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Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie mechanizmu zdolności fiskalnej dla 

strefy euro 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej (TUE), w szczególności jego art. 122 i 151, 

– uwzględniając art. 52 Regulaminu, 

A. mając na uwadze, że podczas kryzysu finansowego oczywiste stało się, iż traktaty UE 

nie zapewniają strefie euro skutecznych instrumentów do walki z tego rodzaju 

wstrząsami gospodarczymi i finansowymi i nie przewidują możliwości 

uporządkowanego wyjścia ze strefy euro; mając na uwadze, że okazało się, iż ramy 

zarządzania gospodarczego w rzeczywistości przynoszą skutki przeciwne do 

zamierzonych, gdyż zmuszają państwa członkowskie do przyjmowania środków 

procyklicznych, nie służą interesom pracowników i obywateli, a raczej są sprzeczne z 

tymi interesami, oraz stanowią potężny czynnik hamujący postęp społeczeństw; 

B. mając na uwadze, że po wprowadzeniu euro strukturalne zakłócenia równowagi 

makroekonomicznej i asymetrie między państwami członkowskimi doprowadziły do 

tego, że niektóre państwa członkowskie zbyt wysoko oszacowały realne efektywne 

kursy walutowe, co wywarło znaczny negatywny wpływ na ich strukturę produkcyjną i 

międzynarodową pozycję inwestycyjną i spowodowało tendencje recesyjne w 

państwach członkowskich Unii Europejskiej;  

C. mając na uwadze, że unia gospodarcza i walutowa (UGW), wspólna polityka i jednolity 

rynek nie sprzyjają konwergencji, współpracy czy solidarności, lecz raczej dominacji 

gospodarczej, rozbieżnościom i nierównemu rozwojowi; mając na uwadze, że polityka 

spójności nie jest dostatecznie skuteczna w rozwiązywaniu problemu różnic między 

państwami członkowskimi;  
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D. mając na uwadze, że ramy zarządzania gospodarczego i UGW służą wdrażaniu cięć w 

inwestycjach publicznych, w dochodzie z pracy i w opiece społecznej oraz wspierają 

prywatyzację aktywów publicznych, liberalizację i deregulację rynków, hamujące popyt 

reformy strukturalne oraz utratę praw socjalnych i pracowniczych, w tym demontaż 

rokowań zbiorowych, które są zagwarantowane w głównych konwencjach 

Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) i w Karcie praw podstawowych UE; mając 

na uwadze, że prowadzi to do stagnacji gospodarczej, do tendencji deflacyjnych, do 

wzrostu nierówności społeczno-ekonomicznych, do ubóstwa i do wysokiego 

bezrobocia;  

E. mając na uwadze, że niektóre państwa członkowskie zostały zmuszone do przyjęcia 

drastycznych programów dostosowań o ogromnych kosztach społecznych i 

gospodarczych; mając na uwadze, że niektóre rządy krajowe podały się do dymisji po 

wstrzymaniu pomocy finansowej; mając na uwadze, że brak uczciwego systemu 

redystrybucji prowadzi do dezintegracji kluczowych sektorów gospodarczych w 

peryferyjnych państwach członkowskich, które zamiast realizować zbiór programów 

inwestycyjnych służących wspieraniu wzrostu, stają się zakładnikami stałych pożyczek 

służących reagowaniu na te zakłócenia równowagi;  

F. mając na uwadze, że trzy instrumenty stabilizacji finansowej utworzone poza strukturą 

budżetową UE i poza postanowieniami traktatu – instrument pożyczkowy na rzecz 

Grecji (GLF), Europejski Instrument Stabilności Finansowej (EFSF) i Europejski 

Mechanizm Stabilności (ESM) – przyczyniły się w szczególności do braku równowagi 

między gospodarkami centralnymi a peryferyjnymi; mając na uwadze, że mechanizmy 

te narzucają warunki wymuszonej polityki oszczędnościowej, jeśli chodzi o dostęp do 

kredytów, co obniża zdolność bezpośrednio dotkniętych państw członkowskich do 

reagowania na ich konkretną sytuację; mając na uwadze, że takie warunki narzucane 

suwerennym rządom są niedopuszczalne i antydemokratyczne;  

G. mając na uwadze, że unia bankowa przyczynia się do dalszej koncentracji sektora 

bankowego w UE, jeszcze bardziej osłabia zdolność państw członkowskich do 

kontrolowania ich systemów bankowych i nie rozwiązuje problemu jednostek „zbyt 

dużych i zbyt wzajemnie powiązanych, by upaść”, a zatem system udziału sektora 

prywatnego pozostaje niewiarygodny, co naraża podatników i budżety państw 

członkowskich na wielkie ryzyko; 

H. mając na uwadze, że unia rynków kapitałowych nie wzmocni stabilnej i 

zdecentralizowanej bankowości detalicznej jako głównego źródła finansowania 

inwestycji dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), a wręcz przeciwnie – zwiększy 

ryzyko systemowe za pośrednictwem sekurytyzacji i będzie sprzyjać działalności 

parabankowej i przejmowaniu aktywów infrastruktury publicznej przez ubezpieczycieli 

i fundusze emerytalne;  

I. mając na uwadze, że w sprawozdaniu pięciu przewodniczących w sprawie przyszłej 

konfiguracji UGW przewidziano wprowadzenie w życie szerokiego zakresu narzędzi, 

organów i przepisów ramowych, które uniemożliwiają odejście od dominującej narracji 

oszczędnościowej i neoliberalnej; mając na uwadze, że nasili to politykę procykliczną i 

osłabi demokratyczną suwerenność państw członkowskich; mając na uwadze, że w 
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głównych zaleceniach zawartych w tym sprawozdaniu, m.in. dotyczących rad ds. 

produktywności, podważono rokowania zbiorowe dotyczące płac; mając na uwadze, że 

sprawozdanie to sporządzono bez udziału Parlamentu Europejskiego i parlamentów 

krajowych;  

1. odnotowuje wielkie znaczenie, jakie Komisja nadaje kursowi polityki budżetowej w 

strefie euro; podkreśla, że nie wystarcza to do zerwania z polityką oszczędnościową; 

2. wyraża ubolewanie z powodu opartego na szantażu podejścia instytucji UE i niektórych 

państw członkowskich do tych krajów, które postanowiły zerwać z polityką 

oszczędnościową i doktryną neoliberalną; 

3. podkreśla, że wprowadzenie jakiegokolwiek mechanizmu zdolności fiskalnej dla strefy 

euro samo w sobie nie rozwiąże problemu strukturalnych zakłóceń równowagi w UGW 

oraz że potrzebna jest fundamentalna zmiana kierunku polityki gospodarczej i 

zarządzania gospodarczego, aby zająć się głębokimi przyczynami kryzysu euro, 

szczególnie przyczynianiem się przez zakłócenia równowagi makroekonomicznej do 

zadłużenia prywatnego i publicznego; 

4. nie zgadza się na utworzenie przewidywanego organu skarbowego strefy euro, gdyż 

pociągnie to za sobą dalszą koncentrację władzy w jednostkach ponadnarodowych, a 

organ skarbowy będzie osadzony w ramach paktu fiskalnego i może przyczynić się do 

wzmocnienia reform strukturalnych hamujących popyt, a w ten sposób naruszyć 

suwerenność demokratyczną oraz przyczynić się do narzucenia polityki 

oszczędnościowej;  

5. podkreśla, że potrzebna jest strukturalna reforma bankowości oddzielająca bankowość 

detaliczną od bankowości inwestycyjnej, aby umożliwić prawidłową restrukturyzację i 

uporządkowaną likwidację bez prywatyzacji zysków i bez uspołeczniania strat, a 

jednocześnie doprowadzić do kontroli publicznej i decentralizacji sektora bankowego, 

nie zaś – przeciwnie – do nasilenia ryzyka systemowego i do niestabilnych warunków 

finansowania za pośrednictwem unii rynków kapitałowych; 

6. uważa, że niedociągnięcia UGW uwidoczniły się w kontekście globalnego kryzysu 

finansowego i gospodarczego, gdy przejściowe zaburzenia równowagi, wywołane przez 

polityki „zubożania sąsiada” w głównych państwach członkowskich należących do 

strefy euro takich jak Niemcy i krótkoterminowe przepływy finansowe do państw 

peryferyjnych przyczyniły się do wysokiego poziomu zadłużenia (publicznego i 

prywatnego) i spowodowały drastyczny wzrost rządowych kosztów finansowania 

zewnętrznego w niektórych państwach członkowskich w następstwie wzrostu 

wydatków publicznych związanych z ratowaniem banków i początkowymi 

antycyklicznymi politykami wprowadzanymi w reakcji na kryzys; 

7. ostrzega, że przyszłe wstrząsy mogłyby w jeszcze większym stopniu zdestabilizować 

całą strefę euro, ponieważ UGW oraz europejskie ramy zarządzania gospodarczego 

uniemożliwiają państwom członkowskim korzystanie z odpowiednich i niezbędnych 

narzędzi ekonomicznych pozwalających reagować we właściwy sposób na obecny i 

nadchodzący kryzys gospodarczy i społeczny; uważa, że w przypadku wstrząsów 

symetrycznych spowodowanych brakiem popytu wewnętrznego sama polityka 



 

AM\1117426PL.docx  PE598.500v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

pieniężna nie jest w stanie pobudzić wzrostu gospodarczego, szczególnie w kontekście 

zerowej granicy nominalnych stóp procentowych i że powinno się zaradzić tym 

symetrycznym wstrząsom poprzez finansowanie inwestycji zmierzających do agregacji 

popytu i pełnego zatrudnienia; 

8. podkreśla, że wprowadzenie euro jako wspólnej waluty wyeliminowało sprawdzone 

warianty strategiczne umożliwiające zrównoważenie asymetrycznych wstrząsów, takich 

jak korekty kursów walut; ponownie zaznacza, że zrzeczenie się autonomii w kwestii 

polityki pieniężnej wymaga alternatywnych mechanizmów dostosowania, aby poradzić 

sobie z asymetrycznymi wstrząsami makroekonomicznymi oraz osiągnąć pozytywną 

konwergencję realną i społeczną przy zachowaniu pełnej kontroli demokratycznej; 

9. wzywa do utworzenia programu wsparcia oraz – na wniosek zainteresowanych państw 

członkowskich – możliwości przystąpienia do mechanizmu kursowego Europejskiego 

Banku Centralnego na potrzeby symetrycznego ustabilizowania kursów wymiany tych 

państw członkowskich, które chciałyby podjąć negocjacje w sprawie uporządkowanego 

wyjścia ze strefy euro w związku z tym, że ich uczestnictwo w strefie stało się 

destabilizujące i trudne do udźwignięcia; podkreśla, że taki program powinien 

gwarantować odpowiednią rekompensatę za szkody społeczne i gospodarcze 

wyrządzone przez obecność tych państw w UGW; podkreśla również potrzebę 

opracowania planu nadzwyczajnego, aby wesprzeć gospodarkę państw, które ucierpiały 

w wyniku interwencji trojki; podkreśla potrzebę stworzenia jasności prawnej w zakresie 

uporządkowanego wyjścia ze strefy euro w ramach członkostwa w Unii oraz nałożenia 

ograniczeń w przepływie kapitału, w tym w zakresie restrukturyzacji i umorzenia długu, 

zgodnie z zasadami „lex monetae”, zgodnie z którymi dłużnicy mogą uregulować długi 

w preferowanej przez siebie walucie; 

10. jest niezwykle zaniepokojony ciężarem zadłużenia krajów peryferyjnych UE; uważa, że 

koniecznie należy zmniejszyć ciężar zadłużenia przez renegocjowanie go (kwoty, 

terminy i stopy procentowe) oraz eliminację elementów spekulacyjnych i niezgodnych z 

prawem, sprowadzając je do zrównoważonego poziomu, co jest sprawą pilną i kwestią 

elementarnej sprawiedliwości; 

11. wzywa do uchylenia Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu oraz 

europejskiego semestru, ponieważ są one niedemokratycznym hamulcem dla 

gospodarki mającym negatywny wpływ na wyniki gospodarcze i rozwój społeczny 

państw członkowskich; zwraca się o to, by je zastąpić strategiami politycznymi 

zapewniającymi pozytywną konwergencję społeczną, sprzyjające włączeniu 

społecznemu wzrost gospodarczy i zatrudnienie;   podkreśla, że konieczne jest 

wyłączenie inwestycji publicznych z kryteriów z Maastricht aż do uchylenia tych 

traktatów („złota zasada” inwestycji publicznych), gdyż inwestycje tworzą przepływy i 

aktywa dla przyszłych pokoleń, co uzasadnia zatem rozłożenie w czasie kosztów 

pożyczek;  

12. podkreśla, że Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) prowadzi 

do pogoni za rentą i wyprzedaży aktywów przez prywatnych inwestorów kosztem 

budżetu Unii, za pośrednictwem partnerstw publiczno-prywatnych, prywatyzacji 

zysków i uspołecznienia strat, a jedynie w niewielkim stopniu przyczynia się do 



 

AM\1117426PL.docx  PE598.500v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

dodatkowych inwestycji; uważa, że za pośrednictwem EFIS Europejski Bank 

Inwestycyjny osiągnął zbyt wielki wpływ na budżet Unii, pomimo iż wykazał słabe 

wyniki w zakresie regionalnej dystrybucji inwestycji i wsparcia dla MŚP;   

13. wzywa do przyjęcia ambitnego programu inwestycji publicznych wspierającego 

gospodarkę realną, który powinien być oparty na solidarności i spójności terytorialnej; 

uważa, że program ten powinien koncentrować się na tworzeniu godnych i wysokiej 

jakości miejsc pracy, a jednocześnie poprawić warunki życia i wzmocnić ochronę 

socjalną pracowników, w szczególności poprzez wzmocnienie rokowań i układów 

zbiorowych i rozszerzenie prawa do strajku;  

14. podkreśla, że Europejski Bank Centralny powinien finansować inwestycje publiczne w 

gospodarce realnej zamiast baniek spekulacyjnych i że zakup obligacji na ten cel przez 

krajowe banki rozwoju byłby zgodny z traktatami UE, pomimo ich obecnej 

dysfunkcyjności; uważa, że inwestycje publiczne spowodowałyby duży stopień 

samofinansowania ze względu na efekt mnożnikowy, zwłaszcza w państwach 

członkowskich, w których gospodarstwa domowe i banki dysponują ograniczoną ilością 

płynności;   

15. podkreśla potrzebę skutecznego zmniejszenia długotrwale utrzymujących się nadwyżek 

na rachunkach obrotów bieżących; podkreśla, że zrównoważenie rachunków obrotów 

bieżących państw członkowskich jest niezbędne, aby zmniejszyć zapotrzebowanie na 

stałe transfery i sprawić, że arbitralne przepisy fiskalne staną się zbędne, ponieważ 

zrównoważenie rachunków obrotów bieżących pozwoliłoby państwom członkowskim 

zainteresowanym wyższym zadłużeniem publicznym na finansowanie tego zadłużenia 

za pomocą oszczędności krajowych, bez potrzeby zaciągania długu zewnętrznego;  

16. podkreśla potrzebę rozwiązania problemu unikania opodatkowania i uchylania się od 

opodatkowania przez przedsiębiorstwa oraz ustanowienia progresywnych i 

sprawiedliwych systemów podatkowych rozwiązujących problem erozji bazy 

podatkowej i przenoszenia zysków;   

17. apeluje o wzmocnienie demokratycznej kontroli i odpowiedzialności strefy euro na 

szczeblu UE oraz na szczeblu państw członkowskich, tak aby osiągnąć pełną kontrolę 

demokratyczną i przejrzystość, poprzez zapewnienie udziału partnerów społecznych i 

społeczeństwa obywatelskiego w głównym nurcie procesu decyzyjnego oraz 

przywrócenie politycznego i demokratycznego przywództwa w procesie rozwoju, 

poprzez podporządkowanie władzy gospodarczej demokratycznej władzy politycznej; 

18. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 

Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich. 

Or. en 

 

 


