiem woli politycznej, by nie dopuścić do 
kolejnego kryzysu finansowego oraz zminimalizować negatywne skutki uboczne 
wynikające z kryzysu zadłuŜeniowego w strefie euro; podkreśla, Ŝe reforma strukturalna 
banków oparta o jasne i automatyczne oddzielenie działalności handlowej od 
działalności podstawowej, jaką jest udzielanie kredytów, wciąŜ nie została dokonana;  
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19. wzywa państwa członkowskie do przedstawienia ambitnego planu działania, który 
uwzględniałby potrzebę reform zarządzania gospodarczego jak opisano w niniejszym 
sprawozdaniu;  

20. zwraca się do zainteresowanych stron, by w tej koniecznej rewizji zarządzania 
gospodarczego unikały pozostawiania nierozwiązanych kwestii i by zbadały wszystkie 
moŜliwe opcje, w tym te wymagające zmiany traktatów; uwaŜa, Ŝe taki plan działań 
powinien opierać się na następujących elementach: 

– ustanowienie prawa do wystąpienia ze strefy euro i rozszerzenie klauzuli opt-out 
przez rewizję traktatu; 

– natychmiastowe zaprzestanie uwzględniania podczas obliczania deficytu i 
zadłuŜenia w ramach paktu stabilności i wzrostu krajowych wydatków 
publicznych na a) inwestycje w badania i rozwój oraz innowacje i b) 
zagwarantowany minimalny dochód przyjęty przez poszczególne państwa 
członkowskie; 

– zmiana paradygmatu polegająca na odejściu od konsolidacji budŜetowej i polityki 
deflacyjnej na rzecz długofalowej strategii opartej na polityce antycyklicznej, 
spójności społecznej i skutecznej reformie zarówno sektora finansowego, jak i 
systemu podatku od osób prawnych;  

– zmienione ramy zarządzania umoŜliwiające państwom członkowskim 
wykonywanie ich suwerennego prawa do prowadzenia samodzielnej polityki 
budŜetowej; 

– zastąpienie istniejących kryteriów budŜetowych, w tym zasady zrównowaŜonego 
budŜetu i zasady 1/20 dotyczącej redukcji zadłuŜenia, wskaźnikami społecznymi i 
makroekonomicznymi, takimi jak realny wzrost gospodarczy, długofalowe 
inwestycje publiczne i stopa bezrobocia, a takŜe uczciwym i przejrzystym 
systemem podatkowym; 

– zestaw środków mających na celu ochronę państwa członkowskiego, które 
zdecyduje się na wyjście ze strefy euro, przed ryzykiem ucieczki kapitału z 
powodu ataków spekulacyjnych; 

– jasne ramy prawne w strefie euro dotyczące restrukturyzacji długu państwowego i 
redukcji długu; 

21. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz 
Komisji. 

Or. en 

 
 


