
PA\918088PL.doc PE500.427v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Rozwoju Regionalnego

2012/2256(INI).

7.11.2012

PROJEKT OPINII
Komisji Rozwoju Regionalnego

dla Komisji Gospodarczej i Monetarnej

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

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Tamás Deutsch



PE500.427v01-00 2/4 PA\918088PL.doc

PL

PA_NonLeg



PA\918088PL.doc 3/4 PE500.427v01-00

PL

WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Gospodarczej i Monetarnej, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

Kontekst ogólny

1. z zadowoleniem przyjmuje wysiłki podejmowane w celu usprawnienia koordynacji 
polityki gospodarczej i budżetowej w ramach europejskiego semestru, przez co możliwe 
jest w każdym roku przez okres sześciu miesięcy równoległe monitorowanie krajowych 
budżetów i polityki gospodarczej państw członkowskich;

2. podkreśla kluczową rolę polityki spójności jako jednego z najważniejszych narzędzi 
służących realizacji strategii „Europa 2020”; jest zdania, że solidna i prawidłowo 
finansowana polityka spójności stanowi – z uwagi na wdrażane w jej ramach 
długoterminowe programy rozwojowe, wymiar budżetowy, zdecentralizowany system 
zarządzania i przyjęcie priorytetów UE w zakresie zrównoważonego rozwoju – skuteczne 
i wydajne narzędzie służące realizacji założeń strategii „Europa 2020” oraz zapobieganiu 
kryzysom gospodarczym i finansowym w przyszłości; zwraca uwagę, że polityka 
spójności jest polityką inwestycyjną i w związku z tym powinna sprzyjać spójności 
terytorialnej, gospodarczej i społecznej we wszystkich regionach UE z zachowaniem 
zasady solidarności; w tym kontekście podkreśla znaczenie zaangażowania regionów 
w osiągnięcie celu strategii „Europa 2020”;

3. przypomina, że polityka spójności może być skuteczna wyłącznie wtedy, kiedy państwa 
członkowskie będą realizować stabilną i szeroką politykę fiskalną i strukturalną 
sprzyjającą wzrostowi gospodarczemu; podkreśla, że wykorzystywanie wspólnych 
strategicznych funduszy ramowych w sytuacjach, kiedy rządy krajowe nie zdołają przyjąć 
odpowiedniej polityki lub przeprowadzić niezbędnych reform strukturalnych, może 
powodować marnotrawienie zasobów finansowych lub nawet ograniczenie zachęt do 
naprawienia niezdrowej polityki gospodarczej;

4. podkreśla, że w dobie kryzysu elastyczne narzędzia polityki spójności szybko 
dostosowują się do zmieniających się potrzeb i trudniejszych warunków finansowych; 
przypomina, że środki nadzwyczajne, takie jak wypłaty zaliczki lub podwyższone stawki 
współfinansowania, powiązano z długoterminowymi środkami politycznymi w celu 
pobudzenia wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy;

Nierówności fiskalne i budżetowe oraz ryzyko recesji

5. jest poważnie zaniepokojony ryzykiem ponownej recesji w strefie euro, na co wskazują 
spowolnienie gospodarki i wzrost bezrobocia;

6. uważa, że dalsza poprawa dyscypliny fiskalnej i umacnianie instytucji fiskalnych zarówno 
na szczeblu państw członkowskich, jak i na niższym szczeblu krajowym są niezbędne do 
zwiększenia zaufania rynków do średnio- i długoterminowej stabilności finansów 
publicznych w strefie euro, co ma wielkie znaczenie dla wzrostu gospodarczego; apeluje 
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do państw członkowskich, by prowadziły konsolidację fiskalną i przestrzegały zasad 
równowagi budżetowej zgodnie z założeniami paktu stabilności i wzrostu, które 
uwzględniają sytuację makroekonomiczną poszczególnych państw;

7. wzywa państwa członkowskie, aby w odniesieniu do dochodów i wydatków budżetowych 
priorytetowo traktowały strategie polityczne sprzyjające wzrostowi gospodarczemu, 
zwłaszcza w dziedzinie edukacji, badań naukowych, innowacji, infrastruktury i energii, a 
także by zapewniły skuteczność takich wydatków i dochodów;

Wzrost gospodarczy i zatrudnienie

8. apeluje do państw członkowskich o zapewnienie spójności różnych instrumentów polityki 
gospodarczej, w szczególności obszarów polityki służących realizacji w równym stopniu 
założeń strategii „Europa 2020” i głównych celów, aby przyciągnąć uwagę inwestorów i 
przywrócić ich zaufanie z myślą o zapewnieniu długotrwałego finansowania gospodarki 
realnej;

9. apeluje o zdecydowane działania, by przywrócić zaufanie do sektora bankowego, a tym 
samym pobudzić inwestycje; przypomina, że brak dostępu do środków finansowych 
pozostaje jedną z najpoważniejszych barier uniemożliwiających MŚP pozyskanie kapitału 
prywatnego, który uzupełniłby współfinansowanie ze środków UE, i odzyskanie 
konkurencyjności;

10. zaznacza, że do osiągnięcia celów stale potrzebne są dodatkowe działania, zwłaszcza w 
dziedzinie zatrudnienia, które w kontekście europejskiego semestru jest co najmniej 
równie ważne jak wzrost gospodarczy; podkreśla, że tworzenie miejsc pracy jest 
podstawowym warunkiem trwałego wzrostu i zapobieżenia przyszłym kryzysom;

11. jest zdania, że w celu umocnienia wzrostu i zwiększenia produktywności potrzebna jest 
lepsza koordynacja polityki gospodarczej oraz gruntowne reformy strukturalne.


