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nieustawodawczej A8-0038/2017 

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie możliwości budżetowych strefy euro 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej (TUE) oraz Traktat o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej (TFUE), 

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 472/2013 z 

dnia 21 maja 2013 r. w sprawie wzmocnienia nadzoru gospodarczego i budżetowego 

nad państwami członkowskimi należącymi do strefy euro dotkniętymi lub zagrożonymi 

poważnymi 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 budżetowych oraz zapewnienia korekty nadmiernego deficytu 

w państwach członkowskich należących do strefy euro2, 

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1173/2011 z 

dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie skutecznego egzekwowania nadzoru budżetowego 

w strefie euro3, 

– uwzględniając dyrektywę Rady 2011/85/UE z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie 

wymogów dla ram budżetowych 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, 

– 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 

                                                 
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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wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk 

gospodarczych1, 

– 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 sprawozdanie pięciu przewodniczących z dnia 22 czerwca 2015 r. w 

sprawie dokończenia budowy europejskiej unii gospodarczej i walutowej, 

– uwzględniając art. 52 Regulaminu, 

A. mając na uwadze, że traktat wymaga od Unii działań na rzecz zrównoważonego 

rozwoju opartego na wzroście gospodarczym, w celu zapewnienia pełnego zatrudnienia 

i postępu społecznego oraz promowania spójności gospodarczej, społecznej i 

terytorialnej, a także solidarności między państwami członkowskimi; 

B. mając na uwadze, że unia gospodarcza i walutowa (UGW) zablokowała rozwój państw 

członkowskich i doprowadziła do występujących w nich obecnie recesji, deflacji i 

wysokich stóp bezrobocia; 

C. mając na uwadze, że po wymuszonej konwergencji w okresie przygotowań do 

wprowadzenia wspólnej waluty strefa euro doświadczyła wzrostu rozbieżności 

strukturalnych, czego efektem była mniejsza zdolność strefy do reagowania na 

wstrząsy; 

D. mając na uwadze, że dostosowania regulacyjne i reformy strukturalne narzucane 

zarówno na poziomie europejskim, jak i krajowym, pogorszyły już i tak trudną sytuację 

gospodarczą i społeczną; 

E. mając na uwadze, że od chwili powstania wspólna waluta pogłębiała różnice między 

państwami z deficytem a państwami z nadwyżką, powodując niedopuszczalne 

zakłócenia równowagi makroekonomicznej, zwłaszcza w wielu krajach peryferyjnych, 

co odzwierciedla fakt, że strukturalnie niemożliwe jest zapewnienie przez wspólną 

walutę rzeczywistej konwergencji i spójności na obszarze walutowym, któremu bardzo 

daleko do optymalności; 

                                                 
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. 
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F. mając na uwadze, że słabości UGW pogłębiły się z powodu takich środków jak 

rozporządzenia w sprawie „sześciopaku” i „dwupaku”, a także wskutek wprowadzenia 

europejskiego semestru oraz stworzenia nowych instrumentów, takich jak EMS; 

G. mając na uwadze, że instytucje UE i ogólnie Unia w najmniejszym stopniu nie 

uwzględniły katastrofalnych skutków swych wyborów politycznych i gospodarczych 

dla obywateli i małych przedsiębiorstw europejskich; 

H. mając na uwadze, że zaufanie europejskich obywateli do projektu UE drastycznie 

spadło w ostatnich latach; 

I. mając na uwadze, że wszystkie wysiłki podjęte w ciągu ostatnich dziesięcioleci z myślą 

o większej integracji fiskalnej i politycznej w strefie euro nie przyniosły rezultatów;   

J. mając na uwadze, że obecne ramy zarządzania gospodarczego są zdominowane przez 

ponadnarodowe i technokratyczne organy oraz międzyrządowe struktury z głównych 

państw UE, oraz mając na uwadze, że stanowi to ingerencję w suwerenne prawo państw 

członkowskich do demokratycznego wyboru polityki gospodarczej i społecznej, jaką 

uznają one za stosowne, znacząco podważając tym samym zasadność podejmowanych 

decyzji politycznych; 

1. podkreśla, że wadliwa struktura UGW, niespełniająca warunków koniecznych 

optymalnego obszaru walutowego, wytworzyła i wspierała zakłócenia równowagi i 

nierówności makroekonomiczne w strefie euro, powodując kumulację nadwyżek i 

deficytów na rachunkach obrotów bieżących; podkreśla polityczną niestabilność 

struktury UGW, o której świadczą wielokrotne naruszenia jej ram prawnych; podkreśla, 

że od drugiej wojny światowej euro stanowi najbardziej kontrowersyjny element 

integracji europejskiej; 

2. podkreśla, że wspólna waluta ma asymetryczne i destrukcyjne skutki dla słabszych 

gospodarek, które są zmuszane do przeprowadzenia bolesnych działań 

dostosowawczych polegających na wewnętrznej dewaluacji ze względu na fakt, że 

wspólna waluta jest przeszacowana w stosunku do ich gospodarek, podczas gdy 

silniejsze gospodarki strefy euro zwiększają swój eksport oraz gromadzą duże i 

utrzymujące się nadwyżki zewnętrzne;  

3. zwraca uwagę, że kryzys uwidocznił, iż wspólna uniwersalna dla wszystkich polityka 

pieniężna nie jest w stanie stawić czoła asymetrycznym wstrząsom w strefie euro i że 

brak płynnego kursu walut przerzuca ciężar regulacji na słabsze gospodarki strefy euro, 

które w celu odzyskania konkurencyjności są zmuszone dokonać najbardziej bolesnej 

dewaluacji wewnętrznej; 

4. przypomina, że UGW została zredukowana do sztywnego systemu ustalonych kursów 

wymiany walut i niestabilnych zasad budżetowych; z przykrością musi stwierdzić, że 

po długim i bolesnym okresie korekty nominalnej powinno być oczywiste, że wszelkie 

reformy struktury UGW oparte na narzucaniu polityki oszczędnościowej i reform 

strukturalnych miałyby negatywny wpływ na wszystkich członków strefy euro; 

5. zauważa, że obecne ramy zarządzania gospodarczego, oparte na pakcie stabilności i 
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wzrostu, „sześciopaku” i „dwupaku” oraz pakcie fiskalnym, niepotrzebnie ograniczają 

niezbędną swobodę państw członkowskich należących do strefy euro w obszarze 

polityki budżetowej, pozbawiając je podstawowych narzędzi makroekonomicznych w 

kontekście słabego popytu wewnętrznego i nieskutecznej polityki pieniężnej; 

6. podkreśla, że istniejące mechanizmy i instrumenty koordynacji niepotrzebnie 

uniemożliwiają państwom członkowskim demokratyczny wybór polityki gospodarczej, 

jaką uznają one za konieczną i dostosowaną do ich specyfiki;  

7. wzywa Komisję, by przestała narzucać środki oszczędnościowe oraz by umożliwiła 

państwom członkowskim prowadzenie takiej polityki gospodarczej, jakiej potrzebują w 

celu zwalczania rekordowo wysokiego bezrobocia, ubóstwa i nierówności społeczno-

gospodarczych, w ramach poszanowania suwerenności gospodarczej; 

8. zwraca uwagę, że niekonwencjonalne środki polityki pieniężnej zastosowane przez 

EBC po kryzysie nie przyniosły oczekiwanych wyników; przypomina, że ogromna 

kwota płynności, jaka pojawiła się na rynku, pozostała zamknięta w systemie 

finansowym i była wykorzystywana przez banki do celów spekulacyjnych, a nie do 

celów finansowania i wsparcia gospodarki realnej; zauważa, że ta bezprecedensowa 

kwota płynności może z czasem mieć negatywny wpływ na strukturę produkcji; 

9. podkreśla, że obowiązujące traktaty i instrumenty umożliwiłyby podjęcie jedynie 

niektórych niezbędnych kroków w kierunku bardziej zrównoważonych i 

demokratycznych ram, i podkreśla, że rewizja traktatów jest niezbędna do 

wyeliminowania strukturalnych braków w systemie instytucjonalnym UGW; 

10. z zaniepokojeniem zauważa, że obecna debata instytucjonalna na temat działań 

wymaganych w celu dalszego wzmocnienia koordynacji polityki w ramach działań 

następczych związanych ze sprawozdaniem pięciu przewodniczących jest wciąż w 

dużej mierze oparta na dogmacie nieodwracalności istnienia wspólnej waluty, a także 

na rozwiązaniach politycznych, które wyraźnie zawiodły, jeżeli chodzi o wsparcie 

wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i konwergencji w strefie euro, przedłużając 

niekończący się kryzys gospodarczy i społeczny oraz przyspieszając dezintegrację UE; 

11. zwraca uwagę, że unia rynków kapitałowych zwiększyłaby złożoność i wzajemne 

powiązania unijnego systemu finansowego, szkodząc stabilności finansowej; 

12. obawia się negatywnych skutków unii bankowej; zwraca uwagę, że obecne jednolite 

ramy nadzorcze pokazały wyraźne odchylenie w kierunku przeciwdziałania ryzyku 

kredytowemu, całkowicie pomijając finansowe zagrożenia systemowe; uważa, że 

przepisy dotyczące umorzenia lub konwersji długu powinny zostać uchylone w tych 

państwach członkowskich, w których stosowanie tych przepisów jest sprzeczne z 

ochroną oszczędności gwarantowaną przez konstytucje krajowe, i że zamiast tego 

systemy bankowe tych państw powinny być wspierane przez krajowy bank centralny 

pełniący funkcję pożyczkodawcy ostatniej instancji; zwraca uwagę, że proponowane 

mechanizmy restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, takie jak mechanizmy 

finansowania pomostowego oraz jednolity fundusz restrukturyzacji i uporządkowanej 

likwidacji, nie stanowią odpowiednich i wiarygodnych narzędzi wsparcia 

restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji największych banków europejskich; w 
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związku z tym uważa, że unii bankowej nie udało się zwiększyć stabilności sektora 

bankowego;  

13. uważa, że Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) okazał się 

niewystarczającym narzędziem do tego, by rozwiązać problem ogromnej luki 

inwestycyjnej w UE oraz wesprzeć proces wychodzenia z kryzysu; wyraża ubolewanie 

z powodu wykorzystywania partnerstw publiczno-prywatnych oraz z powodu 

nastawienia na duże projekty infrastrukturalne, które wywierają poważny wpływ na 

środowisko i nie przynoszą wartości dodanej; 

14. uważa, że mimo obietnic euro nie przyniosło stabilności, konwergencji, wzrostu i 

miejsc pracy; zwraca uwagę, że wszelkie próby osiągnięcia tego celu za pomocą 

mechanizmu zdolności fiskalnej byłyby skuteczne jedynie wówczas, gdyby mechanizm 

stabilizacyjny i kompensacyjny opierał się na znaczących przesunięciach środków z 

krajów wykazujących nadwyżkę na rzecz obszarów gospodarczych dotkniętych 

kryzysem; uważa, że taki mechanizm byłby niemożliwy do osiągnięcia ze względów 

politycznych i technicznych, dlatego odrzuca wszelkie próby stworzenia mechanizmu 

zdolności fiskalnej;  

15. zwraca uwagę, że aby skutecznie rozwiązać problem nierówności oraz aby 

zamortyzować symetryczne i asymetryczne wstrząsy w UGW, przesunięcia takie 

musiałyby być na tyle wysokie, że byłoby to nierealne zarówno pod względem 

politycznym, jak i finansowym;  

16. zwraca uwagę, że wszelkie dotychczasowe wysiłki na rzecz osiągnięcia stabilniejszej 

unii walutowej nie przyniosły rezultatów, a system przesunięć oparty na solidarności i 

podziale ryzyka nie jest częścią strategii politycznej dotyczącej przyszłości UE; wzywa 

w związku z tym do skupienia się na analizie rozwiązań alternatywnych;  

17. jest głęboko zaniepokojony obecnie dyskutowanymi propozycjami wzmocnienia unii 

walutowej, których podstawą jest narzucanie reform strukturalnych i konsolidacji 

fiskalnej w państwach o nadmiernym deficycie; podkreśla, że dalsza utrata 

suwerenności gospodarczej jedynie spotęgowałaby problemy gospodarcze, polityczne i 

społeczne zamiast zapewnić rzeczywiste rozwiązanie wzmacniające stabilność strefy 

euro; 

18. zdecydowanie odrzuca pomysł powołania ministra skarbu i finansów dla strefy euro w 

obrębie Komisji, ponieważ oznaczałoby to brak jakiejkolwiek kontroli demokratycznej, 

legitymacji politycznej, a także odpowiedzialności wobec obywateli europejskich; 

19. podkreśla w związku z tym pilną potrzebę rozważenia rozwiązań alternatywnych w celu 

przywrócenia pełnego zatrudnienia, dobrobytu i spójności społecznej w UE; podkreśla 

konieczność poszanowania prawa państw członkowskich do sprawowania suwerennej 

kontroli nad polityką monetarną i budżetową, gdyż stanowi to jedyny sposób 

zapewnienia legitymacji demokratycznej i utrzymania uczciwego i odpowiedniego 

systemu opieki społecznej oraz wysokiej jakości usług publicznych przy jednoczesnym 

zwalczaniu bezrobocia, ubóstwa i nierówności społecznych; 

20. uważa, że ramy zarządzania gospodarczego nie powinny uniemożliwiać suwerennym 
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państwom członkowskim podejmowania działań antycyklicznych mających na celu 

zwalczanie wysokiego bezrobocia i ubóstwa oraz wspieranie wzrostu gospodarczego; 

podkreśla pilną potrzebę usunięcia istniejących ograniczeń budżetowych Komisji 

dotyczących inwestycji publicznych i polityki społecznej w drodze radykalnej rewizji 

traktatów, „sześciopaku” i „dwupaku”, jak również uchylenia paktu fiskalnego; 

21. uważa, że należy zezwolić państwom członkowskim na przeprowadzenie reformy 

strukturalnej banków w oparciu o wyraźne i obowiązkowe rozdzielenie działalności 

inwestycyjnej i działalności komercyjnej, zgodnie z modelem określonym w ustawie 

Glass-Steagall, jeżeli uznają to za odpowiedni sposób postępowania w celu 

zapobieżenia akumulacji ryzyka systemowego, zmniejszenia wzajemnych zależności 

oraz ryzyka w ich sektorze bankowym i zwiększenia jego odporności; podkreśla, że 

może to być jedyny sposób, aby skutecznie rozwiązać problem instytucji „zbyt dużych, 

by upaść” oraz zapobiec konieczności ratowania instytucji finansowych;  

22. ubolewa nad faktem, że obecny impas polityczny uniemożliwia znalezienie skutecznego 

rozwiązania, aby wyciągnąć europejskie gospodarki z recesji; obawia się, że 

kontynuacja obecnej stagnacji gospodarczej i kryzysu politycznego może prowadzić do 

chaotycznego i niekontrolowanego rozpadu unii walutowej; podkreśla pilną potrzebę 

zaplanowania uporządkowanego i skoordynowanego rozpadu unii walutowej, 

podkreślając, że w międzyczasie należy zapewnić demokratyczne mechanizmy 

dobrowolnego opuszczenia strefy euro przez państwo członkowskie; 

23. 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 

 

 


