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

nieustawodawczej A8-0038/2017 

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie mechanizmu zdolności fiskalnej dla 

strefy euro 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej (TUE), w szczególności jego art. 3 i 50, 

– uwzględniając art. 52 Regulaminu, 

A. mając na uwadze, że dowody naukowe i empiryczne wskazują, iż posiadanie jednej 

waluty nie jest warunkiem niezbędnym do promowania handlu; 

B. mając na uwadze, że europejska unia walutowa (UGW), utworzona na mocy traktatu z 

Maastricht, zablokowała rozwój i wzrost gospodarczy państw członkowskich, co jest 

przyczyną doświadczanych przez nie obecnie recesji, niskiej stopy inflacji i 

strukturalnie wysokich stóp bezrobocia; 

C. mając na uwadze, że deklarowanym celem traktatu z Maastricht i UGW było wspieranie 

konwergencji między państwami strefy euro, ale dowody wskazują, że od czasu 

wprowadzenia jednej waluty różnice makroekonomiczne zdecydowanie się nasiliły, co 

uniemożliwiło tym krajom poradzenie sobie ze wstrząsami asymetrycznymi;  

D. mając na uwadze, że reformy strukturalne narzucane od 2009 r. na szczeblu krajowym i 

strategie polityczne przyjmowane na szczeblu UE, takie jak regulacje w ramach 

sześciopaku i dwupaku, europejski semestr i Europejski Mechanizm Stabilności (EMS), 

pogorszyły już i tak osłabioną sytuację gospodarczą i społeczną;  

E. mając na uwadze, że instytucje UE i ogólnie Unia nie uwzględniły katastrofalnych 

skutków swych decyzji politycznych i gospodarczych dla obywateli i MŚP w Europie; 

1. uważa, że wady strukturalne w UGW istnieją już od momentu jej powstania, gdyż strefa 

euro nie jest optymalną strefą walutową i na przestrzeni lat powstały w niej zakłócenia 

równowagi makroekonomicznej niemożliwe do opanowania; 
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2. uważa, że słabość UGW uwidoczniła się w związku z globalnym kryzysem finansowym 

i gospodarczym, gdy niemożliwe do opanowania zakłócenia równowagi spowodowane 

sztywnością jednej waluty i szeroko zakrojonymi interwencjami publicznymi mającymi 

ocalić prywatny sektor finansowy pogorszyły sytuację i doprowadziły do kryzysu 

zadłużeniowego, w którym rządowe koszty obsługi długu w niektórych państwach 

członkowskich drastycznie wzrosły; 

3. zwraca uwagę, że kryzys uwidocznił, iż wspólna polityka pieniężna i budżetowa, 

zakładająca jedno rozwiązanie dla wszystkich, nie jest w stanie stawić czoła wstrząsom 

zewnętrznym; podkreśla, że w systemie stałych kursów walutowych ciężar 

dostosowania przenoszony jest na rynek pracy państw członkowskich, które zmuszone 

są stosować dewaluację wewnętrzną w celu przywrócenia konkurencyjności; 

4. wyraża ubolewanie, że od samego początku kryzysu Europejski Bank Centralny (EBC) 

prowadził niekonwencjonalną politykę pieniężną, która w żaden sposób nie pomogła w 

ustabilizowaniu cyklu gospodarczego czy zwiększeniu stopy inflacji do 

zrównoważonego poziomu; 

5. podkreśla, że konieczne jest zapewnienie państwom członkowskim swobody wyjścia ze 

strefy euro; zwraca się do państw członkowskich o uzgodnienie planu 

skoordynowanego rozpadu UGW; 

6. uważa, że euro nie spełniło obietnicy zapewnienia stabilności, konwergencji i wzrostu 

gospodarczego; uważa, że mechanizm zdolności fiskalnej dla strefy euro to kolejna 

próba uratowania nieudanego projektu gospodarczego i walutowego, która zwiększy 

ryzyko przekształcenia UGW w system oparty na stałych przesunięciach fiskalnych z 

krajów centralnych do krajów peryferyjnych; 

7. uważa, że UGW cierpi też na poważny deficyt demokratyczny; podkreśla, że instytucje 

strefy euro, takie jak EBC i Eurogrupa, ujawniły, szczególnie w czasach kryzysu, 

tendencję do działania bez respektowania zasad demokratycznej rozliczalności; 

8. odrzuca projekt unii bankowej, który okazał się nieskuteczny w zwiększaniu odporności 

i stabilności europejskiego systemu finansowego;  

9. podkreśla konieczność zakwestionowania istniejących zasad zarządzania gospodarczego 

w strefie euro, aby zapewnić państwom członkowskim możliwość wprowadzenia 

polityki gospodarczej, pieniężnej i podatkowej niezbędnej do pobudzenia 

zrównoważonego wzrostu i zatrudnienia;  

10. podkreśla konieczność zapewnienia wszystkim państwom członkowskim, które nie 

życzą sobie przystąpienia do UGW, klauzuli opt-out; 

11. wskazuje, że UGW uwydatniła podziały i konflikty w państwach europejskich; 

podkreśla konieczność uzgodnienia przez europejskich szefów państw i rządów 

kompleksowego planu rozpadu strefy euro, co przywróciłoby płynność kursów 

walutowych; wskazuje, że jest to warunkiem obudzenia nowego ducha współpracy i 

wzajemnego szacunku między suwerennymi państwami europejskimi; 
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12. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji 

przewodniczącemu Rady Europejskiej, Komisji, Radzie, Eurogrupie, Europejskiemu 

Bankowi Centralnemu, dyrektorowi zarządzającemu Europejskiego Mechanizmu 

Stabilności oraz parlamentom państw członkowskich. 

Or. en 

 

 


