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WSKAZÓWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji 
Gospodarczej i Monetarnej, jako do komisji przedmiotowo właściwej:

– o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. odniesienie do sprawozdania M. Montiego1 oraz do rezolucji Parlamentu w sprawie 
przybliżenia jednolitego rynku konsumentom i obywatelom2,

2. mając na uwadze, że zrównoważony wzrost gospodarczy jest warunkiem wstępnym 
stabilności gospodarczej i społecznej (punkt E preambuły),

3. mając na uwadze, że wszelkie ulepszenia w zakresie nadzoru i zarządzania gospodarczego 
muszą opierać się na dokładnych, wiarygodnych i porównywalnych danych 
statystycznych dotyczących odpowiednich strategii gospodarczych i stanowisk 
zainteresowanych państw członkowskich (punkt I preambuły),

4. mając na uwadze, że należy poprawić spójność publicznych inwestycji krótko-, średnio-
i długoterminowych oraz że inwestycje te, w szczególności w zakresie infrastruktury, 
powinny być skutecznie wykorzystywane i przeznaczane na cele strategii Europa 2020, 
w szczególności w zakresie badań naukowych i rozwoju, innowacyjności i edukacji, aby 
zwiększyć konkurencyjność, poprawić produktywność, stworzyć miejsca pracy oraz 
wzmocnić jednolity rynek (punkt M preambuły),

– o uwzględnienie w załączniku do projektu rezolucji następujących zaleceń:

5. uzupełnienie paktu stabilności i wzrostu w obecnej formie, z uwzględnieniem nowego 
systemu zarządzania, o odrębny pakt na rzecz wzrostu i zatrudnienia oparty na 
rzeczywistych celach gospodarczych obejmujących zatrudnienie i inwestycje – tak aby 
tworzenie zatrudnienia zostało uznane za sprawę równie ważną co kontrola deficytu 
publicznego – oraz określony jako akt prawny mający za podstawę art. 121 TFUE
(zalecenie 1, nowe tiret),

6. ustanowienie wzmocnionych ram nadzoru analitycznego (łącznie z tabelą wyników 
zawierającą określone wartości progowe wczesnego ostrzegania) wyposażonych we 
właściwe narzędzia metodyczne i o odpowiedniej przejrzystości w celu skutecznego 
prowadzenia wielostronnego nadzoru w oparciu o kluczowe wskaźniki gospodarcze 
(realne i nominalne), które mogą mieć wpływ na pozycje konkurencyjne, w tym – ale nie 
tylko – na tempo wzrostu, skład krajowego PKB, poziom zatrudnienia, sytuację 
w zakresie rzeczywistego kursu wymiany walut, sytuację dotyczącą kosztów pracy, 
bieżący rachunek/ bilans płatniczy, wzrost akcji kredytowej, tworzenie i napływ kapitału, 
sytuację dotyczącą wydajności, sytuację na rynkach aktywów (w tym na rynkach 
związanych z zadłużeniem prywatnym i na rynkach nieruchomości), inwestycje 
w badania naukowe i rozwój w stosunku do PKB, ograniczenie emisji gazów 

                                               
1

„Nowa strategia na rzecz jednolitego rynku – w służbie gospodarki i społeczeństwa Europy” – sprawozdanie dla 
przewodniczącego Komisji Europejskiej przygotowane przez prof. Mario Montiego, 9 maja 2010 r.
2 P7_TA(2010)0186.
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cieplarnianych, poziom wyników w szkolnictwie średnim i wyższym oraz ograniczenie 
ubóstwa (zalecenie 1, tiret drugie),

7. ustanowienie wspólnych zasad bardziej aktywnego korzystania z ogólnych wytycznych 
dotyczących polityki gospodarczej jako podstawowego narzędzia do wyznaczania 
wytycznych gospodarczych, nadzoru i zaleceń dotyczących poszczególnych państw 
członkowskich, określonych zgodnie ze strategią UE 2020 i koncentrujących się na 
wzroście, reformach strukturalnych, wydajności i konkurencyjności, przy jednoczesnym 
uwzględnieniu zbieżności i rozbieżności między państwami członkowskimi, wzmocnienia 
względnej przewagi konkurencyjnej państw członkowskich (zalecenie 1, tiret czwarte; 
skreślenie ostatniej części),

8. wprowadzenie „unijnego semestru” przeznaczonego do zajęcia się zintegrowanymi 
wytycznymi na szczeblu krajowym i na szczeblu unijnym, zapewniającego przestrzeń do 
poszerzonej debaty na temat kwestii finansowych oraz sytuacji gospodarczej UE, co 
umożliwiłoby rzeczywisty i terminowy wkład wszystkich zainteresowanych stron 
(zalecenie 1, tiret siódme),

9. nie należy zamieszczać następującego zalecenia: „rozpoczęcie procedury dotyczącej 
nadmiernego deficytu/ procedury nadzorowania nadmiernego zadłużenia w oparciu 
o poziom zadłużenia brutto; procedury te, obejmujące szczegółowe sprawozdania 
okresowe dotyczące dynamiki zadłużenia i rozwoju, zostaną uruchomione dla wszystkich 
państw członkowskich, w których poziom zadłużenia państwa przekracza próg 
w wysokości 60% i nie zmniejsza się w zadowalającym tempie; procedura dotycząca 
nadmiernego deficytu pozostanie nieaktywna, dopóki kraj spełnia założony dlań 
średniookresowy cel budżetowy, i zostanie uchylona, gdy poziom zadłużenia spadnie 
poniżej 60%” (skreślenie zalecenia 2, tiret pierwsze),

10. ustalenie z góry podanych i działających zapobiegawczo środków, które zostaną określone 
przez Komisję, mających ułatwić podejmowanie kroków w zakresie wczesnego 
ostrzegania i stopniowe ich stosowanie (zalecenie 2, tiret siódme; częściowe skreślenie),

11. dokonanie niezbędnych zmian w wewnętrznej procedurze podejmowania decyzji przez 
Komisję, aby zagwarantować skuteczne i szybkie wdrożenie tych kar zapobiegawczych 
(zalecenie 2, tiret dziewiąte; częściowe skreślenie),

12. ustanowienie specjalnych ram dla strefy euro służących dokładniejszemu monitorowaniu 
przede wszystkim nadmiernych makroekonomicznych rozbieżności, konkurencyjności 
cenowej, realnych kursów walutowych, wzrostu akcji kredytowej, bieżących zmian 
rachunku zainteresowanych państw członkowskich, inwestycji w badania naukowe 
i rozwój w stosunku do PKB, ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, poziomu 
wyników w szkolnictwie średnim i wyższym oraz ograniczenia ubóstwa (zalecenie 3, tiret 
pierwsze),

13. nie należy zamieszczać następującego zalecenia: wzmocnienie składu sekretariatu 
i gabinetu przewodniczącego Eurogrupy (skreślenie zalecenia 3, tiret trzecie),

14. Ustanowienie programu mającego na celu ograniczanie szkód oraz zapewnienie 
uzdrowienia finansów w skrajnych warunkach spodziewanego wysokiego ryzyka
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(zalecenie 4, tytuł),

15. szybkie utworzenie Europejskiej Agencji ds. Długu przez objęcie krajowego długu 
publicznego państw członkowskich wspólnym systemem wzajemnych gwarancji, 
w ramach którego dokonywano by emisji nowego długu przy zastosowaniu jednolitej 
stopy procentowej, w ten sposób redukując ryzyko ataków spekulacyjnych, jakie miały 
miejsce w przypadku Grecji; agencja ta mogłaby też emitować zbiorowy dług publiczny 
(euroobligacje) w celu finansowania konkretnych europejskich projektów 
inwestycyjnych, najlepiej za pośrednictwem budżetu UE (zalecenie 4, nowe tiret),

16. umocnienie polityki spójności Unii w ścisłej współpracy z Europejskim Bankiem 
Inwestycyjnym (EBI) w celu ograniczenia strukturalnych słabości i zwiększenia 
konkurencyjności słabszych regionów gospodarczych i regionów najbardziej oddalonych
(zalecenie 5, tiret drugie),

17. wzmocnienie jednolitego rynku przez wspieranie handlu elektronicznego 
i transnarodowego, uproszczenie procedur płatności online oraz harmonizacja 
instrumentów fiskalnych z myślą o wzmocnieniu zaufania konsumentów do gospodarki 
europejskiej (zalecenie 5, nowe tiret),

18. kontynuacja działań w zakresie harmonizacji podatkowej w UE (zalecenie 5, nowe tiret).


