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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: Roczna 
analiza wzrostu gospodarczego na rok 2013
(2012/2256 (INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 225 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności 
jego art. 9 i art. 151, a także art. 153 ust. 1 lit. e),

– uwzględniając wnioski Rady Europejskiej z dni 28-29 czerwca 2012 r.,

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

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 28 listopada 2012 r. zatytułowany „Roczna 
analiza wzrostu 2013” (COM(2012)0750),

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz opinie Komisji 
Budżetowej, Komisji Rozwoju Regionalnego i Komisji Spraw Konstytucyjnych 
(A7-0000/2012),

A. mając na uwadze, że obszar całej Europy przeżywa powrót i pogłębienie się recesji;

B. mając na uwadze, że kryzys wpłynął druzgocąco na życie milionów Europejczyków, na 
co wskazują oficjalne dane statystyczne o zatrudnieniu; od 2008 r. w UE straciło pracę już 
ponad osiem milionów osób; ponad 25 milionów Europejczyków jest obecnie 
bezrobotnych, z czego 11 milionów już od przeszło roku; bezrobocie dotyka aktualnie 
prawie 10 milionów młodych ludzi; w samym zeszłym roku pracę straciło dwa miliony 
osób; 

C. mając na uwadze, że – co trzeba przypomnieć – na początku kryzysu, w 2007 r., średni 
deficyt publiczny dla strefy euro wynosił zaledwie 0,6% i zmierzał ku równowadze; 

D. mając na uwadze, że to reakcja rządów na kryzys – pod nieobecność europejskich 
instrumentów antycyklicznych – doprowadziła do wyraźnego pogłębienia deficytów 
publicznych i zadłużenia, jakie mają miejsce w wielu państwach członkowskich od 2009 
r.; 

E. mając na uwadze, że analizy statystyk z 2010 i 2011 r. wyraźnie dokumentują, że 
dokonane wybory polityczne doprowadziły do odwrócenia łagodnego ożywienia z 2010 r. 
pod wpływem przedwczesnego i nagłego zaostrzania polityki fiskalnej, której skutkiem –
wciąż utrzymującym się – jest kurczenie się gospodarki w państwach członkowskich;

F. mając na uwadze, że prognozy Komisji na 2010 r. były sukcesywnie korygowane w dół, 
spadając z 1,8% wiosną 2011 r. do -0,4% jesienią 2012 r.; mając na uwadze, że w swych 
jesiennych prognozach Komisja przewiduje na 2013 r. wzrost PKB o zaledwie 0.1%; 
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mając na uwadze, że istnieją poważne obawy co do trafności tych prognoz na 2013 r., 
ponieważ prawdopodobnie będą się one opierać na niedoszacowanym mnożniku 
fiskalnym, w związku z czym negatywny wpływ obecnego ograniczenia fiskalnego na 
wzrost gospodarczy nie będzie dostatecznie oszacowany; 

G. mając na uwadze, że wartość mnożników fiskalnych w okresie złej koniunktury 
gospodarczej może być 2 do 3 razy wyższa niż w normalnej sytuacji gospodarczej, kiedy 
to luka produktowa jest bliska zeru;

H. mając na uwadze, że jednoczesna konsolidacja prowadzona w większości państw UE 
również podniosła poziom mnożnika fiskalnego w całej strefie euro, a wysoki poziom 
otwarcia gospodarek europejskich na rynku wewnętrznym wzmocnił jeszcze jego 
oddziaływanie;

I. mając na uwadze, że każde państwo członkowskie zmaga się z konsekwencjami 
zaostrzenia własnej polityki fiskalnej oraz zsynchronizowanej szybkiej konsolidacji 
prowadzonej przez inne państwa członkowskie;

J. mając na uwadze, że owa strategia zaostrzania fiskalnego wymusza spadek popytu, płac i 
cen, przy jednoczesnym zwiększeniu bezrobocia; 

K. mając na uwadze, że niedawno opublikowane studium Międzynarodowego Funduszu 
Walutowego (MFW) dokumentuje, że stopniowa i gładko wprowadzana konsolidacja 
fiskalna jest bardziej pożądana niż zbyt szybka i nagła strategia ograniczania braku 
równowagi w finansach publicznych;

L. mając na uwadze, że tablica wyników procedury dotyczącej zakłóceń równowagi 
makroekonomicznej (MIP) na 2011 r. ilustruje ogromne zakłócenia równowagi w Unii 
Europejskiej, zwłaszcza w strefie euro: trzyletnie średnie saldo obrotów bieżących 
wyrażone w odsetku PKB wskazuje na spore salda dodatnie tylko w trzech państwach (dla 
Luksemburga i Holandii w wys. +7,5%, zaś dla Niemiec w wys. +9%), podczas gdy 
większość innych państw osiąga ujemne wskaźniki; 

M. mając na uwadze, że obraz ten pokazuje, iż zyski z rynku wewnętrznego i wspólnej 
waluty bardzo nierówno się rozkładają między państwami członkowskimi, ograniczając 
słabszym gospodarkom pole manewru do reagowania na kryzys;

N. mając na uwadze, że przyjęte przez kilka państw członkowskich działania 
oszczędnościowe osiągnęły wymiar bez precedensu:  kurs polityki budżetowej dla Grecji 
między rokiem 2010 a 2012 wyniósł 18 punktów procentowych PKB, dla Portugalii, 
Hiszpanii i Włoch odpowiednio 7,5, 6,5 i 4.8 punktów procentowych PKB, przy czym nie 
widać żadnych znaczących oznak poprawy sytuacji gospodarczo-budżetowej, a 
towarzyszą temu poważne wstrząsy społeczne, nawołujące do nowej oceny narzuconych 
rozwiązań politycznych;

O. mając na uwadze, że państwowe stopy procentowe wykazują rozbieżności bez precedensu 
w ramach strefy euro i pozostają na niezrównoważonych poziomach dla niektórych 
państw członkowskich;
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P. mając na uwadze, że należy zwrócić się do państw o dodatnim saldzie, by wzięły na siebie 
część obciążenia wynikającego z korekt poprzez stymulowanie swego wewnętrznego 
popytu, w szczególności w drodze dostosowania płac;

Q. mając na uwadze, że Komisja nie zdołała przekonująco wykazać, że narzucone decyzje 
polityczne z czasem przyniosą owoce i że wpłyną na społeczeństwo w uczciwy i 
akceptowalny sposób;

R. mając na uwadze, że udzielanie pożyczek prywatnemu sektorowi utrzymuje się na słabym 
poziomie, zaś strumienie prywatnych kredytów uległy zahamowaniu;

S. mając na uwadze, że zdolność współfinansowania przez podatników została już niemalże 
wyczerpana w kilku państwach członkowskich; mając na uwadze, że szacuje się, iż szara 
strefa europejskiej gospodarki odpowiada za 22,1% całkowitej działalności gospodarczej, 
zaś wynikające z tego straty w podatkach wynoszą około 1 biliona euro rocznie;

T. mając na uwadze, że Roczna analiza wzrostu na 2013 r. (RAW 2013) ma na celu 
wyznaczenie priorytetów gospodarczych i społecznych na 2013 r.;

U. mając na uwadze, że filar dyscypliny fiskalnej powinno się rozwijać w równej mierze co 
filary solidarności i demokracji;

1. z zadowoleniem przyjmuje, że w RAW 2013 r. uznano, iż wzrost jest konieczny do 
wyjścia z kryzysu, wątpi jednak w trafność pozytywnych znaków dostrzeganych przez 
Komisję; ostrzega przed ryzykiem ciągłego kurczenia się działalności gospodarczej w 
nadchodzących latach w wyniku skumulowanego negatywnego wpływu znaczących i 
jednoczesnych procyklicznych cięć budżetowych w strefie euro;

2. wzywa Komisję do poważnego zbadania możliwości rozciągnięcia korekt fiskalnych na 
dłuższy okres, zapewniając w ten sposób dodatkowe, czasowe, pole manewru, by jak 
najszybciej na nowo pobudzić wzrost; 

3. wzywa Komisję do przyznania, iż dominujący kierunek polityki ma skutek przeciwny do 
zamierzonego, i do skorygowania swych zaleceń w zakresie polityki na kolejny rok, jak 
określiła to w RAW; 

4. uważa, że Komisja zbytnio zbagatelizowała niedawną debatę nad wartością mnożnika 
fiskalnego, zwłaszcza wobec analiz MFW w tej sprawie w jego najnowszej światowej 
prognozie gospodarczej, kiedy to z niedawnych opracowań teoretycznych i empirycznych 
w aktualnej literaturze ekonomicznej wyłania się szeroki konsensus w tej kwestii; uważa, 
że kwestia ta ma podstawowe znaczenie dla prowadzenia polityki, gdyż nieprawidłowe 
mnożniki fiskalne mogą prowadzić do doniosłych pomyłek politycznych; wzywa zatem 
Komisję do szybkiego poddania swych modeli makroekonomicznych i prognoz poważnej 
i systematycznej kontroli przez niezależne instytucje; 

5. z zadowoleniem przyjmuje uznanie przez Komisję za uzasadnione „ewentualnych” zmian 
w terminie korekt nadmiernych deficytów, w pełnym poszanowaniu ducha i litery paktu 
stabilności i wzrostu; uważa jednak, że to uznanie pojawiło się zbyt późno;  
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6. wzywa Komisję do ponownego ocenienia sytuacji państw członkowskich w świetle 
wyjątkowych okoliczności, jakie przed nimi stoją, a mianowicie „nadzwyczajne zdarzenie 
pozostające poza kontrolą danego państwa członkowskiego i mające znaczny wpływ na 
sytuację finansową sektora instytucji rządowych i samorządowych, lub okresy znacznego 
pogorszenia koniunktury w rozumieniu paktu stabilności i wzrostu”; 

7. wzywa Komisję i Radę do ułatwienia drogi do konsolidacji państwom członkowskim o 
nadmiernym deficycie spowodowanym wyjątkowymi okolicznościami, zapewniając przy 
tym, by „[roczne cele budżetowe] (...) [były] zgodne z minimalną roczną korektą o co 
najmniej 0,5% PKB, rozumiane jako punkt odniesienia, salda w ujęciu uwzględniającym 
zmiany cykliczne, po skorygowaniu o działania jednorazowe i tymczasowe, w celu 
zapewnienia skorygowania nadmiernego deficytu w ostatecznym terminie wskazanym w 
zaleceniu”, jak określono w środkach zapobiegawczych paktu stabilności i wzrostu;

8. wzywa Komisję i Radę do zrównoważenia potrzeb w zakresie efektywnych inwestycji 
publicznych z celami dyscypliny fiskalnej poprzez objęcie programów inwestycji 
publicznych swą oceną programów stabilności i konwergencji oraz procedurami 
nadmiernego deficytu;

9. wzywa Komisję do rozpoczęcia w trybie pilnym opracowywania planu, który zapewniłby, 
by równolegle do elementów dyscypliny fiskalnej wysunięto konkretne propozycje 
dotyczące solidarności między państwami członkowskimi i demokratycznej legitymacji 
jako część międzyinstytucjonalnego porozumienia w sprawie europejskiego semestru;

10. wzywa Komisję i Radę do znacznego udoskonalenia jakości, specyfiki krajowej i 
odpowiedniości/słuszności/trafności zaleceń kierowanych do poszczególnych krajów, 
zwłaszcza poprzez właściwą interpretację operacji zakłóceń równowagi 
makroekonomicznej;

11. wzywa państwa członkowskie do przyjęcia w trybie pilnym wieloletnich ram finansowych 
(WRF), co zapewni wzmocnienie roli tych ram jako źródła niezwykle potrzebnych 
inwestycji; 

12. wzywa Komisję i Radę do dokonania przeglądu zalecanych strategii politycznych w 
zakresie korekt fiskalnych w każdym przypadku, kiedy dochodzi do popadania 
gospodarek w recesję, przy zapewnieniu minimalnych poziomów społecznego dobrobytu, 
utrzymaniu podstawowych praw pracowniczych i unikaniu wpadnięcia w spiralę recesji; 
wzywa Komisję i Radę do zaproponowania instrumentów unijnych na rzecz ochrony 
społecznej i minimalnych norm społecznych;

13. wzywa również Komisję do zaproponowania całościowego podejścia do kwestii wzrostu, 
które powinno obejmować europejską politykę przemysłową z prawdziwego zdarzenia 
oraz gwarancję, że Europa będzie wykorzystywała wszystkie swe siły i wpływy w 
zewnętrznych stosunkach handlowych; wzywa Komisję do wykorzystania w pełni 
zasobów wzrostu wywodzących się z handlu z krajami trzecimi i wprowadzenia 
wzajemności, a także zasad uczciwego handlu; wzywa Komisję do ujmowania solidnych 
klauzul społecznych w porozumieniach handlowych opartych na normach pracy 
Międzynarodowej Organizacji Pracy;
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14. podkreśla, że zdecydowane wysiłki wkładane przez państwa członkowskie w utrzymanie 
finansów publicznych na odpowiednim poziomie mogą się powieść tylko wtedy, gdy 
symetrycznie ograniczane będą zakłócenia równowagi makroekonomicznej; 

15. wzywa Komisję i Radę do podjęcia szybkiego działania, by nadać prawdziwą doniosłość i 
skuteczność Paktowi na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia przyjętemu przez 
Radę Europejską 28-29 czerwca 2012 r.;

16. wzywa Komisję do przedstawienia konkretnych wniosków w celu poprawy walki z 
oszustwami podatkowymi i unikaniem opodatkowania, w tym w stosunkach z krajami 
trzecimi, jako podstawowego narzędzia zapewnienia sprawiedliwszego podziału wysiłku 
podatkowego i podniesienia dochodów państw członkowskich;

17. wzywa Komisję i Radę do pilnego włączenia się w tworzenie właściwych mechanizmów 
umożliwiających wspólne zarządzanie zadłużeniem państwowym, by złagodzić 
obciążenie zadłużeniem, jakie spoczywa na kilku państwach członkowskich, i stworzyć 
warunki pod przyszłą wspólną emisję, określające granicę rozbieżności w finansowaniu 
przez państwa jej kosztów;

18. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie 
i Komisji.
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ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTU REZOLUCJI 
SZCZEGÓŁOWE ZALECENIA DOTYCZĄCE TREŚCI WNIOSKOWANEGO 

PROJEKTU 

ZALECENIE 1 DOTYCZĄCE ALTERNATYWNEJ STRATEGII
Parlament Europejski uważa, że roczne wytyczne polityczne przyjmowane przez Radę 
Europejską w oparciu o RAW powinny mieć na celu: 
Komisja i Rada powinna przyjąć nową, alternatywną sześciostopniową strategię, jak 
określono poniżej:

1. Powinno się odłożyć i rozciągnąć w czasie konsolidację fiskalną przy odpowiednim 
poszanowaniu obecnych przepisów polityki fiskalnej UE. Zamiast skonsolidowanego wysiłku 
dla całej strefy euro opiewającego na blisko 130 mld euro, bardziej wyważona konsolidacja 
fiskalna w oparciu o 0,5 punktu procentowego PKB – zgodnie z traktatami, paktem 
stabilności i wzrostu, a nawet Paktem na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia –
zapewniłaby na sam 2013 r. konkretne pole manewru o wartości przeszło 85 mld euro.
Jedynie poprzez opóźnienie i ograniczenie ścieżki konsolidacji, średni wzrost dla strefy euro 
między 2013 a 2017 r. można by poprawić o 0,7 punktu procentowego rocznie.

2. Trzeba położyć kres spekulacji długiem publicznym państw członkowskich. Jak szybko 
to możliwe należy wprowadzić Europejski Mechanizm Stabilności do wspólnotowych 
struktur zarządzania wraz z EBC jako osłoną.
3. Należy w odpowiedni sposób zająć się utrzymującymi się i długotrwałymi 
kumulacyjnymi zakłóceniami równowagi, które narastają przez cały czas funkcjonowania 
wspólnej waluty z powodu asymetrycznego oddziaływania wspólnych strategii politycznych 
w ramach poszczególnych gospodarek, aby pobudzić konkurencyjność tych, które pozostają 
w tyle, w szczególności stwarzając warunki sprzyjające inwestycjom, które podnoszą wzrost 
tych gospodarek.
4. Trzeba znacząco zwiększyć pożyczkowanie z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, a 
także intensywniej korzystać z innych środków (zwłaszcza funduszy strukturalnych i obligacji
projektowych), tak by rzeczywiście posunąć do przodu realizację planu wzrostu Unii 
Europejskiej. Pakt na rzecz wzrostu i zatrudnienia trzeba pilnie przekształcić w konkretne 
instrumenty.

5. Aby przywrócić strumień kredytowy do gospodarki realnej trzeba wdrożyć inicjatywy 
prawne oraz instrumenty polityczne. Przedsiębiorstwa, zwłaszcza małe i średnie, muszą 
uzyskać dostęp do finansowania, a warunki jego otrzymania powinny być podobne w ramach 
rynku wewnętrznego, a tym bardziej w strefie euro.

6. Ścisła koordynacja polityk gospodarczych musi mieć na celu ograniczenie 
wewnętrznych zakłóceń równowagi w UE, a w strefie euro w szczególności. Korekta nie 
może obejmować tylko krajów z deficytem.  Kraje o dodatnim saldzie muszą również podjąć 
kroki, by pobudzić wewnętrzny popyt, w związku z czym Komisja powinna udzielić im ku 
temu odpowiednich zaleceń.

ZALECENIE 2 DOTYCZĄCE KONTROLI DEMOKRATYCZNEJ I LEGITYMACJI
Parlament Europejski uważa, że roczne wytyczne polityczne przyjmowane przez Radę 
Europejską w oparciu o RAW powinny mieć na celu: 
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ponownie wyraża potrzebę pełnego angażowania Parlamentu – jedynej ponadnarodowej 
europejskiej instytucji dysponującej legitymacja wyborczą – w koordynowanie polityki 
ekonomicznej oraz w Roczną analizę wzrostu;
przypomina, że Parlament Europejski powinien zostać uznany za europejskie forum 
demokratyczne zapewniające całościową ocenę na koniec europejskiego semestru; jest 
przekonany, że aby dać wyraz temu uznaniu przedstawiciele instytucji UE oraz organów 
gospodarczych zaangażowanych w ten proces powinni udzielać Parlamentowi Europejskiemu 
wszelkich informacji, kiedy się do nich o nie zwróci; domaga się, by demokratyczna kontrola 
PE została zapisana w międzyinstytucjonalnym porozumieniu w sprawie europejskiego 
semestru. 

ZALECENIE 3 DOTYCZĄCE UNIKANIA OPODATKOWANIA:
Parlament Europejski uważa, że roczne wytyczne polityczne przyjmowane przez Radę 
Europejską w oparciu o RAW powinny mieć na celu: 
Zgodnie z szacunkami dokonanymi w oparciu o konsekwentnie wiarygodne źródła unikanie i 
uchylanie się od opodatkowania przynosi straty rzędu blisko 1 biliona euro rocznie. Zajęcie 
się zarówno problemem unikania opodatkowania jak i uchylania się od opodatkowania będzie 
możliwe jedynie wtedy, gdy państwa członkowskie będą skłonne konsekwentnie wdrażać 
działania, które opierają się na wprowadzeniu: sprawozdawczości z poszczególnych krajów, 
wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych, kompleksowej reformy 
księgowości, zmiany w ujawniania informacji w dziedzinie rachunkowości przedsiębiorstw 
do celów podatkowych, większych inwestycji w personel prowadzący kontrole podatkowe 
oraz udoskonalenia i rozszerzenia dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie opodatkowania 
oszczędności.  
Komisja zaprezentowała plan działania w sprawie oszustw podatkowych, uchylania się od 
opodatkowania i rajów podatkowych; państwa członkowskie muszą jednomyślnie opowiadać 
się za tym nowym podejściem celem przyjęcia ambitnego, a jednocześnie realistycznego 
sztandarowego celu: ograniczenia o połowę przepaści podatkowej do 2020 r.  Zmierzając ku 
temu celowi – bez podnoszenia stawek podatkowych – państwa członkowskie stopniowo 
osiągnęłyby nowe dochody z podatków na poziomie kilkuset mld euro rocznie.
Komisja i Rada muszą pracować nad następującymi pięcioma kluczowymi zagadnieniami:

1. zreformowaniem przepisów w zakresie księgowości i ujawniania informacji w dziedzinie 
rachunkowości przedsiębiorstw;

2. udoskonaleniem i rozszerzeniem zakresu zastosowania dyrektywy Unii Europejskiej w 
sprawie opodatkowania oszczędności;

3. zapewnieniem obowiązkowej wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób 
prawnych;

4. wprowadzeniem obowiązku dla przedsiębiorstw transgranicznych dotyczącego 
sprawozdawczości z podziałem na kraje;

5. wzmocnieniem regulacji prawnych w zakresie rejestrów przedsiębiorstw i rejestracji 
trustów. 

Będzie musiało to objąć odpowiednie ogólnounijne porozumienia z kluczowymi krajami 
spoza UE, które obecnie zapewniają instytucjom finansowym platformy ułatwiające 
dokonywanie oszustw podatkowych i uchylanie się od opodatkowania w UE, jak np. ze 
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Szwajcarią.  
Ogromne znaczenie ma to, by Komisja współdziałała z krajami spoza UE w imieniu całej UE, 
nie pozostawiając inicjatywy pojedynczym krajom, które angażują się w dwustronne 
porozumienia. To właśnie UE musi przewodzić tym dyskusjom w G20 i G8 w zwalczaniu 
rajów podatkowych.


