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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie europejskiego okresu oceny na potrzeby koordynacji polityki gospodarczej: 
realizacja priorytetów na rok 2012

(2012/2150(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 136 
w związku z art. 121 ust. 2,

– 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 (UE) 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 
dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie skutecznego egzekwowania nadzoru budżetowego w 
strefie euro6,

– uwzględniając załącznik I do konkluzji Rady Europejskiej z dnia 24-25 marca 2011 r. 
zatytułowany „Pakt euro plus – ściślejsza koordynacja polityki gospodarczej służąca 
zwiększeniu konkurencyjności i konwergencji”7,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 23 listopada 2011 r. zatytułowany „Roczna 
analiza wzrostu gospodarczego 2012” (COM(2011)0815),

                                               
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.
6 Dz.U. L 306 z 23.11.2011, s. 1.
7 http://register.consilium.europa.eu/pdf/pl/11/st00/st00010-re01.pl11.pdf



PE492.923v02-00 4/8 PR\909778PL.doc

PL

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie wkładu do rocznej 
analizy wzrostu gospodarczego 20121,

– uwzględniając zalecenie dotyczące zalecenia Rady w sprawie wdrażania ogólnych 
wytycznych dotyczących polityk gospodarczych państw członkowskich, których walutą 
jest euro (COM(2012)0301),

– uwzględniając zalecenie dotyczące zalecenia Rady w sprawie krajowego programu reform 
Austrii z 2012 r. oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez Austrię 
programu stabilności na lata 2011-2016 (COM(2012)0306),

– uwzględniając zalecenie dotyczące zalecenia Rady w sprawie krajowego programu reform 
Belgii z 2012 r. oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez Belgię 
programu stabilności na lata 2012–2015 (COM(2012)0314),

– uwzględniając zalecenie dotyczące zalecenia Rady w sprawie krajowego programu reform 
Bułgarii z 2012 r. oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez Bułgarię 
programu konwergencji na lata 2012–2015 (COM(2012)0302),

– uwzględniając zalecenie dotyczące zalecenia Rady w sprawie krajowego programu reform 
Cypru z 2012 r. oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez Cypr 
programu stabilności na lata 2012–2015 (COM(2012)0308),

– uwzględniając zalecenie dotyczące zalecenia Rady w sprawie krajowego programu reform 
Republiki Czeskiej z 2012 r. oraz zawierające opinię Rady na temat programu 
konwergencji przedstawionego przez Republikę Czeską na lata 2012–2015 
(COM(2012)0303),

– uwzględniając zalecenie dotyczące zalecenia Rady w sprawie krajowego programu reform 
Danii z 2012 r. oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez Danię 
programu konwergencji na lata 2012–2015 (COM(2012)0304),

– uwzględniając zalecenie dotyczące zalecenia Rady w sprawie krajowego programu reform 
Estonii z 2012 r. oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez Estonię 
programu stabilności na lata 2012–2015 (COM(2012)0311),

– uwzględniając zalecenie dotyczące zalecenia Rady w sprawie krajowego programu reform 
Finlandii z 2012 r. oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez 
Finlandię programu stabilności na lata 2012–2015 (COM(2012)0312),

– uwzględniając zalecenie dotyczące zalecenia Rady w sprawie krajowego programu reform 
Francji z 2012 r. oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez Francję 
programu stabilności na lata 2012–2016 (COM(2012)0313),

– uwzględniając zalecenie dotyczące zalecenia Rady w sprawie krajowego programu reform 
Niemiec z 2012 r. oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez Niemcy 
programu stabilności na lata 2012–2016 (COM(2012)0305),

                                               
1Teksty przyjęte: P7_TA(2012)0048. 



PR\909778PL.doc 5/8 PE492.923v02-00

PL

– uwzględniając zalecenie dotyczące zalecenia Rady w sprawie krajowego programu reform 
Grecji z 2012 r. (COM(2012)0307),

– uwzględniając zalecenie dotyczące zalecenia Rady w sprawie krajowego programu reform 
Węgier z 2012 r. oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez Węgry 
programu konwergencji na lata 2012–2015 (COM(2012)0317),

– uwzględniając zalecenie dotyczące zalecenia Rady w sprawie krajowego programu reform 
Irlandii z 2012 r. oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez Irlandię 
programu stabilności na lata 2012–2015 (COM(2012)0316), 

– uwzględniając zalecenie dotyczące zalecenia Rady w sprawie krajowego programu reform 
Włoch z 2012 r. oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez Włochy 
programu stabilności na lata 2012–2015 (COM(2012)0318),

– uwzględniając zalecenie dotyczące zalecenia Rady w sprawie krajowego programu reform 
Łotwy z 2012 r. oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez Łotwę 
programu konwergencji na lata 2012–2015 (COM(2012)0320),

– uwzględniając zalecenie dotyczące zalecenia Rady w sprawie krajowego programu reform 
Litwy z 2012 r. oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez Litwę 
programu konwergencji na lata 2012–2015 (COM(2012)0319),

– uwzględniając zalecenie dotyczące zalecenia Rady w sprawie krajowego programu reform 
Luksemburga z 2012 r. oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez 
Luksemburg programu stabilności na lata 2012–2015 (COM(2012)0315),

– uwzględniając zalecenie dotyczące zalecenia Rady w sprawie krajowego programu reform 
Malty z 2012 r. oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez Maltę 
programu stabilności na lata 2012–2015 (COM(2012)0321),

– uwzględniając zalecenie dotyczące zalecenia Rady w sprawie krajowego programu reform 
Niderlandów z 2012 r. oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez 
Niderlandy programu stabilności na lata 2012–2015 (COM(2012)0322),

– uwzględniając zalecenie dotyczące zalecenia Rady w sprawie krajowego programu reform 
Polski z 2012 r. oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez Polskę 
programu konwergencji na lata 2012–2015 (COM(2012)0323),

– uwzględniając zalecenie dotyczące zalecenia Rady w sprawie krajowego programu reform 
Portugalii z 2012 r. oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez 
Portugalię programu stabilności na lata 2012–2016 (COM(2012)0324),

– uwzględniając zalecenie dotyczące zalecenia Rady w sprawie krajowego programu reform 
Rumunii z 2012 r. oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez 
Rumunię programu konwergencji na lata 2012–2015 (COM(2012)0325),

– uwzględniając zalecenie dotyczące zalecenia Rady w sprawie krajowego programu reform 
Słowacji z 2012 r. oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez 
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Słowację programu stabilności na lata 2012–2015 (COM(2012)0326),

– uwzględniając zalecenie dotyczące zalecenia Rady w sprawie krajowego programu reform 
Słowenii z 2012 r. oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez 
Słowenię programu stabilności na lata 2012–2015 (COM(2012)0327),

– uwzględniając zalecenie dotyczące zalecenia Rady w sprawie krajowego programu reform 
Hiszpanii z 2012 r. oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez 
Hiszpanię programu stabilności na lata 2012–2015 (COM(2012)0310),

– uwzględniając zalecenie dotyczące zalecenia Rady w sprawie krajowego programu reform 
Szwecji z 2012 r. oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez Szwecję 
programu konwergencji na lata 2012–2015 (COM(2012)0328),

– uwzględniając zalecenie dotyczące zalecenia Rady w sprawie krajowego programu reform 
Zjednoczonego Królestwa z 2012 r. oraz zawierające opinię Rady na temat programu 
konwergencji przedstawionego przez Zjednoczone Królestwo na lata 2012–2017 
(COM(2012)0309),

– uwzględniając art. 48 Regulaminu PE,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz opinie Komisji 
Budżetowej, Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, Komisji Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, Komisji Rynku 
Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, Komisji Rozwoju Regionalnego, Komisji 
Spraw Konstytucyjnych, a także Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (A7-
0384/2012),

A. mając na uwadze, że kryzys gospodarczy, społeczny i finansowy oraz kryzys długu
publicznego wciąż trwają;

B. mając na uwadze, że europejski okres oceny skodyfikowano w rozporządzeniu (UE) nr 
1175/2011 z dnia 16 listopada 2011 r. (sprawozdanie Wortmann-Kool);

1. z zadowoleniem przyjmuje zalecenia Komisji dla poszczególnych państw strefy euro; 
oczekuje, że zalecenia te będą stanowić podstawę zaleceń z wiosennego szczytu Rady;

2. przypomina, że europejski okres oceny pozwala na koordynację ex ante w kontekście 
strefy euro, zarówno poprzez przekazywanie planów projektów budżetów, jak i 
omawianie głównych planów reform polityki gospodarczej, aby uwzględnić i ograniczyć 
uboczne skutki działań krajowych dla innych krajów lub całej strefy euro;

3. jest przekonany, że zaproponowane środki przyczynią się do zapewnienia 
zrównoważonych finansów publicznych, większej konkurencji, wyższego wzrostu 
gospodarczego oraz poprawy sytuacji w dziedzinie zatrudnienia;

4. zwraca uwagę na determinację Komisji w przeprowadzaniu sprzyjających wzrostowi 
gospodarczemu reform strukturalnych służących temu, aby Europa przezwyciężyła kryzys 
i odzyskała czołową rolę w gospodarce światowej; popiera działania Komisji na rzecz 
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korygowania nierówności makroekonomicznych w strefie euro;

5. zauważa, że większość reform strukturalnych koncentruje się na niewielkiej liczbie 
obszarów, do których należą np. rynki pracy, system podatkowy, restrukturyzacja sektora 
bankowego, zniesienie nieuzasadnionych ograniczeń dotyczących regulowanych 
transakcji i zawodów, liberalizacja niektórych sektorów, poprawa efektywności i jakości 
wydatków publicznych, unikanie niepotrzebnych szczebli administracji rządowej, walka z 
oszustwami podatkowymi oraz reforma rynków kredytów hipotecznych i nieruchomości; 

6. wzywa Komisję do wydawania bardziej sprecyzowanych zaleceń oraz do dalszego 
monitorowania zaleceń wydanych w przeszłości, w tym do bardziej szczegółowego 
wyjaśniania i oceniania w przypadkach, w których Komisja uważa, że dany kraj tylko 
częściowo zastosował się do tych zaleceń;

7. zachęca państwa członkowskie do ścisłego kierowania się zasadami określonymi w pakcie 
stabilności i wzrostu, po zmianach wynikających z „sześciopaku”, aby zapewnić większą 
trwałość finansów publicznych oraz większe zrównoważenie gospodarki europejskiej, jak 
również zmniejszenie presji z sektora bankowego; oczekuje, że Komisja i Rada będą 
ściśle egzekwować te zasady; zdecydowanie uważa, że należy zwiększyć dyscyplinę 
podatkową i wzmocnić instytucje podatkowe zarówno na szczeblu krajowym, jak i 
lokalnym, oraz że wydatki rządowe należy ukierunkować na inwestycje długoterminowe, 
które wspierałyby trwały wzrost gospodarczy; 

8. z zadowoleniem przyjmuje zakończenie procedury nadmiernego deficytu w przypadku 
kilku państw członkowskich; ma nadzieję, że w najbliższej przyszłości będzie można 
zakończyć kolejne procedury;

9. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że coraz więcej spośród 25 krajów, które podpisały 
Traktat o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w unii gospodarczej i walutowej, 
ratyfikuje ten traktat; wzywa wszystkie państwa członkowskie do jak najszybszej 
ratyfikacji tego dokumentu; z zadowoleniem przyjmuje pozytywny wynik irlandzkiego 
referendum w tej sprawie;

10. wzywa wszystkie zainteresowane strony do szybkiego osiągnięcia porozumienia w 
sprawie „dwupaku” uzupełniającego obecne prawodawstwo przyjęte w ramach 
współdecyzji; apeluje do wszystkich zainteresowanych stron, aby nie osłabiały konkluzji 
Rady tuż po ich przyjęciu;

11. z zadowoleniem przyjmuje dialog gospodarczy prowadzony do tej pory między 
Parlamentem Europejskim i przedstawicielami krajowymi i pragnie prowadzić kolejne 
rozmowy;

12. podkreśla potrzebę poprawy metod pracy Eurogrupy;

13. ponawia swój apel o podjęcie działań w celu poprawy stabilności systemu finansowego w 
strefie euro;

14. przypomina, że zalecenia Komisji stanowią wkład w wiosenny szczyt Rady oraz że
procedura ta nie jest procedurą ustawodawczą;
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15. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie 
Europejskiej, rządom państw członkowskich oraz EBC.


