
PR\868582PL.doc PE466.955v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Gospodarcza i Monetarna

2011/2071(INI)

26.5.2011

PROJEKT SPRAWOZDANIA
w sprawie europejskiego okresu oceny na potrzeby koordynacji polityki 
gospodarczej
(2011/2071(INI))

Komisja Gospodarcza i Monetarna

Sprawozdawczyni: Pervenche Berès

Sprawozdawca komisji opiniodawczej (*):
Olle Ludvigsson, Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

(*) Procedura obejmująca zaangażowane komisje – art. 50 Regulaminu



PE466.955v01-00 2/6 PR\868582PL.doc

PL

PR_INI

SPIS TREŚCI

Strona

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO ..............................................3

(*) Procedura obejmująca zaangażowane komisje – art. 50 Regulaminu



PR\868582PL.doc 3/6 PE466.955v01-00

PL

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie europejskiego okresu oceny na potrzeby koordynacji polityki gospodarczej
(2011/2071(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 3 Traktatu UE,

– uwzględniając art. 121, 126i 148 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz 
protokół (nr 12) dotyczący procedury nadmiernego deficytu,

– uwzględniając komunikaty Komisji z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie zacieśnienia 
koordynacji polityki gospodarczej (COM(2010)0250) i z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie wzmocnienia koordynacji polityki gospodarczej w interesie stabilności, 
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia – narzędzia na rzecz silniejszego zarządzania 
gospodarczego w UE COM(2010)0367,

– uwzględniając 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 konkluzje posiedzenia Rady ECOFIN z dnia 15 lutego 2011 r. i 7 września 
2010 r.,

– uwzględniając art. 50 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A7-0000/2011),

A. mając na uwadze, że kryzys oraz zwiększenie różnic w konkurencyjności od czasu 
wprowadzenia euro uwidoczniły, że Unia musi bardziej skoordynować politykę 
gospodarczą i wprowadzić lepszy nadzór budżetowy,

B. mając na uwadze, że jednym z fundamentów demokracji jest zgoda parlamentu na budżet 
publiczny,

C. mając na uwadze, że skuteczność krajowej polityki gospodarczej oparta na wzmocnionej 
koordynacji jest uwarunkowana demokratyczną legitymacją udzieloną takiej polityce 
przez parlament,

D. mając na uwadze, że europejski okres oceny prowadzi do przeformułowania 
mechanizmów kontroli Komisji i Rady przez reprezentację parlamentarną,

E. mając na uwadze, że wyłącznie międzyrządowy system koordynacji byłby 
niewystarczający w dziedzinach, które wymagają skoordynowanych działań Unii, 

F. mając na uwadze, że ustanowienie europejskiego okresu oceny doprowadzi do zmian
w pracach parlamentów krajowych, 

G. mając na uwadze, że Komisja nie przedstawiła szczegółowej wizji europejskiego okresu 
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oceny i dotychczas nie uwzględniła konieczności demokratycznej legitymacji dla nowego 
procesu, w szczególności poprzez większe zaangażowanie Parlamentu Europejskiego, 
parlamentów krajowych i partnerów społecznych, 

H. mając na uwadze, że z uwagi na doświadczenie zdobyte w dialogu monetarnym Parlament 
Europejski musi przyczynić się do określenia i kontroli polityki gospodarczej oraz do 
nadzoru budżetowego, 

I. mając na uwadze doświadczenie zdobyte na międzyparlamentarnych posiedzeniach 
organizowanych corocznie przez Komisję Gospodarczą i Monetarną Parlamentu 
Europejskiego,

Ku demokratycznemu i skutecznemu europejskiemu okresowi oceny
1. jest przekonany, że w obliczu obecnego kryzysu należy wzmocnić filar gospodarczy Unii 

Gospodarczej i Monetarnej oraz że europejski okres oceny musi w tym mieć swój udział;

2. uważa, że Parlament Europejski odgrywa zasadniczą rolę dla osiągnięcia niezbędnej 
legitymacji demokratycznej; przypomina o swoich kompetencjach w zakresie 
przyjmowania aktów prawodawczych potrzebnych do realizacji celów europejskiego 
okresu oceny;

3. stwierdza, że europejski okres oceny tworzy odtąd roczne ramy realizacji i oceny strategii 
UE 2020 oraz ogólnych wytycznych polityki gospodarczej i wytycznych dotyczących 
zatrudnienia; podkreśla jednak, że nie może on zastąpić tych narzędzi przewidzianych
w Traktacie ani pomniejszyć ich znaczenia; zwraca się do Komisji o wyjaśnienie
i doprecyzowanie katalogu tych różnych instrumentów;

4. stwierdza, że roczna wizja wzrostu gospodarczego zawiera dwa załączniki, które dotyczą 
tej samej dziedziny co wytyczne dotyczące zatrudnienia i ogólne wytyczne polityki 
gospodarczej; w konsekwencji sądzi, że powinny one podlegać tej samej procedurze 
parlamentarnej; 

5. stwierdza, że roczna wizja wzrostu gospodarczego w formie zatwierdzonej przez Radę 
Europejską na szczycie wiosennym ukierunkowuje prace nad krajowymi programami 
reform (KPR) i programami stabilności i konwergencji (PSK) państw członkowskich, na 
podstawie których Komisja opracowuje zalecenia dla poszczególnych krajów;

6. wzywa do przyjęcia w zwykłej procedurze legislacyjnej szczegółowych przepisów lub do 
zawarcia porozumienia międzyinstytucjonalnego, dzięki którym zagwarantowana zostanie 
legitymacja demokratyczna i skuteczność europejskiego okresu oceny; 

7. życzy sobie wzmocnienia dialogu i współpracy między instytucjami europejskimi
i krajowymi, zwłaszcza instytucjami parlamentarnymi; 

Ku podmiotowości Parlamentu w sprawie europejskiego okresu oceny

8. zwraca się do Komisji o przyjęcie do 10 stycznia każdego roku rocznej wizji wzrostu 
gospodarczego;
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9. zwraca się do Komisji, żeby sporządzała roczną wizję wzrostu gospodarczego jako 
dokument podlegający negocjacjom parlamentarnym i poprawkom, w szczególności 
wprowadzając rozróżnienie między elementami politycznymi i technicznymi; 

10. wzywa Komisję, żeby w rocznej wizji wzrostu gospodarczego jasno określiła inicjatywy 
podejmowane na szczeblu unijnym i państw członkowskich w celu wsparcia dla 
inwestycji długoterminowych, realizacji celów strategii UE 2020 i zmniejszenia 
nierówności makroekonomicznych; 

11. po przyjęciu rocznej wizji wzrostu gospodarczego przez kolegium komisarzy zaprasza 
komisarzy właściwych dla europejskiego okresu oceny do dyskusji nad tą wizją we 
właściwych komisjach Parlamentu Europejskiego;

12. co roku przed wiosennym szczytem Rady Europejskiej zorganizuje międzyparlamentarne 
forum, które zgromadzi w Parlamencie Europejskim członków komisji właściwych dla 
europejskiego okresu oceny w parlamentach krajowych; proponuje, żeby forum to 
obejmowało posiedzenia grup politycznych i właściwych komisji oraz posiedzenie 
plenarne, na którym będzie można przyjąć wspólną rezolucję na potrzeby wiosennego 
szczytu Rady Europejskiej; zobowiązuje swojego przewodniczącego do reprezentowania 
Parlamentu na wiosennym szczycie Rady Europejskiej na podstawie przyjętej rezolucji;

13. zwraca się do przewodniczącego Rady Europejskiej, żeby co roku wziął udział w debacie 
na posiedzeniu plenarnym na temat dalszych działań w związku z wiosennym szczytem 
Rady Europejskiej;

14. zauważa, że w roku pilotażowym (2011) wytyczne europejskie pojawiały się za wcześnie 
lub za późno, żeby mieć rzeczywisty wpływ na krajowe decyzje budżetowe;

15. zwraca się do parlamentów krajowych i do rządów państw członkowskich, żeby 
zdecydowały o harmonogramie i krajowej procedurze uchwalania budżetu, tak aby 
uwzględnić europejski okres oceny, a w szczególności żeby omówiły krajowe programy 
reform (KPR) i programy stabilności i konwergencji (PSK) przed ich przekazaniem przez 
rząd krajowy;

16. uważa, że te zmiany powinny wzmocnić zdolność parlamentów krajowych do 
przeprowadzania kontroli na podstawie budżetów krajowych, nadając im całościową 
perspektywę, która obejmuje europejską koordynację polityki gospodarczej;

17. zwraca się do Komisji, żeby wraz z państwami członkowskimi pracowała nad lepszą 
porównywalnością pozycji wydatków w ich budżetach krajowych, nadając im wspólną 
nomenklaturę, dzięki której będzie można zmierzyć ich udział w realizacji celów strategii 
UE 2020; 

18. przeprowadzi konsultacje z Komisją i jej służbami, partnerami społecznymi oraz 
ekspertami i specjalistami, żeby przeanalizować dokumenty przekazane przez państwa 
członkowskie;

19. podkreśla, że państwa członkowskie muszą przekazywać KPR i PSK do końca kwietnia; 
stwierdza, że jedynie zdecydowana mniejszość dokumentów była dostępna na początku 
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maja 2011 r.; 

20. zwraca się do Komisji, żeby przedstawiła Parlamentowi swoje zalecenia sformułowane na 
podstawie analizy programów stabilności i konwergencji i krajowych programów reform;

21. po wiosennym szczycie Rady Europejskiej zorganizuje międzyparlamentarne spotkanie
w sprawie (konferencję budżetową) projektów zaleceń Komisji, w którym wezmą udział 
przewodniczący komisji właściwych dla europejskiego okresu oceny w parlamentach 
krajowych i w Parlamencie Europejskim (ECON, EMPL, BUDG);

22. zwraca się do Rady, żeby w lipcu każdego roku i we wrześniu roku wyborczego 
uzasadniła przed Parlamentem wszelką istotną zmianę, jaką ewentualnie wprowadzi do 
projektów zaleceń Komisji;

23. wzywa do udziału w dialogu makroekonomicznym, który musi zostać wzmocniony
i zyskać bardziej interaktywny charakter;

24. przed uruchomieniem europejskiego mechanizmu stabilności życzy sobie zorganizowania
w Parlamencie debaty z udziałem szefów państw i rządów państw członkowskich, które 
składają wniosek o skorzystanie z tego mechanizmu;

na jesieni przeprowadzi przegląd sytuacji makroekonomicznej Unii, opierając się na 
zróżnicowanym gremium, w skład którego wejdą instytuty ekonomiczne, żeby sprzyjać 
debacie oraz posiadać własną ekspertyzę ekonomiczną na potrzeby wymiany poglądów
z Komisją przed sporządzeniem rocznej wizji wzrostu gospodarczego; 

26. zwraca się do Rady, żeby każdego roku, w pierwszych tygodniach roku, przedstawiała 
Parlamentowi sprawozdanie z realizacji poprzedniego europejskiego okresu oceny;

27. życzy sobie regularnego przeglądu różnych aspektów europejskiego okresu oceny,
w szczególności roli różnych instytucji, żeby brać pod uwagę debaty i zgłaszane 
propozycje;

28. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji, Radzie Europejskiej, parlamentom krajowym, Europejskiemu Bankowi 
Centralnemu oraz przewodniczącemu Eurogrupy.


