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Parlament Europejski, 

– uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), w szczególności 

jego art. 121 ust. 2, art. 136 i art. 148, 

– 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 

gospodarczych1, 

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

wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich2, 

– 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 euro3, 

– 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 deficytu4, 

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1176/2011 z 

dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie zapobiegania zakłóceniom równowagi 

makroekonomicznej i ich korygowania5, 

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

                                                 
1  Dz.U. L 306 z 23.11.2011, s. 12. 
2  Dz.U. L 306 z 23.11.2011, s. 41. 
3  Dz.U. L 306 z 23.11.2011, s. 8. 
4  Dz.U. L 306 z 23.11.2011, s. 33. 
5  Dz.U. L 306 z 23.11.2011, s. 25. 



 

 

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

w strefie euro1, 

– 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 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 finansowej3, 

– uwzględniając ocenę Europejskiej Rady Budżetowej z dnia 20 czerwca 2017 r. 

dotyczącą przyszłego kursu polityki budżetowej właściwej dla strefy euro, 

– uwzględniając konkluzje Rady Europejskiej z dni 25–26 marca 2010 r. oraz z dnia 17 

czerwca 2010 r., a także komunikat Komisji z dnia 3 marca 2010 r. zatytułowany 

„Europa 2020: strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 

sprzyjającego włączeniu społecznemu” (COM(2010)2020), 

– uwzględniając zalecenie Rady (UE) 2015/1184 z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie 

ogólnych wytycznych dotyczących polityk gospodarczych państw członkowskich i Unii 

Europejskiej4, 

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1017 z dnia 

25 czerwca 2015 r. w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji 

Strategicznych, Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i Europejskiego 

Portalu Projektów Inwestycyjnych oraz zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1291/2013 

i (UE) nr 1316/2013 – Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych5, 

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie optymalnego 

wykorzystania elastyczności przewidzianej w obowiązujących postanowieniach paktu 

stabilności i wzrostu (COM(2015)0012), 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przeglądu ram 

zarządzania gospodarczego: sytuacja obecna i wyzwania6, 

– uwzględniając sprawozdanie w sprawie dokończenia budowy europejskiej unii 

gospodarczej i walutowej („sprawozdanie pięciu przewodniczących”), 

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

walutowej, 

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie działań na 

                                                 
1  Dz.U. L 306 z 23.11.2011, s. 1. 
2  Dz.U. L 140 z 27.5.2013, s. 11. 
3  Dz.U. L 140 z 27.5.2013, s. 1. 
4  Dz.U. L 192 z 18.7.2015, s. 27. 
5  Dz.U. L 169 z 1.7.2015, s. 1. 
6  Dz.U. C 407 z 4.11.2016, s. 86. 



 

 

rzecz dokończenia budowy unii gospodarczej i walutowej (COM(2015)0600), 

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie dalszych działań 

na rzecz dokończenia budowy unii gospodarczej i walutowej (COM(2017)0821), 

– uwzględniając europejską prognozę gospodarczą Komisji opublikowaną jesienią 

2017 r., 

– uwzględniając badania i pogłębione analizy dotyczące koordynacji polityki 

gospodarczej w strefie euro w ramach europejskiego semestru, przygotowane dla 

Komisji Gospodarczej i Monetarnej (listopad 2015 r.), 

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie rocznej analizy 

wzrostu gospodarczego na 2016 r. (COM(2015)0690), sprawozdanie przedkładane w 

ramach mechanizmu ostrzegania za 2016 r. (COM(2015)0691) oraz projekt wspólnego 

sprawozdania o zatrudnieniu (COM(2015)0700), 

– uwzględniając międzyinstytucjonalną proklamację europejskiego filaru praw 

socjalnych, podpisaną i ogłoszoną w dniu 17 listopada 2017 r. w Göteborgu, 

– uwzględniając rozporządzenie (UE) 2017/825 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

17 maja 2017 r. w sprawie utworzenia Programu wspierania reform strukturalnych na 

lata 2017–2020 oraz zmiany rozporządzeń (UE) nr 1303/2013 i (UE) nr 1305/2013, 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie dokończenia 

budowy europejskiej unii gospodarczej i walutowej1, 

– uwzględniając swoje zalecenie dla Rady i Komisji z dnia 13 grudnia 2017 r. pt. w 

następstwie dochodzenia w sprawie prania pieniędzy, unikania opodatkowania i 

uchylania się od opodatkowania”2, 

– uwzględniając zalecenie Komisji z dnia 22 listopada 2017 r.w sprawie zalecenia Rady 

w sprawie polityki gospodarczej strefy euro (COM(2017)0770), 

– uwzględniając debatę z przedstawicielami parlamentów państw członkowskich na temat 

priorytetów europejskiego semestru na 2018 r., 

– uwzględniając debatę z udziałem Komisji w Parlamencie Europejskim na temat pakietu 

dotyczącego semestru europejskiego i rocznej analizy wzrostu gospodarczego w 

2018 r., 

– uwzględniając art. 52 Regulaminu, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz opinie 

przedstawione przez Komisję Budżetową, Komisję Ochrony Środowiska Naturalnego, 

Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, Komisję Rozwoju Regionalnego, 

a także stanowisko w formie poprawek przedstawione przez Komisję Praw Kobiet 

i Równouprawnienia (A8-0047/2018), 

                                                 
1  Dz.U. C 399 z 24.11.2017, s. 149. 
2  Teksty przyjęte, P8_TA(2017)0491. 



 

 

A. mając na uwadze, że zgodnie z prognozami Komisji przewiduje się kontynuację 

ekspansji gospodarki europejskiej, jednak tempo tworzenia miejsc pracy i wzrostu siły 

nabywczej gospodarstw domowych oznaczać będzie nieznaczny spadek tempa wzrostu 

gospodarczego w ciągu najbliższych dwóch lat, w związku z czym wzrost w UE 

wyniesie 2,4 % w 2017 r., a następnie nieznacznie spadnie do 2,2 % w 2018 r. oraz 

2,0 % w 2019 r.; mając na uwadze, że konieczne będą jednak dalsze działania 

polityczne, aby zaradzić nierozwiązanym problemom wynikłym z globalnego kryzysu 

gospodarczego; 

B. mając na uwadze, że obecna sytuacja gospodarcza UE wymaga ambitnych i 

zrównoważonych społecznie reform strukturalnych oraz inwestycji w państwach 

członkowskich w celu zapewnienia trwałego wzrostu, zatrudnienia i konkurencyjności 

oraz osiągnięcia pozytywnej konwergencji; 

C. mając na uwadze prognozy, według których w tym roku wzrost konsumpcji prywatnej 

nieco spadnie, a następnie w 2019 r. jeszcze bardziej się zmniejszy, co będzie wynikiem 

inflacji wyższej niż w 2017 r., choć nadal niższej niż cel EBC wynoszący niewiele 

poniżej 2 %; 

D. mając na uwadze, że Europejski Bank Inwestycyjny i Europejski Fundusz Inwestycji 

Strategicznych (EFIS), jako uzupełnienie Europejskiego Funduszu Strukturalnego i 

Inwestycyjnego, zapewniły istotne wsparcie dla inwestycji w UE; mając jednak na 

uwadze, że poziom inwestycji sektora prywatnego nadal pozostaje poniżej poziomu z 

2008 r., co negatywnie wpływa na potencjalny wzrost, tworzenie miejsc pracy i 

wydajność; 

E. mając na uwadze, że oczekuje się dalszego wzrostu zatrudnienia – w drugim kwartale 

2017 r. rekordowa liczba 235,4 mln osób miała pracę; mając na uwadze, że niektóre 

wskaźniki rynku pracy wskazują na utrzymujące się trudności, takie jak rosnąca 

segmentacja rynku pracy, pogłębianie nierówności, zwłaszcza w odniesieniu do ludzi 

młodych i osób o niskim poziomie wykształcenia; mając na uwadze, że stopa 

bezrobocia wynosi 7,5 % w UE i 8,9 % w strefie euro, a taki jej poziom – mimo iż 

najniższy w ciągu, odpowiednio, ostatnich dziewięciu i ośmiu lat – jest wciąż zbyt 

wysoki, zwłaszcza wśród ludzi młodych; mając na uwadze, że między wieloma 

państwami członkowskimi utrzymują się bardzo duże różnice, mając też na uwadze, że 

w kontekście stopy zatrudnienia wciąż pozostaje sporo do zrobienia, aby wyjść z 

kryzysu, a zwłaszcza aby osiągnąć krajowe cele strategii „Europa 2020”; mając na 

uwadze, że ukryte bezrobocie (wśród osób bezrobotnych chętnych do pracy, ale 

poszukujących zatrudnienia w sposób nieaktywny) wyniosło 20 % w 2016 r.; 

F. mając na uwadze, że w wyniku unikania opodatkowania, uchylania się od 

opodatkowania i oszustw podatkowych, korzystnych dla niektórych dużych 

przedsiębiorstw i osób fizycznych, wiele państw członkowskich straciło dochody rzędu 

kilku miliardów euro na zarządzanie finansami publicznymi, ze szkodą dla MŚP i 

innych podatników; 

G. mając na uwadze, że lepsza sytuacja gospodarcza stwarza możliwości wdrożenia 

ambitnych i zrównoważonych społecznie reform strukturalnych, w szczególności 

środków zachęcających do inwestycji, ponieważ obecnie poziom inwestycji w stosunku 

do PKB jest nadal niższy niż w okresie bezpośrednio poprzedzającym kryzys 

finansowy, a także poprawy finansów publicznych, biorąc pod uwagę obciążenie, jakie 



 

 

zmiany demograficzne wywierają na zdolność obsługi zadłużenia; 

1. przyjmuje do wiadomości publikację pakietu rocznej analizy wzrostu gospodarczego na 

rok 2018 oraz proponowaną kombinację strategii politycznych w zakresie inwestycji, 

ambitnych i społecznie zrównoważonych reform strukturalnych i odpowiedzialnych 

finansów publicznych, przedstawione jako sposób na dalsze wspieranie wyższych 

poziomów wzrostu gospodarczego oraz wzmocnienie ożywienia gospodarczego w 

Europie, pozytywnej konwergencji i konkurencyjności; podziela pogląd, że dalsze 

postępy we wdrażaniu reform strukturalnych są konieczne do osiągnięcia celów 

związanych ze wzrostem i zatrudnieniem oraz do kontynuowania walki z tymi 

nierównościami, które utrudniają wzrost gospodarczy; 

Rozdział 1 – Inwestycje i rozwój 

2. podkreśla utrzymujący się strukturalny problem niewystarczającego wzrostu 

potencjalnej produkcji, wydajności i konkurencyjności, który jest powiązany ze zbyt 

niskim poziomem inwestycji publicznych i prywatnych oraz brakiem ambitnych i 

zrównoważonych społecznie reform strukturalnych w niektórych państwach 

członkowskich; 

3. przypomina, że niektóre państwa członkowskie nadal odnotowują znaczne nadwyżki na 

rachunku obrotów bieżących, które można byłoby wykorzystać do podtrzymania 

inwestycji publicznych i prywatnych oraz pobudzenia wzrostu gospodarczego;  

4. przypomina o znaczeniu łączenia inwestycji publicznych i prywatnych z reformami 

strukturalnymi w celu pobudzania i efektywnego wykorzystania wzrostu 

gospodarczego; 

5. podkreśla wagę pobudzania inwestycji publicznych w UE, aby zaradzić obecnemu 

spadkowi inwestycji publicznych; wzywa ponadto do ukończenia tworzenia unii 

rynków kapitałowych w celu pobudzenia inwestycji prywatnych na całym jednolitym 

rynku; uważa, że należy dalej ulepszać ramy regulacyjne na rzecz inwestycji 

prywatnych; 

6. podkreśla potrzebę zwiększenia inwestycji w badania naukowe, rozwój i innowacje oraz 

modernizację technologiczną w celu pobudzenia wydajności; przypomina, że 

inwestycje w dziedzinach takich jak infrastruktura, opieka przedszkolna, budownictwo 

socjalne, edukacja, szkolenia, zdrowie, badania naukowe, innowacje cyfrowe i 

gospodarka o obiegu zamkniętym mogą zwiększyć wydajność i/lub poziom 

zatrudnienia; wzywa Komisję, by zajęła się kwestią zaleceń dla poszczególnych krajów 

w dziedzinach efektywności energetycznej i zużycia zasobów oraz zadbała o pełną 

zgodność zaleceń dla poszczególnych krajów z paryskim porozumieniem 

klimatycznym; 

7. zwraca się do Komisji o dokonanie oceny obecnych przeszkód utrudniających realizację 

ważnych projektów infrastrukturalnych sprzyjających wzrostowi gospodarczemu w 

okresie trwania takich inwestycji oraz o przedyskutowanie z Parlamentem i Radą 

sposobów radzenia sobie z takimi przeszkodami w istniejących ramach prawnych; 



 

 

Rozdział 2 – Odpowiedzialne finanse publiczne 

8.  przyjmuje do wiadomości proponowany w zaleceniach dla strefy euro ogólny neutralny 

kurs polityki fiskalnej, zaznaczając jednocześnie, że w 2018 r. w wielu państwach 

członkowskich oczekuje się kursu polityki fiskalnej o lekko ekspansywnym 

charakterze; przypomina, że konsekwentne wdrażanie i przestrzeganie unijnych zasad 

fiskalnych, w tym pełne poszanowanie istniejących klauzul elastyczności, ma kluczowe 

znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania UGW; 

9. podkreśla fakt, że kurs polityki fiskalnej na szczeblu krajowym i w strefie euro musi 

zrównoważyć długoterminową trwałość finansów publicznych i inwestycji – w pełni 

respektując pakt stabilności i wzrostu – z krótkoterminową stabilizacją 

makroekonomiczną; 

10. z zadowoleniem przyjmuje poprawę, do jakiej doprowadzono w dziedzinie finansów 

publicznych, będącą kluczem do osiągnięcia bardziej solidnego, trwałego i efektywnego 

wzrostu gospodarczego, a w szczególności – stopniowo malejące wskaźniki relacji 

długu do PKB dla strefy euro oraz obniżenie nominalnych deficytów budżetowych, 

przy czym podkreśla, że relacja długu brutto do PKB w strefie euro nadal wynosi ok. 

90 %, a w kilku państwach członkowskich znacznie przekracza ten poziom; podkreśla, 

że rzeczone państwa członkowskie powinny w trybie pilnym ograniczyć wysoki 

stosunek zadłużenia do PKB, ponieważ jest to wyraźnie łatwiejsze w okresie ożywienia 

gospodarczego; przypomina, że starzenie się ludności i inne zjawiska demograficzne 

stanowią wielkie obciążenie dla trwałości finansów publicznych; wzywa zatem państwa 

członkowskie do wzięcia odpowiedzialności za przyszłe pokolenia; 

11. podkreśla potrzebę zwrócenia większej uwagi na strukturę budżetów krajowych i 

zarządzanie nimi; z zadowoleniem przyjmuje w tym kontekście coraz częstszą praktykę 

przeglądu wydatków i zachęca państwa członkowskie do dalszego dokonywania oceny 

jakości budżetów krajowych; 

Rozdział 3 – Reformy strukturalne 

12.  przypomina, że niektóre państwa członkowskie muszą w dalszym ciągu wdrażać trwałe 

pod względem społecznym i środowiskowym reformy strukturalne sprzyjające 

wzrostowi gospodarczemu, w szczególności w kontekście poprawy sytuacji 

gospodarczej w całej UE – o czym świadczy wzrost PKB w prawie wszystkich 

państwach członkowskich – w celu pobudzenia konkurencyjności, tworzenia miejsc 

pracy, wzrostu i pozytywnej konwergencji; 

13. domaga się, by wydatki na badania i rozwój odpowiadały ściślej celom strategii 

„Europa 2020”; wzywa państwa członkowskie do opracowania odpowiednich strategii 

politycznych oraz zadbanie o inwestycje, aby zapewnić lub utrzymać równy dostęp do 

kształcenia i szkolenia przez całe życie, z uwzględnieniem zmian na rynku pracy, w tym 

pojawiania się nowych zawodów; 

14. podkreśla, że cyfryzacja, globalizacja i przemiany technologiczne radykalnie zmieniają 

rynki pracy, co obejmuje np. głębokie zmiany form i statusów zatrudnienia, co wymaga 

odpowiednio dostosowanych strategii transformacji; podkreśla zatem znaczenie 

dynamicznych rynków pracy, wyposażonych w dostępne i wysokiej jakości systemy 

zabezpieczenia społecznego, zdolne do reagowania na ww. nowe realia rynków pracy; 



 

 

15. uważa, że reformy eliminujące utrudnienia dla inwestycji umożliwiłyby 

natychmiastowe wsparcie działalności gospodarczej, a jednocześnie stworzyłyby 

warunki dla długoterminowego wzrostu; 

16. wzywa do prowadzenia przeglądów podatkowych mających na celu osiągnięcie 

sprawiedliwej równowagi między opodatkowaniem kapitału, pracy i konsumpcji; 

Rozdział 4 – Konwergencja i włączenie społeczne 

17. podkreśla, że europejski semestr i zalecenia dla poszczególnych krajów powinny 

przyczyniać się do osiągnięcia celów unijnej strategii do 2020 r., w tym również celów 

określonych w filarze praw socjalnych, oraz powinny zapewniać wzrost gospodarczy i 

tworzenie miejsc pracy; z zadowoleniem przyjmuje zatem tablicę wyników zawierającą 

wskaźniki społeczne jako narzędzie monitorowania wdrażania filaru praw socjalnych; 

18. podkreśla fakt, że w ostatnim okresie realny wzrost płac nie nadążał za wzrostem 

wydajności, przy jednoczesnej poprawie sytuacji na rynku pracy; w tym kontekście 

podkreśla, że w niektórych sektorach i obszarach możliwa byłaby podwyżka płac, 

zgodnie z celami dotyczącymi wydajności, aby zapewnić dobry poziom życia, z 

uwzględnieniem konkurencyjności oraz konieczności zwalczania nierówności; 

19. zwraca uwagę, że polityczne strategie fiskalne muszą uwzględniać politykę pieniężną 

respektującą niezależność EBC; 

20. wzywa Komisję do opracowania kompleksowej strategii wspierania inwestycji 

zwiększających zrównoważenie środowiskowe oraz do zapewnienia odpowiedniego 

powiązania celów ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju z europejskim 

semestrem; 

21. przyjmuje z zadowoleniem fakt, że roczna analiza wzrostu gospodarczego na 2018 r. 

uznaje potrzebę ustanowienia efektywnych i sprawiedliwych systemów podatkowych, 

oferujących właściwe zachęty do prowadzenia działalności gospodarczej; popiera 

inicjatywy Komisji zmierzające do zwiększenia przejrzystości i zreformowania systemu 

VAT, a także zauważa kroki, jakie poczyniono już w odniesieniu do wspólnej 

skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych; przyjmuje z zadowoleniem 

starania na rzecz unikania opodatkowania, uchylania się od opodatkowania i oszustw 

podatkowych prowadzone na szczeblu międzynarodowym; zauważa, że poprawa 

efektywności krajowych systemów opodatkowania może znacznie zwiększyć dochody 

rządowe; 

22. wzywa państwa członkowskie do przyjęcia odpowiednich środków mających na celu 

pomoc i integrację młodych ludzi, którzy nie uczestniczą w kształceniu, zatrudnieniu 

ani szkoleniu zawodowym (NEET) oraz uchodźców, uprzedzając na wczesnym etapie 

wymogi ułatwiające im płynne przejście na rynek pracy, aby zapobiec wciąganiu ich w 

szarą strefę i zapewnić przydzielenie służbom publicznym wystarczających środków; 

podkreśla, że partnerzy społeczni również powinni odgrywać kluczową rolę w 

ułatwianiu integracji osób NEET i migrantów oraz dbaniu o to, by nie cierpieli oni z 

powodu dyskryminacji na rynku pracy; 

23. jest zaniepokojony faktem, że podziały i dyskryminacja nadal kształtują rynki pracy w 

niektórych państwach członkowskich, przyczyniając się do różnic między mężczyznami 



 

 

i kobietami pod względem wynagrodzenia, emerytur i udziału w podejmowaniu decyzji; 

Rozdział 5 – Ramy semestru europejskiego: odpowiedzialność i realizacja 

24. z zadowoleniem przyjmuje zwrócenie większej uwagi na zagregowany kurs polityki 

fiskalnej strefy euro, wskazując jednocześnie na zobowiązanie poszczególnych państw 

członkowskich do przestrzegania paktu stabilności i wzrostu, w tym pełnego 

poszanowania jego obowiązujących klauzul elastyczności; podkreśla, że koncepcja 

wspólnego kursu polityki fiskalnej nie oznacza, że nadwyżki i deficyty w różnych 

państw członkowskich wzajemnie się kompensują; 

25. jest zaniepokojony niskim stopniem przestrzegania zaleceń dla poszczególnych krajów, 

w tym zaleceń, których celem jest wspieranie konwergencji, zwiększanie 

konkurencyjności i ograniczanie zaburzeń równowagi makroekonomicznej; uważa, że 

zwiększenie odpowiedzialności państw członkowskich dzięki prowadzeniu 

autentycznych publicznych debat na szczeblu krajowym doprowadziłoby do lepszego 

wdrażania zaleceń dla poszczególnych krajów; uważa, że istotne jest zadbanie o 

prowadzenie debat dotyczących sprawozdań krajowych i zaleceń dla poszczególnych 

krajów przez parlamenty krajowe; uważa, że organy regionalne i lokalne powinny w 

większym stopniu uczestniczyć w procesie europejskiego semestru; wzywa Komisję do 

wykorzystania wszystkich dostępnych narzędzi w celu egzekwowania tych zaleceń dla 

poszczególnych krajów, których celem jest sprostanie wyzwaniom stanowiącym 

zagrożenie dla stabilności unii walutowej; 

26. podkreśla, że każdy kolejny krok w kierunku pogłębienia UGW musi iść w parze z 

silniejszą kontrolą demokratyczną; podkreśla, że w tym celu należy wzmocnić zarówno 

rolę Parlamentu Europejskiego, jak i parlamentów krajowych, zgodnie z zasadą 

odpowiedzialności; wzywa do konsultacji z partnerami społecznymi w procesie 

negocjacji, zarówno na szczeblu krajowym, jak i europejskim; 

27. przyjmuje z zadowoleniem uznanie przez Komisję, że korupcja wciąż pozostaje barierą 

dla inwestycji w niektórych państwach członkowskich, a ponadto że poszanowanie 

praworządności oraz niezależności sądownictwa i organów ścigania jest konieczne do 

zapewnienia właściwego rozwoju gospodarczego; ubolewa jednak, że Komisja 

zakończyła sporządzanie corocznego sprawozdania w sprawie zwalczania korupcji, i 

wzywa ją do wznowienia tej corocznej analizy korupcji w państwach członkowskich i 

do zapewnienia mechanizmów przeciwdziałania temu zjawisku; 

Sektorowy wkład do rocznej analizy wzrostu gospodarczego na 2018 r. 

Budżety 

28. uważa, że budżety UE muszą zawierać zachętę na rzecz zrównoważonego wzrostu 

gospodarczego, konwergencji, inwestycji i reform za pośrednictwem rozwiązań i 

synergii w odniesieniu do budżetów krajowych; sądzi zatem, że roczna analiza wzrostu 

gospodarczego stanowi wytyczną dla państw członkowskich oraz w kwestii 

przygotowywania budżetów krajowych i unijnych, szczególnie w kontekście 

przygotowywania wieloletnich ram finansowych na okres po 2020 r.; 

29. w związku z tym ponownie podkreśla, że między budżetami krajowymi a budżetem 

unijnym powinny występować większe synergie; zwraca uwagę, że Komisja, ze 



 

 

względu na jej zaangażowanie w europejski semestr oraz w przygotowywanie i 

wykonanie budżetu UE, ma do odegrania w tym zakresie kluczową rolę; 

30. z zadowoleniem przyjmuje wniosek dotyczący zwiększenia synergii i unikania 

rozdrabniania budżetu UE, który przedstawiono w zaleceniach do „Przyszłego 

finansowania UE”, tj. sprawozdania końcowego Grupy Wysokiego Szczebla ds. 

Zasobów Własnych, opublikowanego w grudniu 2016 r.; 

Środowisko naturalne, zdrowie publiczne i bezpieczeństwo żywności 

31. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komisji dotyczącą uruchomienia portalu 

internetowego na rzecz promowania zdrowia i zapobiegania chorobom, który dostarcza 

aktualnych informacji na tematy związane z promocją zdrowia i dobrego samopoczucia 

oraz jest ważnym źródłem jasnych i wiarygodnych informacji dla obywateli; podkreśla, 

że portal ten powinien być w pełni dostępny dla wszystkich obywateli UE, w tym dla 

osób cierpiących na dysleksję lub inne podobne zaburzenia; 

32. wzywa do większej spójności z innymi strategiami politycznymi UE w dziedzinie 

zapobiegania klęskom żywiołowym i gotowości na wypadek ich wystąpienia, takimi jak 

strategia UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, europejskie fundusze 

strukturalne i inwestycyjne, Fundusz Solidarności, przepisy dotyczące ochrony 

środowiska oraz polityka w dziedzinie badań naukowych i innowacji;  

o 

o     o 

33. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i 

Komisji, rządom i parlamentom narodowym państw członkowskich oraz Europejskiemu 

Bankowi Centralnemu. 

 

 


