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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie kryzysu finansowego, gospodarczego i społecznego: zalecenia dotyczące 
działań i inicjatyw do podjęcia (sprawozdanie końcowe) (2010/2242(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając swoją decyzję z dnia 7 października 2009 r. w sprawie powołania, 
kompetencji, składu liczbowego i okresu funkcjonowania Komisji Specjalnej ds. Kryzysu 
Finansowego, Gospodarczego i Społecznego (komisji CRIS), przyjętą zgodnie z art. 184 
Regulaminu1,

– uwzględniając swoją decyzję z dnia 16 czerwca 2010 r. mającą na celu przedłużenie 
mandatu komisji CRIS do dnia 31 lipca 2011 r.,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 20 października 2010 r. w sprawie kryzysu 
finansowego, gospodarczego i społecznego: zalecenia dotyczące działań i inicjatyw do 
podjęcia (sprawozdanie śródokresowe)2,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie innowacyjnych metod 
finansowania na szczeblu globalnym i europejskim3,

– uwzględniając program bieżących prac legislacyjnych Unii Europejskiej, zwłaszcza w 
odniesieniu do zmiany Traktatu, zarządzania gospodarką, Aktu o jednolitym rynku oraz 
polityki w zakresie energetyki,

– uwzględniając swoje konkluzje przyjęte na podstawie wniosków Komisji Specjalnej ds. 
Wyzwań Politycznych i Zasobów Budżetowych na rzecz Zrównoważonej Unii 
Europejskiej (SURE) dotyczących nowych wieloletnich ram finansowych,

– uwzględniając wkład wniesiony przez następujące izby parlamentów krajowych: 
austriacki Bundesrat, Senat i Izbę Deputowanych Belgii, bułgarskie Zgromadzenie 
Narodowe, czeski Senat, duński Folketinget, fiński Eduskunta, niemiecki Bundestag, 
grecki Vouli Ton Ellinon, węgierskie Zgromadzenie Narodowe, włoską Izbę 
Deputowanych, łotewski Saeima, litewski Seimas, Zgromadzenie Republiki Portugalskiej, 
słoweńskie Zgromadzenie Narodowe, szwedzki Riksdag oraz brytyjską Izbę Lordów i 
Izbę Gmin,

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Specjalnej ds. Kryzysu Finansowego, 
Gospodarczego i Społecznego (A7-0000/2011),

A mając na uwadze wysokie społeczne koszty kryzysu i spadek zatrudnienia w UE o 1,8%, 
skutkujący bezrobociem 23 mln osób aktywnych zawodowo (9,6% ogółu), bezrobociem 
wśród młodzieży na poziomie 21%, niepewnymi perspektywami na zwiększenie liczby 

                                               
1Teksty przyjęte, P7_TA(2009)0025.
2Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0376.
3Teksty przyjęte, P7_TA-PROV(2011)0080.
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miejsc pracy oraz potencjalnym ubóstwem 17% obywateli UE,

B. mając na uwadze, że zmiany na południowych brzegach Morza Śródziemnego mogą być 
postrzegane jako wynik wzajemnego powiązania gospodarek oraz przypominają o 
wartości demokracji,

C. mając na uwadze, że choć od czasu ogłoszenia upadłości przez bank Lehman Brothers 
minęły trzy lata, to reforma rynku finansowego nadal nie osiągnęła swojego celu, który 
zakłada finansowanie długookresowych inwestycji i tworzenie miejsc pracy, a reforma 
zarządzania gospodarką nie rozwiązała wystarczająco skutecznie problemu nierównowagi 
na szczeblu globalnym i europejskim,

D. mając na uwadze, że przewiduje się, iż do 2013 r. wzrost produktu ma zmniejszyć się 
średnio w skali roku o około 4,8% PKB, a w najbliższym dziesięcioleciu ma on być 
znacząco niższy niż w ciągu ostatnich 20 lat,

E. mając na uwadze, że kryzys ujawnił brak zaufania, pewności i wizji wewnątrz UE,

F. mając na uwadze, że w swojej rezolucji z dnia 20 października 2010 r. Parlament 
Europejski wyraźnie zaznaczył, że obecnie potrzebne są jednoznaczne strategie, 
długofalowe działania polityczne, które są wspólnie uzgadniane i finansowane oraz 
przynoszą wartość dodaną dla 27 państw członkowskich, a także podejmowanie przez 
polityków decyzji na rzecz obywateli i razem z nimi,

I. Dług państwowy i kryzys euro w UE, z uwzględnieniem wspólnej emisji długu 
publicznego i euroobligacji

1. przypomina o trójkącie wzajemnie powiązanych czynników zwiększających podatność na 
zagrożenia, w przypadku których kryzys finansowy spowodował nagły wzrost deficytu 
publicznego, a następnie napięcia na rynkach długu państwowego;

2. podkreśla, że umniejszanie znaczenia długu państwowego Grecji, Irlandii, Portugalii i 
Hiszpanii przez agencje ratingowe doprowadziło do nasilenia spekulacji i unikania ryzyka 
przez inwestorów oraz że w konsekwencji tego trwałe finansowanie rynku stało się dla 
Grecji i Irlandii niedostępne, co zmusiło te państwa do skorzystania z pomocy finansowej 
w ramach programów UE-MFW.

3. zauważa, że dwustronne lub wielostronne podejścia stosowane przez państwa 
członkowskie zagrażają gospodarczej integracji, oraz z zadowoleniem przyjmuje zasadę 
koordynacji polityki gospodarczej opartą na europejskim okresie oceny; 

4. podkreśla to, że kryzys związany z długiem państwowym ujawnił zagrożenia wynikające 
z niestabilnej sytuacji w Europie; podkreśla zatem konieczność podejmowania przez UE 
zgodnych działań, opracowania wspólnej europejskiej polityki budżetowej z 
wystarczającym unijnym budżetem oraz wprowadzenia odpowiednich przepisów 
dotyczących zarządzania w sytuacji kryzysu finansowego oraz konwergencji gospodarczej 
i budżetowej; 

5. wyraża uznanie dla starań podejmowanych przez wysoce zadłużone państwa 
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członkowskie w celu konsolidacji budżetu i wdrożenia reform strukturalnych; 

6. apeluje o przyjęcie kompleksowego, sprzyjającego włączeniu społecznemu i spójnego 
pakietu reform, odnoszącego się do podstawowych przyczyn kryzysu związanego z 
długiem publicznym, aby można było uwzględnić kwestię utworzenia Skarbu Unii 
Europejskiej, który wzmocni gospodarczy filar UGW; wzywa ponadto do podjęcia działań 
umożliwiających przezwyciężenie obecnego braku konkurencyjności za pomocą 
odpowiednich reform strukturalnych, jeśli są konieczne, oraz zrównoważonych wydatków 
publicznych; zauważa, że państwa członkowskie muszą powrócić do zrównoważonego 
finansowania publicznego;

7. wzywa do emisji euroobligacji, które sprzyjają integracji rynku, zapewniają większą 
płynność i obniżają koszty zaciągania pożyczek; zauważa, że euroobligacje mogłyby 
zwiększyć zgodność z paktem stabilności i wzrostu, wraz ze skoordynowanymi reformami 
strukturalnymi, oraz mogłyby zapewnić większą stabilność rynkom kapitałowym i 
posłużyć za narzędzie propagowania koncepcji euro jako globalnej „bezpiecznej 
przystani”; przypomina, że wspólna emisja euroobligacji wymaga wykonania kolejnego 
kroku w kierunku wspólnej polityki gospodarczej i budżetowej oraz powinna być tak 
przeprowadzona, aby przynosiła korzyści wszystkim uczestniczącym państwom 
członkowskim i całej strefie euro;

8. proponuje w związku z tym, by emisja euroobligacji ograniczała się do wskaźnika 
zadłużenia wynoszącego 60% PKB w ramach solidarnej odpowiedzialności w postaci 
uprzywilejowanego długu państwowego i była powiązana z zachętami do obniżenia długu 
państwowego do tego poziomu; sugeruje, by nadrzędnym celem euroobligacji było 
zmniejszenie długu państwowego i unikanie pokusy nadużycia; 

9. zauważa, że istnieje polityczne przyzwolenie na zmianę art. 125 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) w celu przekształcenia tymczasowego systemu 
Europejskiego Instrumentu Stabilności Finansowej w stały europejski mechanizm 
stabilności do 2013 r.; wzywa do takiej modyfikacji Traktatu, która pozwoli na 
późniejszym etapie przekształcić ten stały mechanizm w europejską agencję ds. 
zadłużenia;

II. Globalny brak równowagi i ład światowy

10. przypomina, że USA i Chiny wnoszą największy wkład w powstawanie globalnej 
nierównowagi, toteż wzywa Chiny do aktywnego uczestnictwa w globalnym systemie 
zarządzania gospodarką;

11. podkreśla, że ponowne zrównoważenie globalnego popytu wymaga zastosowania 
asymetrycznego podejścia: państwa, w których występuje duża nadwyżka zewnętrzna (np. 
Chiny) muszą zróżnicować czynniki wzrostu i zwiększyć popyt wewnętrzny, a państwa 
borykające się z dużym deficytem (np. USA) muszą zwiększyć oszczędności krajowe i 
wdrożyć reformy strukturalne;

12. popiera starania grupy G20 mające na celu regulację rynków towarowych instrumentów 
pochodnych; wzywa Komisję do zajęcia się kwestią zmienności cen na rynkach rolnych 
oraz do przeciwdziałania nadmiernym spekulacjom; 
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13. przypomina o znaczeniu surowców dla Unii Europejskiej, a także o bezpieczeństwie 
żywnościowym i stabilności cen żywności w krajach rozwijających się oraz o wynikającej 
stąd presji inflacyjnej na świecie;

14. wzywa do przyjęcia lepszych regulacji w zakresie swapu ryzyka kredytowego; 

15. zauważa tendencję do kierowania bardzo dużych ilości inwestycji prywatnych do 
gospodarek wschodzących oraz to, że wartość napływających inwestycji zagranicznych 
do takich krajów szacuje się na blisko 1 bln USD w 2011 r.; podkreśla konieczność 
zapobiegania tworzeniu finansowych baniek spekulacyjnych poprzez kontrolowanie i 
nadzorowanie przepływu kapitału w skali globalnej oraz przyznawanie celom 
makroekonomicznym pierwszeństwa względem stabilności finansowej; 

16. zauważa ponowną koncentrację podmiotów na rynku finansowym, której przykładem jest 
połączenie Deutsche Börse i NYSE Euronext, oraz podkreśla, że zagrożenia związane z 
nowymi działaniami spekulacyjnymi nie tworzą optymalnych warunków dla 
długoterminowego finansowania;

17. podkreśla, że choć UE ma zrównoważony rachunek obrotów bieżących i nie przyczynia 
się do tworzenia globalnej nierównowagi, to silnie odczułaby chaotyczne korygowanie 
nierównowagi przez deprecjację dolara amerykańskiego; zauważa, że UE powinna ściśle 
koordynować swoje działania związane z korygowaniem nierównowagi handlowej i 
walutowej z działaniami USA, aby uniknąć gwałtownej deprecjacji dolara;

18. podkreśla, że UE musi sprostać wielu wyzwaniom, jeśli chce umocnić swoją pozycję jako 
globalnego podmiotu; do tych wyzwań należą: słaby rozwój wewnętrzny i niski wzrost 
zatrudnienia, zwiększanie się nierównowagi wewnętrznej wraz z zacieśnianiem się rynku 
wewnętrznego i UGW, trudności w odzyskaniu konkurencyjności i tworzeniu 
konwergencji, a także brak politycznej mocy na szczeblu międzynarodowym;

19. przypomina, że UE powinna „mówić jednym głosem” i propagować na świecie 
demokrację, prawa człowieka, godne warunki pracy, dobre sprawowanie rządów, 
zrównoważony rozwój i sprawiedliwy handel, zgodnie ze swoim wewnętrznym 
programem politycznym, a także przeciwdziałać korupcji oraz oszustwom i rajom 
podatkowym;

20. przypomina o tym, że nalega na realizację daleko idącej reformy globalnego zarządzania 
gospodarką i ładu finansowego w celu propagowania przejrzystości i rozliczalności oraz 
zapewnienia spójności strategii politycznych międzynarodowych instytucji gospodarczych 
i finansowych; wzywa do włączenia instytucji Bretton Woods do systemu ONZ, w którym
powinny się angażować w działania WTO, MOP i światowej organizacji ochrony 
środowiska, którą należy powołać;

21. wzywa grupę G20, która generuje 85% światowego PKB, do przekształcenia się w nową 
radę bezpieczeństwa gospodarczego; apeluje ponadto o zreformowanie MFW i 
powierzenie mu większych środków finansowych w celu wzmocnienia jego roli w 
zakresie gospodarczego i finansowego nadzoru nad jego członkami, mając na uwadze 
utworzenie wiarygodnej sieci bezpieczeństwa przeciwdziałającej globalnej 
nierównowadze;
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22. apeluje o przyjęcie nowych ustaleń dotyczących pomocy finansowej, tzn.:

– zreformowany MFW mógłby działać jako globalny pożyczkodawca w ostateczności, 
eliminując konieczność gromadzenia przez poszczególne państwa rezerw walutowych, 
jeśli zostałaby wzmocniona jego zdolność do zapewnienia krótkoterminowej 
płynności i tworzenia silniejszych sieci bezpieczeństwa finansowego; 

– milenijne cele rozwoju: obecny kryzys uwidocznił konieczność tworzenia zachęt 
skłaniających rynki finansowe do zwrócenia uwagi na inwestycje długoterminowe 
oraz (zrównoważony) rozwój; finansowa rola wielostronnych banków rozwoju 
wymaga aktualizacji i udoskonalenia w obliczu większych potrzeb finansowych 
krajów rozwijających się; znaczną część dochodu z podatku od transakcji finansowych 
(FTT) należy przeznaczyć na finansowanie wdrażania milenijnych celów rozwoju;

III. Argumenty przemawiające za nowym systemem walutowym

23. przypomina, że wojna walutowa mogłaby zniweczyć wszelkie starania podejmowane 
przez obywateli UE w odpowiedzi na konieczność zmniejszenia długu państwowego i 
przeprowadzenia reform strukturalnych; przypomina, że zasady wielostronnego systemu 
handlu (WTO) nie obejmują przepływu kapitału i nie pokrywają się z wielostronnym 
systemem walutowym;

24. zwraca uwagę na globalne zaniepokojenie funkcjonowaniem międzynarodowego systemu 
walutowego i wzywa do bezzwłocznego podjęcia stanowczych działań; wzywa zatem do 
utworzenia nowego międzynarodowego systemu walutowego, którego celem byłaby 
systematyczna i kompleksowa współpraca makroekonomiczna z uwzględnieniem 
trwałego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego na świecie; 

25. podkreśla, że międzynarodowy system walutowy powinien uwzględniać między innymi 
następujące kwestie: 

– kursy wymiany walut: w pierwszej kolejności należałoby wdrożyć politykę, która 
umożliwiałaby stopniowe dostosowanie kursów wymiany do fundamentalnych 
parametrów gospodarczych i społecznych; 

– waluta rezerwowa: należałoby przeprowadzić reformę międzynarodowego systemu 
rezerw, aby nie dopuścić do tego, by rezerwy pogłębiały globalną nierównowagę; 
obecnie stosowany międzynarodowy system rezerw oparty na dolarze mógłby być 
stopniowo zastępowany wielostronnym systemem (koszyk walut, w tym euro, 
specjalne prawa ciągnienia (SDR) i waluty najważniejszych rynków wschodzących, 
np. chiński juan i brazylijski real);

– przepływy kapitału: należałoby przyjąć wielostronny system zasad, który sprzyjałby 
długoterminowym przepływom kapitału, aby ułatwić zwykły odpływ kapitału, unikać 
zakłóceń na fragmentarycznych rynkach papierów wartościowych i zapewnić 
przejrzyste, otwarte i bezproblemowe funkcjonowanie rynków obligacji skarbowych;

26. wzywa ponadto do zastanowienia się – w dłuższym okresie – nad możliwością utworzenia 
globalnej waluty rezerwowej w oparciu o rozwój i zmiany specjalnych praw ciągnienia i 
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MFW; 

IV. Zwiększanie konkurencyjności i działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju w UE, 
wdrażanie strategii „Europa 2020” poprzez wspieranie innowacji i długookresowych 
inwestycji na rzecz zatrudnienia i wzrostu gospodarczego

Konkurencyjność, konwergencja i strategia „Europa 2020”

27. wzywa do pełnego i konsekwentnego uwzględniania strategii „Europa 2020” oraz 
wszystkich przypadków wewnętrznej nierównowagi w UE podczas określania przedmiotu 
europejskiego okresu oceny;

28. podkreśla, że sukces strategii „Europa 2020” zależy od jej przyjęcia przez państwa 
członkowskie, parlamenty krajowe i partnerów społecznych; przypomina o znaczeniu 
silnego dialogu społecznego i rokowań zbiorowych w ramach strategii „Europa 2020” 
oraz o propagowaniu prawdziwego europejskiego dialogu społecznego na temat polityki 
makroekonomicznej i związanych z nią środków;

29. podkreśla, że konsolidacji budżetowej muszą towarzyszyć średnio- i długookresowe cele, 
takie jak określone w strategii „Europa 2020”, zwłaszcza w odniesieniu do walki z 
bezrobociem i ubóstwem, a także inwestycje w infrastrukturę i gospodarkę opartą na 
wiedzy; zwraca uwagę, że różnorakie krajowe i unijne działania polityczne powinny 
zapewniać tej strategii spójne wsparcie oraz że sama dyscyplina budżetowa nie rozwiąże 
wszystkich problemów;

30. zwraca uwagę na wyzwania wynikające z kryzysu, który doprowadził do znacznego 
pogorszenia koniunktury gospodarczej, obniżenia stopy wzrostu z powodu dużego 
zwiększenia strukturalnego i długotrwałego bezrobocia, a także do spadku liczby 
inwestycji publicznych i prywatnych oraz większej konkurencji ze strony gospodarek 
wschodzących; 

31. przyznaje, że do skorygowania nierównowagi trwającej wewnątrz UE nie wystarczy 
„uniwersalne” podejście oraz że skuteczność działania wymaga należytego uwzględniania 
punktów startowych różnych gospodarek UE podczas koordynacji gospodarczych strategii 
politycznych;

32. apeluje o większą kompatybilność i komplementarność budżetów krajowych z budżetem 
UE; uważa, że kolejne wieloletnie ramy finansowe powinny koncentrować się na 
kluczowych obszarach priorytetowych strategii „Europa 2020” i dążyć do zwiększenia 
poziomu wydatków UE, zwłaszcza w przypadku finansowania projektów przewodnich w 
dziedzinach, w których UE dzieli kompetencje z państwami członkowskimi, co może 
zapewnić znaczną europejską wartość dodaną; 

33. podkreśla, że zarówno polityka rolna, jak i polityka spójności muszą odgrywać kluczową 
rolę we wspieraniu strategii „Europa 2020”; uważa, że wdrażanie strategii „Europa 2020” 
powinno uwzględniać tak różne aspekty, jak dostosowanie budżetów krajowych do 
budżetu UE, w tym w odniesieniu do WPR i Funduszu Spójności, np. poprzez 
zapewnienie sprawiedliwej alokacji zasobów między regionami, oraz przeznaczanie 
środków na wydatki w obszarze edukacji, innowacji i prac badawczo-rozwojowych;
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34. przypomina ponadto, że strategia „Europa 2020” zyska wiarygodność tylko wtedy, gdy 
zostanie wsparta odpowiednimi środkami finansowymi, i dlatego popiera:

– przyjęcie spójnych wniosków dotyczących kolejnych wieloletnich ram finansowych i 
budżetu UE, ze zwróceniem uwagi na działania polityczne, które przyczyniają się do 
osiągnięcia celów strategii „Europa 2020”;

– podział środków finansowych UE na podstawie ich skuteczności gospodarczej i 
społecznej; środki finansowe niewykorzystane przez państwa członkowskie powinny 
być przeznaczane na inwestycje publiczne na szczeblu UE związane z projektami w 
dziedzinie infrastruktury, edukacji, innowacji oraz badań i rozwoju;

– zapewnienie pomocy technicznej nakierowanej na lepsze wykorzystanie środków 
finansowych i skuteczną realizację projektów inwestycyjnych;

– dalszy rozwój i optymalne wykorzystanie innowacyjnych planów finansowania; 

– działania w celu zapewnienia dostępności znacznie większych kwot kapitału 
wysokiego ryzyka w związku z długofalowymi inwestycjami; 

– działania w celu zapewnienia łatwiejszego dostępu do źródeł finansowania; 

– ułatwienie dostępu do źródeł finansowania i zmniejszenie biurokracji w przypadku 
MŚP; 

Polityka energetyczna i rynek wewnętrzny

35. uznaje utworzenie europejskiej wspólnoty energetycznej, zwłaszcza w jej wymiarze 
zewnętrznym, i przyjęcie Aktu o jednolitym rynku za najważniejsze polityczne 
inicjatywy, na których opierają się cele strategii „Europa 2020” i projektów przewodnich; 
podkreśla, że kryzys wyraźnie uwidocznił znaczenie wzmocnienia bazy przemysłowej i 
potencjału innowacyjnego UE, które można osiągnąć dzięki ułatwieniu dostępu do rynku i 
zwiększeniu mobilności oraz przeciwdziałaniu społecznej i terytorialnej fragmentacji w 
obrębie UE;

36. przypomina, że dostęp do energii i surowców oraz ich efektywne wykorzystanie 
przyczynia się do zapewnienia konkurencyjności UE; 

Migracja

37. podkreśla, że zarówno poważne rewolucje w naszych sąsiednich regionach, jak i zmiany 
demograficzne w obrębie UE wymagają opracowania wspólnej polityki migracyjnej; 
wskazuje, że należy propagować większą mobilność siły roboczej w drodze oferowania 
wszystkim pracownikom takich samych warunków zatrudnienia, warunków socjalnych i 
praw wraz z możliwością przeniesienia świadczeń z systemu zabezpieczenia społecznego 
oraz uprawnień rentowo-emerytalnych;

MŚP, innowacje oraz badania i rozwój

38. zaleca, by Komisja propagowała i ułatwiała większe finansowanie kapitału własnego MŚP 
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albo w formie kapitału wysokiego ryzyka, albo poprzez notowanie papierów 
wartościowych spółki na giełdzie, i zwracała mniejszą uwagę na zadłużenie, zwłaszcza w 
przypadku przedsiębiorstw z branży nowoczesnych rozwiązań technologicznych, 
znajdujących się w początkowej fazie rozwoju działalności, w której zapotrzebowanie na 
kapitał na badania i rozwój jest ogromne;

39. wzywa do przyznania Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu/ Europejskiemu 
Funduszowi Inwestycyjnemu (EBI/EFI) głównej roli w udostępnianiu środków 
finansowych MŚP dzięki zastosowaniu prostszych i bardziej przejrzystych procedur, żeby 
MŚP mogły z łatwością wchodzić na rynek; zaleca, by EBI/EFI działały jako filtry, 
koncentrując się na odpowiednich sektorach priorytetowych w ramach strategii „Europa 
2020”, oraz jako mentorzy wobec wybranych grup MŚP, uczestnicząc w rozmowach z 
bankami i ich zespołami ds. zarządzania ryzykiem i w ten sposób pomagając MŚP w 
uzyskaniu długoterminowych pożyczek;

40. podkreśla, że kolejna edycja unijnych programów pomocowych musi konsekwentnie 
wspierać MŚP zarówno na rynku wewnętrznym, jak i światowym; 

Opodatkowanie

41. podkreśla, że zarówno UGW, jak i rynek wewnętrzny wymagają stanowczego przejścia w 
kierunku harmonizacji opodatkowania; popiera działania Komisji zmierzające do 
wyeliminowania szkodliwej konkurencji podatkowej, unikania zobowiązań podatkowych 
oraz oszustw i rajów podatkowych tak w UE, jak i na szczeblu międzynarodowym, do 
ulepszenia systemów poboru podatków, a także do wprowadzenia wspólnej 
skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych; przyjmuje z zadowoleniem 
strategię w zakresie podatku VAT, która zostanie przedstawiona przez Komisję z 
zamiarem stworzenia systemu odpornego na oszustwa;

42. uważa, że takie działanie ma zasadnicze znaczenie w obecnej sytuacji, w której państwa 
członkowskie są zmuszone do konsolidacji swoich budżetów; zauważa, że konkurencję 
podatkową można akceptować tylko w takim stopniu, w jakim nie zagraża ona zdolności 
państw członkowskich do pobierania słusznie im należnego dochodu; 

43. uważa, że podczas podziału środków finansowych UE należy uwzględnić strategie 
podatkowe państw członkowskich oraz ich gotowość do współpracy w zakresie 
zwalczania oszustw podatkowych i propagowania harmonizacji opodatkowania;

Zatrudnienie 

44. podkreśla, że nowe i lepsze miejsca pracy warunkują osiągnięcie sprawiedliwego, 
ekologicznego i inteligentnego wzrostu gospodarczego, i w związku z tym apeluje o:

– tworzenie nowych miejsc pracy w sektorach opartych na innowacjach oraz badaniach i 
rozwoju, np. w sektorach energetyki i ochrony środowiska; 

– podejmowanie działań na rzecz zwiększania udziału kobiet i osób starszych na rynku 
pracy oraz zmniejszania bezrobocia wśród młodzieży;
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– stwarzanie możliwości zatrudnienia i wdrażanie programów na rzecz włączenia 
społecznego dla najsłabszych grup społecznych;

– oferowanie pewnych miejsc pracy o wysokiej jakości, zapewniających godne zarobki 
w rolnictwie i na obszarach wiejskich; 

45. uważa, że nadal konieczne jest zajęcie się kwestią ładu korporacyjnego pod kątem zachęt 
dla kadry kierowniczej do podejmowania długoterminowych inwestycji i tworzenia miejsc 
pracy; proponuje, aby przedsiębiorstwa zatrudniające ponad 250 pracowników i 
uzyskujące obrót przewyższający 50 mln euro przedstawiały sprawozdanie roczne 
oceniające społeczną odpowiedzialność biznesu;

Strategia edukacyjna 

46. podkreśla znaczenie reformowania systemów kształcenia i szkolenia, aby lepiej 
wyposażać ludzi w wiedzę i umiejętności wymagane do zapewnienia wyższego poziomu 
zatrudnienia, produktywności, wzrostu gospodarczego i konkurencyjności; zauważa, że do 
2020 r. 85% miejsc pracy będzie wymagało posiadania umiejętności na wysokim lub 
średnim poziomie, a odsetek miejsc pracy dla osób mających niskie kwalifikacje obniży 
się do 15%;

47. proponuje przyjęcie europejskiego projektu opartego na partnerstwach publiczno-
prywatnych w zakresie uczenia się przez całe życie, realizowanego w ramach UE i 
wykorzystującego program Erasmus jako wzorzec koordynowania krajowych i 
regionalnych partnerstw publiczno-prywatnych; uważa, że taki projekt powinien 
angażować klastry uniwersytetów, przemysł, rynek finansowy i MŚP oraz zapewniać 
pracownikom, w tym słabszym grupom pracowników, np. kobietom, młodzieży i 
seniorom oraz pracownikom czasowym i migrującym, dostęp do szkoleń, zwłaszcza w 
zakresie umiejętności o charakterze uniwersalnym w gospodarce opartej na wiedzy; 

48. stanowczo popiera zwiększenie liczby studentów w Europie poprzez eliminowanie barier
ograniczających ich mobilność, zwiększanie efektywności powiązań między uczelniami i 
przedsiębiorstwami oraz propagowanie bardziej przedsiębiorczej postawy w 
społeczeństwie; proponuje wprowadzenie europejskiego stypendium innowacji, które 
powinno przyczynić się do rozwoju wiedzy i umiejętności u osób zatrudnionych w 
sektorach opartych na innowacyjności i jednocześnie umożliwić tworzenie sieci w obrębie 
UE i podejmowanie współpracy;

49. popiera apel Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów o zwiększenie publicznych 
inwestycji w szkolnictwo wyższe do 3% PKB; uważa, że cel ten wymaga jakościowej 
analizy takiego wydatku podczas oceny paktu stabilności i wzrostu;

V. Przemyśleć koncepcję UE raz jeszcze: poza zakresem europejskiego zarządzania 
gospodarką

50. podkreśla, że Unia Europejska znajduje się na rozdrożu: albo państwa członkowskie 
zdecydują się połączyć swoje starania w celu pogłębienia integracji, albo wskutek 
stagnacji na szczeblu decyzyjnym i rozbieżności gospodarczych UE może ulec 
rozpadowi; 
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51. apeluje o pogłębienie unii politycznej, w której instytucjom UE przyznana zostanie 
ważniejsza rola pod względem zarówno opracowywania kształtu, jak i koordynacji 
wspólnych strategii politycznych;

52. podkreśla, że zarządzanie gospodarką, w obliczu zbieżnych politycznych strategii 
gospodarczych, budżetowych i społecznych, musi odbywać się według metody 
wspólnotowej pod przewodnictwem unijnych instytucji;

53. uznaje nowe przepisy dotyczące Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (ERRS) 
oraz trzech europejskich organów nadzoru za pierwszy krok we właściwym kierunku, ale 
uważa, że konieczne jest osiągnięcie większego postępu, aby zapewnić na szczeblu UE 
bezpośredni nadzór nad instytucjami o znaczeniu systemowym, np. podmiotami 
stosującymi dużą dźwignię finansową; podkreśla konieczność wyposażenia nowych 
agencji w zasoby ludzkie i finansowe, które będą współmierne do zakresu ich 
obowiązków; 

54. uważa, że oprócz nadzoru nakierowanego na zapewnienie stabilności finansowej 
koniecznie trzeba wprowadzić nadzór nad potencjalnymi bańkami finansowymi oraz 
optymalną alokację kapitału w świetle wyzwań i celów makroekonomicznych oraz że 
politykę podatkową należy wykorzystywać jako narzędzie w tym celu;

55. zwraca się do Komisji o przedstawienie wniosków w sprawie uregulowania struktur 
rynków finansowych, których rozmiar może zagrażać zdolności organów regulacyjnych 
do sprzeciwiania się ich żądaniom oraz zdolności nadzorców w zakresie kontrolowania 
ich działań; wzywa Komisję do przeanalizowania celowości wprowadzania rozdziału 
między bankami inwestycyjnymi i bankami przyjmującymi depozyty;

56. podkreśla, że rozwiązanie problemów związanych z kryzysem dotyczącym długu 
publicznego oraz zwiększenie konkurencyjności, konwergencji i solidarności w UE 
wymagają przesunięcia kompetencji i wydatków w kierunku Unii;

57. wnioskuje, że UE potrzebuje wielkiego skoku naprzód w celu zacieśnienia unii 
politycznej i zwiększenia integracji gospodarczej, dostosowania unii walutowej do 
wspólnego budżetu UE w granicach 5%–10% unijnego PKB oraz stosownej redukcji w 
budżetach krajowych, aby zapewnić obywatelom neutralność podatkową w miarę 
zastępowania krajowych strategii politycznych (np. w dziedzinie polityki zagranicznej i 
bezpieczeństwa, energetyki i transportu, współpracy na rzecz rozwoju oraz prac 
badawczo-rozwojowych);

58. podkreśla konieczność uzyskania większej równowagi między polityką gospodarczą i 
społeczną, także przez wzmocnienie i instytucjonalizację roli makroekonomicznego 
dialogu społecznego;

59. przypomina, że Unia Europejska znajduje swoje uzasadnienie w propagowanych przez 
siebie demokratycznych wartościach, realizowanych celach oraz posiadanych 
uprawnieniach i instrumentach; uważa, że pogłębienie europejskiej integracji 
gospodarczej i zapewnienie stabilności w strefie euro i całej Unii będą wymagały 
wprowadzenia dalszych zmian w zakresie zewnętrznej reprezentacji strefy euro; 
głosowania większością kwalifikowaną nad podatkiem od osób prawnych i zwalczaniem 
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oszustw podatkowych; wspólnej emisji długu państwowego i euroobligacji; zdolności 
kredytowej UE; lepszego równoważenia polityki gospodarczej i społecznej; własnych 
środków finansowych w budżecie UE oraz w odniesieniu do roli parlamentów krajowych 
i Parlamentu Europejskiego;

60. wzywa do przekształcenia Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii 
Atomowej w akt ustanawiający europejską wspólnotę energetyczną, która odpowiadałaby 
za nowe zdolności w zakresie wytwarzania energii, odnawialne źródła energii, 
efektywność energetyczną, sieci przesyłowe, obiekty magazynowe i bezpieczeństwo 
dostaw, negocjacje z państwami trzecimi oraz zapewnienie usług powszechnych po 
przystępnych cenach; 

61. uważa, że obok traktatowych zmian dotyczących mechanizmu stabilności te powiązane ze 
sobą kwestie powinny zostać rozpatrzone przez konwent, zgodnie z art. 48 ust. 3 Traktatu 
o Unii Europejskiej;

62. sądzi, że w przeciwnym razie konieczne będzie przejście do wzmocnionej współpracy 
przewidzianej w art. 329 TFUE, aby strefa euro mogła funkcjonować w sposób 
demokratyczny i efektywny;

63. upoważnia swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji, przewodniczącemu Rady Europejskiej, przewodniczącemu Eurogrupy, 
Europejskiemu Bankowi Centralnemu, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-
Społecznemu, Komitetowi Regionów, rządom i parlamentom państw członkowskich oraz 
partnerom społecznym.
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UZASADNIENIE

Mandat i przedłużenie mandatu

Na mocy decyzji z dnia 7 października 2009 r. powstała w Parlamencie Europejskim Komisja 
Specjalna ds. Kryzysu Finansowego, Gospodarczego i Społecznego (CRIS):

W dniu 20 października 2010 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie kryzysu 
finansowego, gospodarczego i społecznego: zalecenia dotyczące działań i inicjatyw do 
podjęcia w oparciu o sprawozdanie śródokresowe komisji CRIS przyjęte przez nią w dniu 29 
września 2010 r.
Jednak zakończenie kadencji komisji specjalnej w czasie zamieszania finansowego, 
gospodarczego i społecznego mogłoby sprawiać wrażenie, że Parlament Europejski uznaje 
kryzys za zażegnany, gdy tymczasem rynkom finansowym daleko było do stabilizacji, a 
obywatele i przedsiębiorstwa wciąż borykali się z rosnącymi zagrożeniami gospodarczymi i 
społecznymi. Kryzys finansowy, gospodarczy i społeczny z lat 2007–2009 w sposób 
zasadniczy zakwestionował obecny system zarządzania unii gospodarczej i walutowej. UE 
była świadkiem najpoważniejszego kryzysu gospodarczego i społecznego w Unii od czasu jej 
utworzenia oraz bezprecedensowego i istotnego zagrożenia dla stabilności euro 
wywołującego poważne konsekwencje dla stabilności gospodarczej i społecznej oraz 
spójności w UE. Co najgorsze, stawką okazało się istnienie unii gospodarczej i walutowej, 
rynku wewnętrznego oraz społecznej podstawy Unii Europejskiej.

Powyższe ustalenia i wyzwania znalazły się w sprawozdaniu śródokresowym. Prace 
podejmowane dotychczas w ramach komisji CRIS pozwoliły nam dogłębnie i całościowo 
zrozumieć kryzys, wyciągnąć wnioski i przedstawić istotne zalecenia. Inwestycje publiczne i 
aspekty polityki budżetowej stały się jednym z naszych najważniejszych priorytetów, a
ustalenia dotyczące tej kwestii wymagały uszczegółowienia – jeśli chodzi o budżet UE –
przez proponowaną Komisję Specjalną ds. Wyzwań Politycznych i Zasobów Budżetowych na 
rzecz Zrównoważonej Unii Europejskiej po 2013 r. 
W świetle powyższego, wydłużenie kadencji komisji specjalnej CRIS było niezbędne w celu: 

– opracowania zaleceń dotyczących modelu zrównoważonego wzrostu UE, które uzupełniają 
zalecenia komisji CRIS przyjęte już przez Parlament Europejski. Te dodatkowe zalecenia 
powinny zostać następnie uwzględnione przez wspomnianą powyżej Komisję Specjalną ds. 
Wyzwań Politycznych i Zasobów Budżetowych na rzecz Zrównoważonej Unii Europejskiej 
po 2013 r.;
– utworzenia mechanizmów i opracowania skoordynowanej polityki wyjścia z kryzysu długu 
publicznego w państwach członkowskich oraz zapobieżenia jego ponownemu wystąpieniu w 
drodze analizy przyczyn leżących u jego podstaw i jednoczesnego wspierania solidnego i 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Ponadto więcej pracy wymaga 
opracowanie skutecznego mechanizmu zarządzania w sytuacji kryzysu finansowego w UE 
oraz określenie przyszłej strategii politycznej, która obejmuje reformę europejskiego 
zarządzania gospodarką, strategię „Europa 2020”, politykę budżetową i implikacje dla 
budżetu, regulację rynku finansowego i nadzór nad nim, jak również reformę globalnego 
zarządzania i reprezentowania UE w skali globalnej;
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– rozwijania ścisłej współpracy z parlamentami krajowymi, z którymi należy prowadzić 
konsultacje na podstawie sprawozdania przyjętego we wrześniu 2010 r.

W związku z powyższym Parlament Europejski podjął w dniu 16 czerwca 2010 r. decyzję o 
przedłużeniu mandatu komisji CRIS do końca lipca 2011 r.

Metodyka i program prac na okres drugiego mandatu

1. Zalecenia zawarte w sprawozdaniu śródokresowym należy uznać za wspólnotowy 
dorobek prawny bez możliwości zmiany:

Wkrótce po przyjęciu sprawozdania śródokresowego komisji CRIS na posiedzeniu plenarnym 
koordynatorzy komisji CRIS postanowili uznać zalecenia w nim zawarte za wynik wspólnych 
uzgodnień i wspólnotowy dorobek prawny niepodlegający zmianie. 

Koordynatorzy komisji CRIS postanowili skoncentrować się podczas drugiej kadencji na 
sześciu kluczowych zagadnieniach i na wymianie poglądów z parlamentami krajowymi i 
Komisją Europejską.

2. Sześć kluczowych zagadnień w wymianie poglądów z Komisją Europejską:

Następujących sześć kluczowych zagadnień omawiano w komisji w formie wymiany 
poglądów, na podstawie notatek przygotowanych zarówno przez departament tematyczny PE, 
jak i Komisję Europejską:

1. Dług państwowy i kryzys euro w UE, z uwzględnieniem wspólnej emisji długu 
publicznego i euroobligacji, 20 stycznia 2011 r.

2. Globalny brak równowagi i ład światowy, 31 stycznia 2011 r.
3. Argumenty przemawiające za nowym systemem walutowym, 31 stycznia 2011 r.
4. Zwiększanie konkurencyjności i działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju w UE, 

wdrażanie strategii „Europa 2020” poprzez wspieranie innowacji i długookresowych 
inwestycji na rzecz zatrudnienia i wzrostu gospodarczego, 10 lutego 2011 r. 

5. Finansowanie gospodarki realnej oraz europejska wartość dodana, obligacje 
projektowe i podatek od transakcji finansowych, 28 lutego 2011 r.

6. Przemyśleć koncepcję UE raz jeszcze: poza zakresem europejskiego zarządzania 
gospodarką, 28 lutego 2011 r.

Posiedzenie otwarte koordynatorów z komisarzami

Ponadto komisja CRIS odbyła sześć spotkań w formie otwartych posiedzeń koordynatorów z 
komisarzem ds. gospodarczych i walutowych Joaquinem Almuníą, komisarzem ds. rynku 
wewnętrznego i usług Michelem Barnierem, komisarzem ds. podatków i unii celnej, audytu i 
zwalczania nadużyć finansowych Algirdasem Šemetą, komisarzem ds. przemysłu i 
przedsiębiorczości Antoniem Tajanim, komisarzem ds. energii Güntherem Oettingerem oraz 
komisarzem ds. polityki regionalnej Johannesem Hahnem.
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3. Priorytet wymiany poglądów z parlamentami krajowymi:

Wymiana poglądów z parlamentami krajowymi odbyła się w formie wizyt przedstawicieli 
tych parlamentów w komisji CRIS, wizyt w wielu państwach członkowskich, wysłania 
kwestionariusza dotyczącego problemów związanych z kryzysem do parlamentów krajowych, 
a także wspólnego posiedzenia międzyparlamentarnego.

Wizyty przedstawicieli parlamentów krajowych i komisji śledczych ds. kryzysu finansowego w 
Brukseli

 Wymiana poglądów z Janem de Witem, przewodniczącym komisji śledczej ds. 
systemu finansowego w holenderskiej Izbie Reprezentantów, 27 października 2010 r.

 Wymiana poglądów z Henrim Emmanuellim, przewodniczącym komisji śledczej ds. 
mechanizmów spekulacyjnych, które wywierają wpływ na funkcjonowanie 
gospodarki, oraz Jeanem-François Mancelem, sprawozdawcą z francuskiego 
Zgromadzenia Narodowego, 26 stycznia 2011 r.

 Przesłuchanie Phila Angelidesa, przewodniczącego amerykańskiej komisji śledczej ds. 
kryzysu finansowego (FCIC), 11 kwietnia 2011 r.

Wizyty w parlamentach krajowych 

 Wizyta w Senacie, parlament Czech, Praga, 5 stycznia 2011 r.

 Wizyta delegacji w Assembleia da República, parlament Portugalii, Lizbona, 
11–12 stycznia 2011 r.

 Wizyta delegacji w Congreso de los Diputados i w Senado, parlament Hiszpanii, 
Madryt, 12–13 stycznia 2011 r.

 Wizyta delegacji w Izbie Gmin i Izbie Lordów (parlament Wielkiej Brytanii), Londyn, 
27 stycznia.

 Wizyta w Deutscher Bundestag, parlament Niemiec, Berlin, 8 lutego 2011 r.

 Wizyta delegacji w Hellenes, parlamencie Grecji, Ateny, 21–22 kwietnia 2011 r.

W Portugalii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Grecji komisja CRIS odbyła również spotkania z 
przedstawicielami rządu, banków centralnych, przemysłu, MŚP oraz partnerami społecznymi.
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Wspólne międzyparlamentarne posiedzenie z udziałem przedstawicieli parlamentów 
krajowych

Najważniejszym wydarzeniem podczas drugiej kadencji było wspólne międzyparlamentarne 
posiedzenie w dniu 14 marca 2011 r. z udziałem przedstawicieli parlamentów krajowych, 
które dotyczyło inwestowania w realną gospodarkę oraz zestawu narzędzi służącego 
wspieraniu wzrostu gospodarczego, innowacyjności i spójności:

– „Europejska wartość dodana: strategiczne inwestycje długoterminowe UE w zakresie 
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”
Główny prelegent: Thomas Mirow, prezes Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

– „Inwestowanie w gospodarkę UE, zapewnienie osiągnięcia celów strategii »Europa 2020«” 
Główny prelegent: Philippe Maystadt, prezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Po spotkaniu odbyła się wspólna debata komisji CRIS/ECON podczas kolacji z byłym 
przewodniczącym Komisji Jacquesem Delorsem jako głównym prelegentem.


