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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: 
realizacja priorytetów na rok 2013

(2013/XXXX(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 26 października 2012 r. w sprawie semestru na 
potrzeby koordynacji polityki gospodarczej: realizacja priorytetów na rok 20121,

– uwzględniając wnioski Rady Europejskiej z dni 14-15 marca 2013 r.,

– uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 136 
w powiązaniu 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 
gospodarczych,

– uwzględniając dyrektywę Rady 2011/85/UE z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie 
wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich,

– 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 euro,

– 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 deficytu,

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1176/2011 
z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie zapobiegania zakłóceniom równowagi 
makroekonomicznej i ich korygowania,

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1173/2011 
z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie skutecznego egzekwowania nadzoru budżetowego 
w strefie euro,

– 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 euro, 

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 473/2013 z dnia 
21 maja 2013 r. w sprawie wzmocnienia nadzoru gospodarczego i budżetowego nad 

                                               
1 Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0408.
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państwami członkowskimi należącymi do strefy euro dotkniętymi lub zagrożonymi 
poważnymi trudnościami w odniesieniu do ich stabilności finansowej,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie rocznej analizy 
wzrostu na 2013 r. (COM(2012)0750),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie wkładu do rocznej 
analizy wzrostu gospodarczego 20131,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 27 marca 2013 r. do Parlamentu Europejskiego, 
Rady, Europejskiego Banku Centralnego, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i 
Komitetu Regionów zatytułowany „Unijna tablica wyników wymiaru sprawiedliwości –
Narzędzie wspierania skutecznego wymiaru sprawiedliwości i wzrostu gospodarczego” 
(COM(2013)0160),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 29 maja 2013 r. towarzyszący projektom zaleceń 
dla poszczególnych krajów na rok 2013 i zatytułowany „Semestr 2013: zalecenia dla 
poszczególnych krajów – Jak wyprowadzić Europę z kryzysu” (COM(2013)0350),

– uwzględniając wniosek Komisji dotyczący zalecenia Rady z dnia 29 maja 2013 r. w 
sprawie wdrażania ogólnych wytycznych dotyczących polityki gospodarczej państw 
członkowskich, których walutą jest euro (COM(2013)0379), jak również wszystkie 
wnioski Komisji z dnia 29 maja 2013 r. dotyczące zaleceń Rady dla poszczególnych 
państw członkowskich Unii Europejskiej,

– uwzględniając art.48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz opinie Komisji 
Budżetowej i Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A7–0000/2013),

A. mając na uwadze, że kryzys gospodarczy, społeczny, finansowy i zadłużeniowy jeszcze 
nie minął, a cel osiągnięcia bardziej zrównoważonej i zintegrowanej unii gospodarczo-
walutowej (UGW) wciąż pozostaje w sferze ambicją;

B. mając na uwadze, że zalecenia Komisji dla poszczególnych krajów zawierają sporo 
użytecznych pomysłów, ale w sumie, jeśli chodzi o zrównoważenie przepisów 
politycznych w ramach obszarów polityki, nie przekonują;

C. mając na uwadze, że wiele obszarów wymaga podjęcia pilnego działania, między innymi 
w zakresie przywrócenia kredytów realnej gospodarce i MŚP, zwalczania przestępstw 
podatkowych i agresywnego planowania podatkowego, a także poszukiwania skutecznych 
rozwiązań europejskich dla bezrobocia, co tym samym pogłębi również znacząco wymiar 
socjalny UGW;

D. mając na uwadze, że legitymacja demokratyczna zarządzania gospodarczego w 
europejskim semestrze wymaga autentycznego i ścisłego uznania uprawnień 
przysługujących parlamentom na poziomie europejskim i krajowym, opierając się 

                                               
1 Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0053.
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tendencji coraz powszechniejszej kultury odwracania się od metody parlamentarnej na 
rzecz podejścia międzyrządowego przy podejmowaniu decyzji gospodarczych na 
poziomie UE;

E. mając na uwadze, że – z uwagi na wejścia już w życie nowych przepisów, jakie 
wprowadził tzw. „dwupak” – znaczenia nabierają zalecenia Komisji dla poszczególnych 
krajów, gdyż teraz krajowe programy reform i stabilizacji muszą być z nimi spójne; 

F. mając na uwadze, że chociaż w przypadku państw członkowskich objętych programem 
pomocy finansowej zalecenia zostały surowo wyegzekwowane, poziom zastosowania się 
przez resztę państw członkowskich do poprzednich zaleceń jest wyjątkowo niski;

G. mając na uwadze, że „dwupak” ustanawia klarowną metodę wspólnotową w stosunku do 
państw członkowskich strefy euro dotkniętych lub zagrożonych poważnymi trudnościami 
w odniesieniu do ich stabilności finansowej;

1. z zadowoleniem przyjmuje uznanie przez Komisję, że „skuteczność polityki wymaga nie 
tylko jej odpowiedniego opracowania, ale także uzyskania dla niej wsparcia politycznego 
i społecznego”, oraz że poza konsolidacją fiskalną Europa potrzebuje realnego wzrostu i 
podjęcia konkretnych i pilnych działań w celu zaradzenia przesadnie wysokim poziomom 
bezrobocia;

2. przyjmuje z satysfakcją przyznanie przez Komisję, że kraje „deficytowe” muszą pobudzić 
swą konkurencyjność, zaś kraje o „nadwyżce” powinny zwiększyć u siebie popyt, a to 
wymaga dokonania dogłębnego przeglądu dominującego kursu, jakim zmierza obecnie 
polityka; 

3. zachęca Komisję i Radę do powstrzymania się przed przyjmowaniem zuniformizowanego 
podejścia do zaleceń dla poszczególnych krajów i zapewnienia, by zalecenia te były 
przystosowane do szczególnych krajowych uwarunkowań i potrzeb odnośnych państw 
członkowskich; 

4. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że zalecenia Komisji zostały skierowane nie tylko do 
państw członkowskich, ale również do całej strefy euro; uważa jednak za godne 
pożałowania, że zalecenia pod adresem państw członkowskich w niedostateczny sposób 
uwzględniają istnienie poważnej współzależności między gospodarkami w UE, 
szczególnie w obrębie strefy euro, ani wszystkich informacji zawartych w sprawozdaniu 
przedkładanym w ramach mechanizmu ostrzegania;

5. apeluje o wnikliwe zbadanie przyczyn wielkiego pogłębienia się wewnętrznych różnic w 
konkurencyjności i wynikach gospodarczych między państwami członkowskimi, do 
jakich doszło w związku z posiadaniem jednolitej waluty, a w szczególności o zbadanie 
przyczyn asymetrycznego oddziaływania wspólnych polityk;

6. apeluje o rozważną ocenę prognoz dotyczących „powolnego uzdrowienia” wzrostu 
gospodarczego, gdyż poprzednie prognozy Komisji były sukcesywnie korygowane w dół, 
i zaleca, by uważniej przeanalizować zrównoważony charakter udoskonaleń 
wyróżnionych w handlu, a także bilanse obrotów bieżących oraz deficyty publiczne;
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7. z satysfakcją przyjmuje to, że Komisja dostrzegała, iż europejska konkurencyjność „nie 
może i nie będzie opierać się wyłącznie na kosztach” i że koniecznie, zgodnie z celami 
strategii Europa 2020, trzeba pobudzić jej wydajność, inwestycje w edukację, badania i 
innowacje oraz oszczędne gospodarowanie zasobami; dlatego ubolewa nad brakiem 
postępu w osiąganiu celów Europy 2020; apeluje, by powyższe uznanie znalazło 
adekwatne odzwierciedlenie w zaleceniach sformułowanych dla „deficytowych” krajów, 
gdyż są to państwa członkowskie, w których istnieje dramatyczna potrzeba pobudzenia 
konkurencyjności; 

8. ubolewa z powodu niewdrożenia Paktu na rzecz wzrostu gospodarczego, zatwierdzonego 
w czerwcu 2012 r. i wyposażonego w budżetu w wysokości 120 mld EUR, niewdrożenia 
inicjatywy w zakresie obligacji projektowych wszczętej w listopadzie 2012 r., jak i 
niewdrożenia dodatkowego inwestowania przez EBI o wartości 180 mld EUR (po 
zatwierdzeniu 8 stycznia 2013 r. wzrostu o 10 mld EUR kapitału wniesionego przez EBI);  
wzywa Radę i Komisję do zbadania i niezwłocznego usunięcia przeszkód, które 
udaremniają pełną operacyjność tych inicjatyw;

9. wzywa Komisję do przedstawienie w trybie pilnym wniosku ustawodawczego na temat 
nowych bodźców finansowych wspierających państwa członkowskie we wprowadzaniu 
reform strukturalnych, obejmujących instrument na rzecz konwergencji i 
konkurencyjności opierający się na metodzie wspólnotowej, jako pierwszy krok na drodze 
do osiągnięcia europejskiej zdolności fiskalnej; 

10. wzywa Komisję do włączenia do zakresu instrumentu na rzecz konwergencji i 
konkurencyjności wsparcia finansowego udzielanego reformom strukturalnym w 
obszarach, które blokują gospodarczy dynamizm i wydajność, jak np. reformy krajowych 
systemów wymiaru sprawiedliwości, od strony technicznej wspierane przez Unijną tablicę 
wyników wymiaru sprawiedliwości;

11. z zadowoleniem przyjmuje wykorzystanie przez Komisję marginesu swobody, jakiego 
udziela jej zmieniony pakt stabilności i wzrostu, na wydłużenie terminów do 
skorygowania nadmiernych deficytów w siedmiu procedurach; wzywa Komisję i Radę do 
dopilnowania, by zawartość i kalendarz ścieżki dostosowania fiskalnego były 
przystosowane do szczególnych cech każdego państwa oraz by, w szczególności w 
krajach „deficytowych”, obejmowały uprzednio wspomniany margines swobody i pełne 
wykorzystanie funduszy strukturalnych, rozsądne i zrównoważone reformy strukturalne i 
wyróżnienie kluczowych dla pobudzenia konkurencyjności inwestycji (mianowicie w 
zaleceniach dla poszczególnych krajów); wzywa Komisję do sprecyzowania w trybie 
pilnym sposobów, w jaki zamierza pogodzić pod pewnymi warunkami jednorazowe 
publiczne programy inwestycyjne z udowodnionym wpływem, jaki wywierają one na 
stabilność finansów publicznych;

12. z zadowoleniem przyjmuje stwierdzenie przez Komisję, że kraje „z nadwyżką” mają do 
odegrania rolę w przezwyciężaniu obecnego kryzysu, nie tylko poprzez obniżanie 
podatków i redukcje składek na ubezpieczenie społeczne, ale również za sprawą 
podwyżek płac, by pobudzić zrównoważony popyt krajowy, i promowania nowych 
możliwości inwestycyjnych;  podkreśla znaczenie pozytywnych skutków ubocznych, jakie 
będą miały te działania w całej UE; 
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13. nalega, by Komisja opracowywała autentyczną europejską politykę przemysłową i spójną 
europejską zewnętrzną politykę handlową, i by obie oparte były na wzajemności i 
wspólnych minimalnych normach, zwłaszcza w kwestiach społecznych i 
środowiskowych;  wierzy, że jedynie za sprawą inteligentnego zarządzania sferą na styku 
z „globalizacją” Europa może gwarantować wzrost, zatrudnienie i, w przypadku 
niektórych państw członkowskich, zalecaną stopniową realokację zasobów z sektorów 
dóbr niepodlegających wymianie do sektorów dóbr wymiennych;

14. chwali Komisję za uznanie, że należy zwrócić większą uwagę na dystrybucyjny wpływ 
reform, i wzywa Komisję do przeprowadzenia kompleksowej oceny ex-ante społecznego 
oddziaływania nowo zalecanych reform i do wyciągnięcia wszystkich koniecznych 
wniosków z poprzednich zaleceń, w tym z tych, których udzielono państwom 
członkowskim objętym programami pomocy finansowej;

15. wzywa Komisje do przedłożenia wniosków ustawodawczych służących uzupełnieniu 
UGW o filar społeczny, gdyż krajowe automatyczne stabilizatory są zablokowane w tych 
państwach członkowskich, w których są najbardziej potrzebne; podkreśla, że trzonem tego 
filaru musiałaby stać się tablica wyników społecznych;

16. zgadza się, że działanie EBC walnie przyczynia się do stabilności strefy euro poprzez 
ograniczenie spekulację długiem państwowym; uważa jednak, że niewystarczający wzrost 
i wysokie (i stale rosnące) poziomy zadłużenia sektora prywatnego i państwowego w 
wielu państwach członkowskich oznaczają, że potrzebne jest wprowadzenie ostrożnie 
zarządzanego procesu zmniejszania udziału finansowania dłużnego; wzywa zatem 
Komisję do szybkiego przedstawienia Parlamentowi zobowiązań dotyczących 
„dwupaku”, by pogłębić analizę na temat częściowego zastąpienia emisji długu krajowego 
wspólną emisją w formie amortyzacji zadłużenia i europejskich obligacji skarbowych;

17. podkreśla, że w obrębie UE nie zostało przywrócone finansowanie gospodarki realnej, a 
MŚP w szczególności; zwraca uwagę, że główne różnice w dostępie do kredytu w 
dalszym stopniu pobudzają pogłębianie się wewnętrznych rozbieżności w UE, a w strefie 
euro w szczególności, i niszczą rynek wewnętrzny poprzez nierówne warunki 
konkurencji; zwraca uwagę, że negatywne perspektywy gospodarcze jedynie częściowo 
usprawiedliwiają tak restrykcyjne warunki udzielania kredytów; apeluje o ściślejsze 
nadzorowanie praktyk sektora bakowego jeśli chodzi o finansowanie realnej gospodarki, 
w szczególności rentownych MŚP; wzywa Komisję do nadania priorytetowego znaczenia 
pracom nad alternatywnymi źródłami finansowania dla MŚP, zwłaszcza za 
pośrednictwem funduszy strukturalnych, Europejskiego Banku Inwestycyjnego, 
Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego i publicznych banków rozwoju; 

18. zachęca Komisję do przedłożenia wniosku ustawodawczego na temat stworzenia 
jednolitego mechanizmu nadzorczego (obejmującego powstanie jednolitego europejskiego 
urzędu oraz finansowanego przez branżę jednolitego europejskiego funduszu), który ma 
kluczowe znaczenie dla dokończenia unii bankowej; zachęca Komisję do szybkiego 
zamknięcia negocjacji z Parlamentem nad dyrektywą w sprawie systemów gwarancji 
depozytów i nad dyrektywą w sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji banków (negocjowanych równolegle);

19. wnioskuje o udostępnienie bezpośredniego dokapitalizowania banków ze środków 
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Europejskiego Mechanizmu Stabilności (EMS), jak tylko powstaną wszystkie filary unii 
bankowej, a mianowicie jednolity mechanizm nadzorczy i ramy naprawy oraz 
restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków; biorąc pod uwagę pilny charakter 
tego, by dysponować jednolitym funduszem restrukturyzacji, który towarzyszyłby 
jednolitemu mechanizmowi nadzorczemu, opowiada się za natychmiastowym 
wydatkowaniem środków na ESM z myślą o zasileniu budżetowym tego funduszu, o 
okresie na spłatę przez sektor bankowy; uważa, że instytucja ESM musi zasilać budżet EU 
i być zarządzana metodą wspólnotową;

20. z zadowoleniem przyjmuje „Plan działania zakładający poprawę skuteczności walki z 
oszustwami podatkowymi i uchylaniem się od opodatkowania” Komisji i jej zalecenia w 
sprawie „środków, które mają zachęcić państwa trzecie do stosowania minimalnych norm 
w zakresie dobrych rządów w dziedzinie opodatkowania” oraz w sprawie „agresywnego 
planowania podatkowego”, przyjęte przez Komisję w dniu 6 grudnia 2012 r.; podkreśla, 
że uczciwość i sprawiedliwość we wspólnym stosowaniu wymogów wymuszają zupełnie 
nowe podejście do oszustw podatkowych i uchylania się od opodatkowania; apeluje do 
Komisji o podjęcie pilnego działania, do Rady zaś o wyraźne wsparcie tych zadań; 

21. wzywa Radę do zakończenia negocjacji nad podatkiem od transakcji finansowych i do 
włączenia do jego harmonogramu, jako sprawy niecierpiącej zwłoki, konwergencji 
systemów podatkowych w całej UE; 

22. wzywa do pilnego zastosowania „dwupaku”, by w efekcie niezwłocznie doszło do 
przekształcenia systemu ad hoc trójek w solidną od strony prawnej strukturę zakotwiczoną 
w prawie europejskim, przestrzegającej minimalnych poziomów demokratycznej 
rozliczalności;

23. podkreśla, że europejski semestr nie może w żaden sposób zaszkodzić uprawnieniom 
Parlamentu; zachęca Komisję do zagwarantowania właściwego i formalnego udziału 
Parlamentu na wszystkich etapach procesu europejskiego semestru, aby podnieść 
legitymację decyzji, które dotyczą wszystkich obywateli; 

24. podkreśla potrzebę wzmocnienia demokratycznej rozliczalności przed Parlamentem z 
podstawowych elementów funkcjonowania strefy euro, jak ESM, decyzji Eurogrupy oraz 
monitorowania i oceny programów pomocy finansowej;

25. nalega, by Komisja dopilnowała, by państwa członkowskie angażowały swe parlamenty 
narodowe, partnerów społecznych i społeczeństwo obywatelskie w cały proces 
europejskiego semestru, a w szczególności w opracowywanie i omawianie ich krajowych 
programów reform; 

26. podkreśla potrzebę prowadzenia dialogu miedzy Parlamentem Europejskim a 
parlamentami narodowymi z myślą o osiągnięciu w pełni funkcjonującego procesu 
europejskiego semestru oraz koniecznego poziomu demokratycznej rozliczalności 
wszystkich zaangażowanych podmiotów; zwraca uwagę na przydatność Europejskiego 
tygodnia parlamentarnego w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji 
polityki gospodarczej (Europejski Tydzień Parlamentarny 2013)

27. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie 
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Europejskiej, rządom państw członkowskich, Komisji Europejskiej, parlamentom 
narodowym oraz Europejskiemu Bankowi Centralnemu.


