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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie polityki gospodarczej w strefie euro 
(2019/0000(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), w szczególności 
jego art. 121 ust. 2 i art. 136, a także załączone do niego protokoły nr 1 i nr 2,

– uwzględniając komunikat Komisji z 5 czerwca 2019 r. w sprawie zaleceń dla 
poszczególnych krajów na 2019 r. (COM(2019)0500),

– uwzględniając swoją rezolucję z 13 marca 2019 r. w sprawie europejskiego semestru na 
rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na rok 
20191,

– uwzględniając komunikat Komisji z 27 lutego 2019 r. pt. „Europejski semestr 2019: 
ocena postępów w zakresie reform strukturalnych, zapobiegania zakłóceniom 
równowagi makroekonomicznej i ich korygowania oraz wyniki szczegółowych ocen 
sytuacji na mocy rozporządzenia (UE) nr 1176/2011” (COM(2019)0150),

– uwzględniając komunikat Komisji z 21 listopada 2018 r. pt. „Roczna analiza wzrostu 
gospodarczego na 2019 r. Na rzecz silniejszej Europy w obliczu niepewności na 
świecie” (COM(2018)0770),

– uwzględniając sprawozdania Komisji z 21 listopada 2018 r. pt. „Sprawozdanie 
przedkładane w ramach mechanizmu ostrzegania na 2019 r.” (COM(2018)0758) 
i „Projekt wspólnego sprawozdania Komisji i Rady o zatrudnieniu” (COM(2018)0761) 
oraz zalecenie Komisji z 21 listopada 2018 r. dotyczące zalecenia Rady w sprawie 
polityki gospodarczej w strefie euro (COM(2018)0759),

– uwzględniając zalecenie Rady z 9 kwietnia 2019 r. w sprawie polityki gospodarczej 
w strefie euro (2019/C 136/01),

– uwzględniając konkluzje Rady z 17 maja 2019 r. w sprawie szczegółowych ocen 
sytuacji i realizacji zaleceń dla poszczególnych krajów na 2018 r. (9473/19),

– uwzględniając europejską prognozę gospodarczą Komisji – wiosna 2019 r. z 7 maja 
2019 r.,

– uwzględniając europejską prognozę gospodarczą Komisji – lato 2019 r. (tymczasowa) 
z 10 lipca 2019 r.,

– uwzględniając ocenę Europejskiej Rady Budżetowej z 25 czerwca 2019 r. w sprawie 
kursu polityki budżetowej właściwego dla strefy euro w 2020 r.,

– uwzględniając Traktat o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w unii gospodarczej 

1 Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0201.
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i walutowej,

– 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 budżetowych oraz nadzoru i koordynacji 
polityk gospodarczych2,

– uwzględniając dyrektywę Rady 2011/85/UE z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie 
wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich3,

– 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 euro4,

– 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 deficytu5,

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1176/2011 
z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie zapobiegania zakłóceniom równowagi 
makroekonomicznej i ich korygowania6,

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1173/2011 
z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie skutecznego egzekwowania nadzoru budżetowego 
w strefie euro7,

– 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 euro8,

– 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 finansowej9,

– uwzględniając art. 54 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A9-0000/2019), 

A. mając na uwadze, że według prognoz Komisji stopa wzrostu PKB w 2019 r. wynosi 
1,2 % PKB na mieszkańca w strefie euro i 1,4 % w UE-28, a w 2020 r. oczekuje się jej 

2 Dz.U. L 306 z 23.11.2011, s. 12.
3 Dz.U. L 306 z 23.11.2011, s. 41.
4 Dz.U. L 306 z 23.11.2011, s. 8.
5 Dz.U. L 306 z 23.11.2011, s. 33.
6 Dz.U. L 306 z 23.11.2011, s. 25.
7 Dz.U. L 306 z 23.11.2011, s. 1.
8 Dz.U. L 140 z 27.5.2013, s. 11.
9 Dz.U. L 140 z 27.5.2013, s. 1.



PR\1187426PL.docx 5/7 PE639.994v01-00

PL

wzrostu do odpowiednio 1,4 % i 1,6 %10;

B. mając na uwadze, że stopa bezrobocia wykazuje stałą tendencję spadkową, przy 
średnim wskaźniku wynoszącym w maju 2019 r. 7,5 % w strefie euro i 6,3 % w UE-28 
– najniższym od czasu gdy rozpoczęto comiesięczne rejestracje danych dotyczących 
bezrobocia w UE – a w 2020 r. przewiduje się jego dalszy spadek odpowiednio do 
poziomu 7,3 % i 6,2 %;

C. mając na uwadze utrzymujące się znaczne różnice w poziomie bezrobocia w UE; mając 
na uwadze, że stopa bezrobocia młodzieży, choć stopniowo się poprawia, wynosi 
15,7 % w strefie euro i 14,3 % w UE-28, utrzymując się na znacznie wyższym poziomie 
niż średnia stopa bezrobocia, i stale pozostaje znacznie powyżej stóp odnotowywanych 
w innych rozwiniętych gospodarczo regionach świata;

D. mając na uwadze, że w 2019 r. spodziewany jest wzrost deficytu sektora instytucji 
rządowych i samorządowych z 0,5 % do 0,9 % w strefie euro i z 0,6 % do 1,0 % w UE-
28 oraz że według prognoz utrzyma się on na tym poziomie w 2020 r.; mając na 
uwadze, że relacja długu do PKB w 2019 r. wynosi 85,8 % w strefie euro i 80,2 % 
w UE-28, a w 2020 r. oczekuje się jej spadku do odpowiednio 84,3 % i 78,8 %;

E. mając na uwadze, że spożycie prywatne wykazuje oznaki ożywienia, przy czym 
prognozuje się pozytywną tendencję i wzrost z 1,3 % w strefie euro i 1,6 % w UE-28 
w 2019 r. do odpowiednio 1,5 % i 1,7 % w 2020 r.;

F. mając na uwadze, że w świetle zagrożeń wynikających z napięć handlowych między 
USA a Chinami oraz utrzymującej się niepewności związanej z wystąpieniem 
Zjednoczonego Królestwa z UE istnieje ryzyko pogorszenia się prognoz światowych; 

1. zauważa, że choć od siedmiu lat z rzędu odnotowuje się wzrost gospodarki europejskiej, 
poważne wyzwanie stanowią narastające zagrożenia gospodarcze i niepewność;

2. w związku z tym wyraża zaniepokojenie niskim potencjałem wzrostu w porównaniu 
z innymi regionami świata w ostatnich dziesięcioleciach;

3. podziela opinię, że skuteczne reformy strukturalne, którym towarzyszą dobrze 
ukierunkowane inwestycje i odpowiedzialna polityka budżetowa, nadal wyznaczają 
słuszny kierunek dla przygotowania UE do jej przyszłych i obecnych wyzwań;

Odpowiedzialna polityka budżetowa

4. dostrzega, że przewidywany jest spadek średniego poziomu relacji długu do PKB; 
zauważa jednak, że średni poziom nadal pozostaje znacznie powyżej poziomu 
wymaganego przez pakt stabilności i wzrostu; wskazuje na możliwość wzrostu kosztów 
obsługi zadłużenia; w związku z tym podkreśla, że ważne jest obniżenie ogólnego 
poziomu zadłużenia, zgodnie z unijnymi regułami fiskalnymi;

5. zauważa zatem z dużym zaniepokojeniem, że średni poziom deficytu wydaje się 
ponownie rosnąć, a według prognoz w niektórych państwach członkowskich może on 

10 Europejska prognoza gospodarcza Komisji – lato 2019 r. (tymczasowa) z 10 lipca 2019 r.
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przekroczyć poziom 3 %; podkreśla, że ten prognozowany wzrost w dużej mierze 
dotyczy państw, w których relacja długu publicznego do PKB jest wysoka;

6. ubolewa, że ogólny kurs polityki budżetowej w 2019 r. wydaje się umiarkowanie 
ekspansywny, podkreślając jednocześnie, że Europejska Rada Budżetowa za bardziej 
odpowiedni uważa kurs neutralny;

7. podkreśla, że kurs polityki fiskalnej na poziome krajowym i na poziomie strefy euro musi 
równoważyć długoterminową stabilność finansów publicznych – w pełnej zgodności 
z paktem stabilności i wzrostu i z poszanowaniem jego przepisów dotyczących 
elastyczności – z krótkoterminową stabilizacją makroekonomiczną;

Reformy strukturalne

8. podkreśla, że zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia większej odporności gospodarczej 
strefy euro i państw członkowskich mają reformy, które zwiększają konkurencję na 
rynkach produktowych, promują efektywne gospodarowanie zasobami i poprawiają 
otoczenie biznesowe, a także jakość instytucji, w tym skuteczny system wymiaru 
sprawiedliwości, oraz jakość i skuteczność poboru podatków; podkreśla w związku 
z tym znaczenie jednolitego rynku i potrzebę jego dalszego pogłębienia;

9. podziela pogląd, że zasadnicze znaczenie mają strukturalne i instytucjonalne cechy 
rynków pracy i rynków produktowych oraz dobrze funkcjonujące organy administracji 
publicznej;

10. popiera przesunięcie obciążeń podatkowych z pracy oraz wzmocnienie systemów 
kształcenia i szkolenia oraz inwestycji w umiejętności; uwypukla skuteczność 
elastycznej polityki rynku pracy;

11. wzywa państwa członkowskie, aby wspierały i realizowały działania UE służące 
zwalczaniu agresywnego planowania podatkowego;

Inwestycje

12. przyznaje, że ożywienie koniunktury należy wspierać inwestycjami publicznymi 
i prywatnymi, w szczególności w innowacje, oraz zauważa, że w strefie euro nadal 
istnieje luka inwestycyjna; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w niektórych państwach 
członkowskich inwestycje przekroczyły już poziom sprzed kryzysu, lecz ubolewa, że 
w innych państwach inwestycje są nadal opóźnione lub nie zwiększają się w 
wymaganym tempie;

13. wzywa państwa członkowskie, aby prowadząc politykę z pełnym poszanowaniem paktu 
stabilności i wzrostu, wspierały inwestycje publiczne i prywatne, poprawiły jakość 
i strukturę finansów publicznych oraz odbudowały bufory fiskalne, zwłaszcza 
w państwach strefy euro o wysokim poziomie długu publicznego;

14. podkreśla, że inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne 
i prawne w celu zwiększenia wydajności, umiejętności i innowacyjności, wraz 
z pobudzającymi wzrost reformami strukturalnymi spowodują zwiększenie 
długoterminowego potencjału wzrostu;
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Zalecenia dla poszczególnych krajów

15. zgadza się z zaleceniami Rady, zgodnie z którymi państwa członkowskie powinny 
zwiększyć swój potencjał wzrostu w drodze modernizacji gospodarek i wzmocnienia 
ich odporności;

16. zauważa, że przy realizacji ponad dwóch trzecich zaleceń dla poszczególnych krajów 
wydanych do 2018 r. odnotowano co najmniej pewien postęp; ubolewa jednak, że 
istnieją dowody wskazujące na odchodzenie od elementów istotnych reform podjętych 
w przeszłości, i – zważywszy, że postępy we wdrażaniu obecnych zaleceń są gorsze niż 
w poprzednich latach – wyraża zaniepokojenie, czy państwa członkowskie 
wystarczająco angażują się w realizację zaleceń dla poszczególnych krajów;

17. z zadowoleniem przyjmuje szczególne postępy osiągnięte w realizacji zaleceń 
dotyczących usług finansowych oraz przepisów regulujących stosunki pracy i ochronę 
zatrudnienia;

18. przypomina państwom członkowskim o znaczeniu zaangażowania się w realizację 
zaleceń dla poszczególnych krajów i wprowadzenia ich w życie;

19. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie 
i Komisji.


