
AD\1177163PL.docx PE631.920v02-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

Parlament Europejski
2014-2019

Komisja Rozwoju Regionalnego

2018/2119(INI)

18.2.2019

OPINIA
Komisji Rozwoju Regionalnego

dla Komisji Gospodarczej i Monetarnej

w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: 
roczna analiza wzrostu gospodarczego na rok 2019
(2018/2119(INI))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Iskra Mihaylova



PE631.920v02-00 2/9 AD\1177163PL.docx

PL

PA_NonLeg



AD\1177163PL.docx 3/9 PE631.920v02-00

PL

WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Gospodarczej i Monetarnej, jako 
komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. przyznaje, że gospodarka UE stale się rozwija, zatrudnienie wzrosło, a luka 
inwestycyjna spowodowana kryzysem została prawie zlikwidowana, chociaż inwestycje 
publiczne nie osiągnęły poziomu sprzed kryzysu, a w niektórych krajach najbardziej 
dotkniętych kryzysem występują poważne braki; zwraca jednak uwagę, że słabe punkty 
wciąż istnieją, zrównoważony wzrost nie przyniósł korzyści każdemu jednakowo, stopa 
bezrobocia wciąż jest wysoka w niektórych państwach członkowskich UE, a różnice 
gospodarcze, społeczne, regionalne i terytorialne nadal stanowią poważny problem; 
niezależnie od faktu, że inwestycje wzrosły, ich wpływ na wydajność był 
niewystarczający, a lepsze ukierunkowanie inwestycji w ramach polityki spójności i ich 
komplementarność z innymi programami unijnymi, inwestycjami publicznymi i 
prywatnymi jest konieczna, aby zwiększyć wydajność i zniwelować różnice między 
państwami członkowskimi; stwierdza, że wdrażanie paktu stabilności i wzrostu 
powinno koncentrować się także na poprawie aspektów społecznych i osiągnięciu 
trwałego wzrostu gospodarczego;

2. podkreśla, że UE musi wspierać postulowane ożywienie za pomocą polityki 
gospodarczej, która chroni usługi publiczne oraz poprawia jakość i dostępność usług 
świadczonych w interesie ogólnym;

3. przypomina, że w 2017 r. inwestycje publiczne wyrażone jako odsetek PKB w UE 
(2,7 %) i w strefie euro (2,6 %) plasowały się znacznie poniżej średniej z ostatnich 10 
lat (odpowiednio 3,2 % i 3,0 %); zauważa, że z tego powodu konieczne jest znaczne 
zwiększenie inwestycji publicznych, aby zrekompensować trudną sytuację z lat kryzysu 
i sprostać pilnej potrzebie inwestycji w infrastrukturę i usługi publiczne; zauważa, że 
inwestycje publiczne pozostają priorytetem i nie powinno się ich podważać 
inicjatywami zachęcającymi do partnerstw publiczno-prywatnych;

4. zauważa, że według Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) inwestycje UE w 
infrastrukturę są nadal o 20 % niższe niż przed kryzysem, a 34 % gmin deklaruje, że 
poziom inwestycji w infrastrukturę nie zaspokaja ich potrzeb, ponieważ UE potrzebuje 
inwestycji w infrastrukturę rzędu co najmniej 335 mld EUR rocznie;

5. przypomina, że europejski semestr musi w sposób spójny przyczyniać się do eliminacji 
nierówności i dysproporcji, zwłaszcza o charakterze społecznym, gospodarczym i 
terytorialnym, jakie występują między różnymi regionami UE; podkreśla, że 
utrzymujący się brak równowagi geograficznej w inwestycjach EBI jest nie do 
przyjęcia, a fakt, że w 2017 r. połowa państw członkowskich otrzymała 80 % 
wszystkich inwestycji EBI w UE, podczas gdy pozostałe 14 państw członkowskich 
otrzymało tylko 10 % tych inwestycji, budzi głębokie zaniepokojenie;

6. przypomina, że najlepszą odpowiedzią na obawy obywateli jest wspieranie wzrostu płac 
realnych oraz poszukiwanie większej liczby inwestycji, aby tworzyć wysokiej jakości 
miejsca pracy, pobudzać popyt krajowy i zapewniać sprawiedliwszy podział 
wytworzonego bogactwa; uważa, że UE powinna przyczynić się do elastyczności paktu 
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stabilności i wzrostu dzięki stworzeniu przestrzeni fiskalnej dla wdrożenia 
Europejskiego filaru praw socjalnych;

7. przypomina, że europejski semestr powinien w trybie priorytetowym przyspieszać 
wdrażanie Europejskiego filaru praw socjalnych oraz monitorować realizację jego 20 
kluczowych zasad, ze szczególnym naciskiem na zapewnienie równego traktowania i 
równych szans kobietom i mężczyznom, ochrony socjalnej, dostępu do wszystkich 
usług podstawowych, prawa do równego wynagrodzenia za pracę o równej wartości 
oraz prawa do dobrej jakości usług opieki po przystępnej cenie;

8. przypomina, że europejski semestr powinien podkreślać znaczenie zaostrzenia walki z 
uchylaniem się od opodatkowania i oszustwami podatkowymi, co przyniesie środki na 
inwestycje publiczne i dodatkowe zasoby na wdrażanie Europejskiego filaru praw 
socjalnych;

9. zwraca uwagę, że europejski semestr powinien uwzględniać promowanie dostępu do 
skutecznej ochrony socjalnej zgodnie z odpowiednimi zasadami Europejskiego filaru 
praw socjalnych; przypomina, że należy zachęcać państwa członkowskie, aby 
podejmowały niezbędne działania na rzecz usuwania przeszkód uniemożliwiających 
pracownikom korzystanie z prawa do ochrony socjalnej oraz by tworzyły kompleksowe 
systemy ochrony socjalnej, oraz że europejski semestr powinien w związku z tym 
monitorować postępy państw członkowskich w przyjmowaniu prawodawstwa i 
opracowywaniu systemów gwarantujących powszechny dostęp do ochrony socjalnej;

10. zwraca uwagę na znaczenie, jakie ma ukierunkowanie europejskiego semestru na 
inteligentny, trwały wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu przy 
lepszej koordynacji polityki krajowej i unijnej w celu zwiększenia w UE liczby miejsc 
pracy dobrej jakości i ograniczania różnic w poziomie wynagrodzenia i emerytur kobiet 
i mężczyzn;

11. podkreśla, że europejski semestr powinien koncentrować się na podnoszeniu 
wydajności poprzez zwiększone inwestycje w infrastrukturę, edukację i szkolenia, 
zdrowie oraz badania naukowe i innowacje, a większa wydajność powinna być 
widoczna we wzroście płac;

12. podkreśla, że wyzwaniem wciąż pozostają niskie płace w Europie; koncentracja 
pracowników w dolnych rejonach skali płac i wysokie wskaźniki ubóstwa są wyraźnie 
rezultatem polityki płacowej, a zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć w 
połączeniu z niepewnym zatrudnieniem, zwłaszcza wśród ludzi młodych, pozostaje 
poważnym problemem, który należy pilnie rozwiązać;

13. apeluje, by jednym z priorytetów europejskiego semestru była likwidacja ubóstwa, 
zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju;

14. podkreśla, że starzejące się społeczeństwa powinny skłaniać rządy do większych 
inwestycji w ochronę osób starszych, a nie odwrotnie, jak sugeruje pakt stabilności i 
wzrostu, że publiczne inwestycje w ochronę zdrowia powinny być proporcjonalne do 
potrzeb, że dostęp do opieki zdrowotnej powinien być regularnie oceniany, z 
uwzględnieniem średniego indywidualnego dochodu do dyspozycji i wpływu na 
gospodarstwa domowe, oraz że należy podjąć działania w celu promowania i 
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monitorowania inwestycji w profilaktykę zdrowotną, która jest niezbędna w 
starzejącym się społeczeństwie;

15. zachęca, aby europejski semestr aktywnie przyczyniał się do sprostania w 
zrównoważony sposób problemom demograficznym (starzenie się społeczeństwa, niż 
demograficzny, niezdolność do przyciągania lub zatrzymania odpowiedniego kapitału 
ludzkiego), które w zróżnicowany sposób wpływają na europejskie regiony; podkreśla 
w szczególności potrzebę zapewnienia odpowiedniego wsparcia dla konkretnych 
terytoriów, takich jak niektóre regiony najbardziej oddalone;

16. podkreśla, że europejski semestr powinien obejmować dogłębną analizę średnio- i 
długoterminowych skutków zmian technologicznych i cyfryzacji dla rynku pracy; 
przypomina, że o ile zmiany technologiczne mogą stwarzać możliwości nowych lub 
lepszych miejsc pracy i bezpieczniejszych stanowisk pracy, to obecnie często wiążą się 
one z likwidacją miejsc pracy lub tworzeniem niepewnego zatrudnienia;

17. podkreśla, że rozwój społeczny i gospodarczy UE nie jest możliwy bez respektowania 
naszych podstawowych wartości;

18. podkreśla, że jednym z priorytetów europejskiego semestru musi być ochrona i 
wspieranie społeczeństwa i terytoriów narażonych na negatywne skutki globalizacji 
(takie jak delokalizacja przedsiębiorstw i utrata miejsc pracy);

19. wzywa Komisję i państwa członkowskie do zacieśnienia współpracy i podjęcia 
dalszych działań w celu przyciągnięcia inwestycji prywatnych i publicznych oraz 
większej liczby partnerstw, aby tworzyć nowe miejsca pracy, a także w pełni 
zmaksymalizować wartość dodaną funduszy polityki spójności oraz ich 
komplementarność i synergię z innymi programami unijnymi i instrumentami 
finansowymi;

20. podkreśla, że zaangażowanie partnerów społecznych na szczeblu krajowym jest nadal 
niewielkie, a zarówno Komisja, jak i rządy państw członkowskich powinny propagować 
konsultacje z partnerami społecznymi;

21. wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby dokładnie i w pełni monitorowały 
własność nieruchomości, jak również prowadziły badania i analizy różnic 
geograficznych między obszarami o niskim popycie a rynkami nieruchomości 
cieszącymi się popularnością, jako jedną z ważnych kwestii służących poprawie 
podstawy analitycznej oceny budownictwa mieszkaniowego w sprawozdaniach 
krajowych i zaleceniach dla poszczególnych krajów;

22. popiera pogląd, że inwestycje, innowacje, wiedza i reformy strukturalne odgrywają 
ważną rolę w budowaniu silniejszej i spójniejszej Europy; w tym kontekście zwraca 
uwagę, że inwestycje w ramach polityki spójności, której rola jest kluczowa i 
niemożliwa do zastąpienia innym instrumentem, zapewniają – obok odpowiednich 
reform pobudzających trwały wzrost gospodarczy, integrację, zdolności instytucjonalne 
i administracyjne – największe wsparcie finansowe UE w wysokości 638 mld EUR 
wraz ze współfinansowaniem krajowym na lata 2014–2020 i przynoszą europejską 
wartość dodaną dzięki przyczynianiu się do wzrostu gospodarczego, integracji 
społecznej, innowacyjności i ochrony środowiska, dzięki podejmowaniu nowych 
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wyzwań, takich jak bezpieczeństwo i integracja migrantów i uchodźców objętych 
ochroną międzynarodową, a także dzięki przyczynianiu się do inwestycji publicznych i 
prywatnych;

23. wzywa do oceny wpływu polityki w zakresie badań naukowych i innowacji na rozwój i 
wzrost gospodarczy i społeczny państw członkowskich;

24. z zadowoleniem przyjmuje wnioski w sprawie kolejnych wieloletnich ram finansowych 
(WRF) oraz silniejsze powiązanie polityki spójności z procesem europejskiego semestru 
na rzecz trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu, przy 
czym szczególną uwagę należy zwrócić na regiony najbardziej oddalone, oddalone, 
najsłabiej rozwinięte lub słabo zaludnione; ubolewa jednak nad zmniejszeniem środków 
na politykę spójności i nalega na utrzymanie finansowania na obecnym poziomie; 
wzywa do szybkiego i terminowego przyjęcia pakietu dotyczącego WRF oraz 
rozporządzeń w sprawie polityki spójności, aby uniknąć ewentualnych opóźnień we 
wdrażaniu; z zadowoleniem przyjmuje zapisany w nowych WRF wymóg przeznaczania 
jednej czwartej wydatków na cele dotyczące klimatu, gdyż zmiana klimatu to poważny i 
długofalowy problem;

25. odnotowuje fakt, że w ramach europejskiego semestru w 2019 r. większy nacisk 
położony zostanie na to, by podstawą decyzji dotyczących programowania na lata 
2021–2027 były potrzeby inwestycyjne, oraz z zadowoleniem przyjmuje planowany 
nowy załącznik do sprawozdań krajowych na 2019 r., w którym określone zostaną 
potrzeby inwestycyjne istotne dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
(EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS +) i Funduszu Spójności w 
okresie 2021–2027; uważa, że należy położyć większy nacisk na zwalczanie 
nierówności również poprzez finansowanie polityki spójności dzięki wdrażaniu 
skutecznych narzędzi i ukierunkowaniu zasobów na ten cel;

26. podkreśla znaczenie kontynuowania i zwiększenia wsparcia z EFS+, z gwarancji dla 
młodzieży, z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych oraz z Europejskiego 
Korpusu Solidarności, ponieważ instrumenty te pomagają w podejmowaniu wyzwań 
związanych z zatrudnieniem, wzrostem gospodarczym, integracją społeczną, nauką i 
szkoleniem zawodowym;

27. uważa, że konieczne jest dalsze uproszczenie i uelastycznienie unijnych funduszy, 
programów i instrumentów, tak aby finansowanie przez UE strategicznych projektów 
inwestycyjnych było prostsze, skuteczniejsze i zrównoważone geograficznie; podkreśla, 
że szczególną uwagę należy zwrócić na regiony opóźnione w rozwoju;

28. zauważa, że celem polityki spójności powinno być wspieranie harmonijnego i 
równomiernego rozwoju całej Unii i jej regionów, co doprowadziłoby do wzmocnienia 
jej spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w duchu solidarności z myślą o 
propagowaniu zrównoważonego wzrostu, zatrudnienia i włączenia społecznego, a także 
o zmniejszaniu różnic między regionami i w regionach, a także zacofania regionów 
najmniej uprzywilejowanych;

29. przypomina, że w siódmym sprawozdaniu na temat spójności zwrócono uwagę na dużą 
różnorodność regionów i terytoriów, także tych w ramach aktualnych kategorii, w 
zależności od szczególnych warunków (najbardziej oddalone położenie, mała gęstość 
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zaludnienia, niskie dochody, niski poziom wzrostu itp.), co wymaga zastosowania 
indywidualnie dopasowanego podejścia terytorialnego;

30. podkreśla potrzebę uwzględnienia postanowień art. 349 TFUE dotyczącego 
konkretnych środków opracowanych dla sprostania wyzwaniom stojącym przed 
regionami najbardziej oddalonymi z uwagi na ich oddalenie geograficzne, charakter 
wyspiarski, niewielkie rozmiary, trudną topografię i klimat oraz zależność gospodarczą 
od niewielkiej liczby produktów;

31. zachęca do tego, by europejski semestr przyczyniał się do europejskiej współpracy 
terytorialnej we wszystkich jej wymiarach (transgranicznym, transnarodowym i 
międzyregionalnym, wewnątrz i na zewnątrz), co zapewni realizację ogólnych celów 
spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, a także solidarności;

32. przypomina o znaczeniu realizacji strategii makroregionalnych dla osiągnięcia celów 
polityki spójności;

33. zauważa, że niektóre regiony europejskie są szczególnie narażone na skutki brexitu, a 
wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE może mieć negatywny wpływ na całą 
politykę spójności; podkreśla, że jednym z celów europejskiego semestru powinno być 
zminimalizowanie skutków brexitu w europejskich regionach, na które ma on wpływ, i 
aktywny wkład we wzmocnienie polityki spójności, która odegrała istotną rolę w 
ożywieniu gospodarki UE dzięki wspieraniu inteligentnego i trwałego wzrostu 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu.
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