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16.10.2020 A9-0193/4

Poprawka 4
Martin Schirdewan, Manon Aubry
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A9-0193/2020
Joachim Schuster
Polityka gospodarcza w strefie euro w 2020 r.
(2020/2078(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. z zadowoleniem przyjmuje 
konkluzje Rady Europejskiej, w których 
zaproponowano europejski plan naprawy 
gospodarczej, a także instrument Next 
Generation EU21 obejmujący 750 mld 
EUR, emisję obligacji przez Komisję oraz 
nowe zasoby własne; przypomina jednak 
apel Parlamentu o znacznie większy impuls 
inwestycyjny, aby poradzić sobie z 
kryzysem związanym z COVID-19, i 
uznaje, że potrzebne są dodatkowe środki, 
aby zapobiec ogromnym zakłóceniom 
gospodarczym i społecznym oraz osiągnąć 
długoterminowe cele społeczne i 
środowiskowe UE;

8. z zadowoleniem przyjmuje 
konkluzje Rady Europejskiej, w których 
zaproponowano europejski plan naprawy 
gospodarczej, a także instrument Next 
Generation EU21 obejmujący 750 mld 
EUR, emisję obligacji przez Komisję oraz 
nowe zasoby własne; przypomina jednak 
apel Parlamentu o znacznie większy impuls 
inwestycyjny, aby poradzić sobie z 
kryzysem związanym z COVID-19, i 
uznaje, że potrzebne są dodatkowe środki, 
aby zapobiec ogromnym zakłóceniom 
gospodarczym i społecznym oraz osiągnąć 
długoterminowe cele społeczne i 
środowiskowe UE; zwraca uwagę, że w 
ramach planu Next Generation EU dług 
Komisji wynoszący 750 mld EUR będzie 
spłacany według jednego z trzech 
możliwych wariantów, a przewodnicząca 
Komisji stwierdziła, że według niej UE 
powinna dążyć w przyszłości do 
zwiększenia nowych zasobów własnych, 
takich jak podatek cyfrowy, 
transgraniczny podatek od emisji 
dwutlenku węgla, rozszerzenie systemu 
handlu emisjami oraz podatek od wielkich 
korporacji wielonarodowych; jest 
zaniepokojony, że znaczne zwiększenie 
nowych zasobów własnych będzie trudne 
bez zmiany traktatu, polegającej na 
odejściu od jednomyślnego głosowania 
nad systemem podatkowym w Radzie, 
gdzie odrzucono lub zablokowano wiele 
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progresywnych wniosków w sprawie 
opodatkowania ze względu na sprzeciw 
państw członkowskich uznanych 
wcześniej przez Parlament za raje 
podatkowe; wyraża poważne 
zaniepokojenie faktem, że pozostałe dwa 
warianty spłat zwiększą poziom długu 
publicznego państw członkowskich oraz że 
środki te będą spłacane z przyszłych 
budżetów UE albo przez podniesienie 
składek państw członkowskich, albo przez 
ograniczenie finansowania programów, 
co oznacza, że fundusze odbudowy albo 
przyczynią się do zwiększenia długu 
publicznego państw członkowskich, albo 
ograniczą poziom funduszy i usług, z 
których korzystają ich obywatele;

_______________ _______________
21 https://www.consilium.europa.eu/pl/mee
tings/european-council/2020/07/17-21/

21 https://www.consilium.europa.eu/pl/mee
tings/european-council/2020/07/17-21/

Or. en

https://www.consilium.europa.eu/pl/meetings/european-council/2020/07/17-21/
https://www.consilium.europa.eu/pl/meetings/european-council/2020/07/17-21/
https://www.consilium.europa.eu/pl/meetings/european-council/2020/07/17-21/
https://www.consilium.europa.eu/pl/meetings/european-council/2020/07/17-21/
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16.10.2020 A9-0193/5

Poprawka 5
Martin Schirdewan, Manon Aubry
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A9-0193/2020
Joachim Schuster
Polityka gospodarcza w strefie euro w 2020 r.
(2020/2078(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. opowiada się za antycykliczną 
polityką fiskalną w UE i jej państwach 
członkowskich oraz za zmniejszeniem 
relacji długu do PKB, a także wzywa do 
utrzymania równowagi w budżetach 
krajowych lub do niewielkich nadwyżek w 
okresach wzrostu gospodarczego w UE, 
aby skutecznie reagować na przyszłe 
wyzwania i zapewnić stabilność strefy 
euro; wzywa jednak Komisję i Radę, aby 
nie powtarzały błędów z przeszłości w 
odpowiedzi na kryzys gospodarczy; 

19. opowiada się za antycykliczną 
polityką fiskalną w UE i jej państwach 
członkowskich oraz za zmniejszeniem 
relacji długu do PKB, a także wzywa do 
utrzymania równowagi w budżetach 
krajowych lub do niewielkich nadwyżek w 
okresach wzrostu gospodarczego w UE, 
aby skutecznie reagować na przyszłe 
wyzwania i zapewnić stabilność strefy 
euro; wzywa jednak Komisję i Radę, aby 
nie powtarzały błędów z przeszłości w 
odpowiedzi na kryzys gospodarczy; 
wyraża zaniepokojenie faktem, że pomimo 
poważnej krytyki metodyki i ustaleń 
leżących u podstaw teorii „wzrostu na 
skutek polityki oszczędnościowej” Komisja 
zdecydowanie opiera się na tej teorii od 
2009 r.; zwraca uwagę, że wiele dowodów 
przeciwnych wskazuje, że polityka 
oszczędnościowa często skutkuje niższym 
wzrostem PKB, większym bezrobociem i 
stłumionym popytem; uznaje wnioski 
ówczesnego głównego ekonomisty MFW, 
który w 2013 r. stwierdził, że każdy dolar z 
dokonanych przez rząd cięć budżetowych 
odpowiada za spadek produkcji 
gospodarczej o 1,50 USD; apeluje do 
unijnych instytucji i decydentów, by 
uznali dowody świadczące o tym, że cięcia 
wydatków publicznych wywołują spadek 
aktywności gospodarczej, oraz by odrzucili 
to podejście podczas odbudowy po 
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zniesieniu środków izolacji wynikających 
z pandemii;

Or. en
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16.10.2020 A9-0193/6

Poprawka 6
Martin Schirdewan, Manon Aubry
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A9-0193/2020
Joachim Schuster
Polityka gospodarcza w strefie euro w 2020 r.
(2020/2078(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. wyraża zaniepokojenie w związku 
ze znaczącym, choć nierównym, 
negatywnym wpływem kryzysu 
związanego z COVID-19 na deficyt 
budżetowy i zadłużenie sektora 
prywatnego w całej strefie euro i w UE, 
zwłaszcza w państwach członkowskich, 
które miały wysokie długi publiczne przed 
wybuchem pandemii, co jeszcze bardziej 
pogarsza sytuację państw członkowskich 
szczególnie dotkniętych skutkami 
pandemii lub tych, w których 
dotychczasowy poziom długu publicznego 
był wysoki; wzywa do znalezienia 
rozwiązania, które zagwarantuje stabilność 
długu publicznego; w związku z 
powyższym uważa, że emisja obligacji 
Komisji Europejskiej to istotny krok w 
obecnym kryzysie;

20. wyraża zaniepokojenie w związku 
ze znaczącym, choć nierównym, 
negatywnym wpływem kryzysu 
związanego z COVID-19 na deficyt 
budżetowy i zadłużenie sektora 
prywatnego w całej strefie euro i w UE, 
zwłaszcza w państwach członkowskich, 
które miały wysokie długi publiczne przed 
wybuchem pandemii, co jeszcze bardziej 
pogarsza sytuację państw członkowskich 
szczególnie dotkniętych skutkami 
pandemii lub tych, w których 
dotychczasowy poziom długu publicznego 
był wysoki; wzywa do znalezienia 
rozwiązania, które zagwarantuje stabilność 
długu publicznego; uważa, że wymaga to 
albo wprowadzenia wspólnych obligacji, 
które pozwoliłyby rządom na wydatki w 
odpowiedzi na kryzys zdrowotny i 
gospodarczy wywołany koronawirusem w 
sposób, który nie przyczynia się do 
wzrostu ich długu publicznego ani 
obecnie, ani w przyszłości, i utrzymuje 
koszty finansowania zewnętrznego na 
stosunkowo niskim poziomie, albo – co 
jest bardziej pożądane – pozwala na 
umorzenie długu publicznego 
wykupionego przez EBC w ramach 
nadzwyczajnego programu zakupów w 
czasie pandemii lub kredytowanie kont 
rządu krajowego przez EBC w 
przeliczeniu per capita w celu 
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bezpośredniego finansowania wydatków 
związanych z pandemią;

Or. en
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16.10.2020 A9-0193/7

Poprawka 7
Martin Schirdewan, Manon Aubry
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A9-0193/2020
Joachim Schuster
Polityka gospodarcza w strefie euro w 2020 r.
(2020/2078(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. uważa za istotne, aby przegląd ram 
polityki fiskalnej i gospodarczej UE z 
myślą o zaleceniach dla poszczególnych 
krajów zapewniał dostosowane 
rozwiązania odpowiadające różnym 
potrzebom państw członkowskich; apeluje 
o zasady gwarantujące, że w ramach 
polityki fiskalnej możliwe będzie 
swobodne reagowanie na wstrząsy w 
krótkim okresie oraz zmniejszenie 
wysokich wskaźników długu publicznego 
zgodnie z zasadami fiskalnymi w 
realistycznym i rozsądnym czasie, przy 
jednoczesnym umożliwieniu realizacji 
wystarczającego poziomu inwestycji 
publicznych, zrównoważonej polityki 
podatkowej i stabilnych dochodów 
rządowych, a także długoterminowej 
modernizacji i wzmocnienia infrastruktury 
publicznej;

21. uważa za istotne, aby przegląd ram 
polityki fiskalnej i gospodarczej UE z 
myślą o zaleceniach dla poszczególnych 
krajów zapewniał dostosowane 
rozwiązania odpowiadające różnym 
potrzebom państw członkowskich; apeluje 
o zasady gwarantujące, że w ramach 
polityki fiskalnej możliwe będzie 
swobodne reagowanie na wstrząsy w 
krótkim okresie oraz zmniejszenie 
wysokich wskaźników długu publicznego 
zgodnie z zasadami fiskalnymi w 
realistycznym i rozsądnym czasie, przy 
jednoczesnym umożliwieniu realizacji 
wystarczającego poziomu inwestycji 
publicznych, zrównoważonej polityki 
podatkowej i stabilnych dochodów 
rządowych, a także długoterminowej 
modernizacji i wzmocnienia infrastruktury 
publicznej; apeluje do Komisji i Rady, by 
nie wracały do polityki oszczędnościowej 
wdrożonej w odpowiedzi na globalny 
kryzys finansowy i kryzys zadłużeniowy; 
zwraca uwagę, że ta szkodliwa polityka 
jest zapisana w pakcie stabilności i 
wzrostu oraz w sześciopaku i dwupaku, a 
odejście od tych ram wymaga poważnych 
zmian legislacyjnych;

Or. en



AM\1216146PL.docx PE658.398v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

16.10.2020 A9-0193/8

Poprawka 8
Martin Schirdewan, Manon Aubry
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A9-0193/2020
Joachim Schuster
Polityka gospodarcza w strefie euro w 2020 r.
(2020/2078(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 24 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. odrzuca proponowaną rolę 
europejskiego semestru w planie 
odbudowy; zauważa, że w zaleceniach 
Komisji dla poszczególnych krajów w 
ramach paktu stabilności i wzrostu oraz 
procedury dotyczącej zakłóceń równowagi 
makroekonomicznej od 2011 r. 
konsekwentnie wymagano ograniczania 
wydatków publicznych, a także zwraca 
uwagę, że Komisja specjalnie wybierała 
do cięć emerytury, świadczenie opieki 
zdrowotnej, wzrost płac, bezpieczeństwo 
zatrudnienia i świadczenia dla 
bezrobotnych; uważa, że instytucje UE 
muszą odrzucić te priorytety polityki; 
apeluje o pełne oddzielenie procesu 
europejskiego semestru od planu 
odbudowy;

Or. en
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16.10.2020 A9-0193/9

Poprawka 9
Martin Schirdewan, Manon Aubry
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A9-0193/2020
Joachim Schuster
Polityka gospodarcza w strefie euro w 2020 r.
(2020/2078(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. popiera zapowiedź Komisji 
dotyczącą przeglądu europejskiego 
semestru i, w zależności od wyniku 
przeglądu, dostosowania europejskiego 
semestru, aby przekształcić go w narzędzie 
koordynacji działań naprawczych; 
zauważa, że proces europejskiego semestru 
powinien zapewnić funkcjonowanie 
procesu zarządzania gospodarczego UE w 
oparciu o koordynację polityki budżetowej 
i gospodarczej, a także w stosownych 
przypadkach uwzględniać cele polityki 
społecznej i środowiskowej; jest 
przekonany, że musi to obejmować 
poprawę koordynacji środków dotyczących 
pomocy państwa oraz polityki podatkowej, 
a także polityki budżetowej i społecznej 
oraz polityki dotyczącej regulacji 
stosunków pracy, aby uniknąć nieuczciwej 
konkurencji między państwami 
członkowskimi;

25. popiera zapowiedź Komisji 
dotyczącą przeglądu europejskiego 
semestru i, w zależności od wyniku 
przeglądu, dostosowania europejskiego 
semestru, aby przekształcić go w narzędzie 
koordynacji działań naprawczych; 
zauważa, że proces europejskiego semestru 
powinien w stosownych przypadkach 
uwzględniać cele polityki społecznej i 
środowiskowej; jest przekonany, że musi 
to obejmować poprawę koordynacji 
środków dotyczących pomocy państwa 
oraz polityki podatkowej, a także polityki 
budżetowej i społecznej oraz polityki 
dotyczącej regulacji stosunków pracy, aby 
uniknąć nieuczciwej konkurencji między 
państwami członkowskimi; wyraża 
zaniepokojenie faktem, że od 
wprowadzenia europejskiego semestru w 
2011 r. konkretne środki z zakresu 
polityki, których Komisja wymaga w 
zaleceniach dla poszczególnych krajów, 
koncentrowały się na ograniczaniu 
wzrostu płac, wydłużaniu wieku 
emerytalnego, prywatyzacji 
przedsiębiorstw państwowych, 
ograniczaniu wydatków publicznych na 
świadczenie opieki zdrowotnej, 
promowaniu dłuższego czasu pracy, 
zmniejszaniu bezpieczeństwa zatrudnienia 
oraz cięciach w finansowaniu usług 
społecznych – co łącznie przyczynia się do 
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osłabienia zdolności państw, instytucji i 
jednostek do reagowania na wybuch 
pandemii COVID-19; odnotowuje, że 
działania Komisji w ramach procesu 
europejskiego semestru mają 
zdecydowanie zbyt daleko idący charakter 
w odniesieniu do obszarów polityki 
publicznej, które zgodnie z prawem, na 
mocy TFUE, należą do kompetencji 
państw członkowskich, takich jak 
emerytury i świadczenie opieki 
zdrowotnej;

Or. en
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16.10.2020 A9-0193/10

Poprawka 10
Martin Schirdewan, Manon Aubry
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A9-0193/2020
Joachim Schuster
Polityka gospodarcza w strefie euro w 2020 r.
(2020/2078(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 25 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

25a. apeluje do Komisji i Rady, by w 
procesie przeglądu ram 
makroekonomicznych uznały, że warunki 
gospodarcze panujące w UE w latach 90. 
znacznie różniły się od warunków 
panujących obecnie; zwraca uwagę, że w 
1997 r. stopa oprocentowania 
długoterminowych pożyczek na rzecz 
budżetu państwa wynosiła około 5 %, 
średni wskaźnik zadłużenia publicznego w 
UE wynosił 65–70 % PKB, mediana długu 
publicznego wśród 11 początkowych 
członków strefy euro wynosiła około 60 % 
PKB, prognozowany wzrost PKB wynosił 
3 % rocznie, a inflację prognozowano na 
2 %; zwraca uwagę, że w tamtych 
warunkach gospodarczych utrzymanie 
wskaźnika zadłużenia publicznego na 
poziomie 60 % PKB lub niższym 
wymagałoby od rządów ograniczenia 
deficytów budżetowych do 3 % PKB; 
podkreśla, że jeśli w przyszłych ramach 
makroekonomicznych mają zostać 
uzgodnione nowe cele, muszą one 
odzwierciedlać aktualną rzeczywistość 
gospodarczą i być ukierunkowane na 
wskaźniki dotyczące klimatu i dobrostanu, 
a nie na arbitralne cele dotyczące długu i 
deficytu;

Or. en
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16.10.2020 A9-0193/11

Poprawka 11
Martin Schirdewan, Manon Aubry
w imieniu grupy GUE/NGL

Sprawozdanie A9-0193/2020
Joachim Schuster
Polityka gospodarcza w strefie euro w 2020 r.
(2020/2078(INI))

Projekt rezolucji
Ustęp 34

Projekt rezolucji Poprawka

34. zwraca się do Komisji o zbadanie 
nowych zaproponowanych przez instytucje 
międzynarodowe strategii politycznych, 
które wspierają i częściowo finansują 
sprawiedliwą transformację łagodzącą 
skutki społeczno-ekonomiczne 
transformacji w kierunku gospodarki 
neutralnej dla klimatu i promującą 
zrównoważony wzrost, a także strategii 
mających na celu ograniczenie ogromnych 
kosztów związanych z odbudową po‑ 
pandemii oraz odbudowę finansów 
publicznych państw członkowskich; 
wzywa przywódców UE i Komisję, by 
podjęli odważne decyzje i pilnie przyjęli 
koszyk nowych zasobów własnych 
obejmujący dochody pochodzące z polityki 
Unii sprzyjającej zarówno ochronie 
środowiska, jak i rozwijaniu 
sprawiedliwego, zrównoważonego i 
konkurencyjnego jednolitego rynku, a 
także by umożliwili spłatę pożyczek 
zaciągniętych w ramach Next Generation 
EU już podczas następnych WRF; 
przypomina, że te zasoby własne należy 
wprowadzić jak najszybciej, najpóźniej w 
2021 r., i powinny one być trwałe; 
podkreśla w tym względzie stanowisko 
Parlamentu wyrażone w rezolucji 
ustawodawczej z dnia 16 września 2020 r. 
w sprawie projektu decyzji Rady w 
sprawie systemu zasobów własnych Unii 

34. zwraca się do Komisji o zbadanie 
nowych zaproponowanych przez instytucje 
międzynarodowe strategii politycznych, 
które wspierają i częściowo finansują 
sprawiedliwą transformację łagodzącą 
skutki społeczno-ekonomiczne 
transformacji w kierunku gospodarki 
neutralnej dla klimatu i promującą 
zrównoważony wzrost, a także strategii 
mających na celu ograniczenie ogromnych 
kosztów związanych z odbudową po‑ 
pandemii oraz odbudowę finansów 
publicznych państw członkowskich; 
wzywa przywódców UE i Komisję, by 
podjęli odważne decyzje i pilnie przyjęli 
koszyk nowych zasobów własnych 
obejmujący dochody pochodzące z polityki 
Unii sprzyjającej zarówno ochronie 
środowiska, jak i rozwijaniu 
sprawiedliwego, zrównoważonego i 
konkurencyjnego jednolitego rynku, a 
także by umożliwili spłatę pożyczek 
zaciągniętych w ramach Next Generation 
EU już podczas następnych WRF; 
przypomina, że te zasoby własne należy 
wprowadzić jak najszybciej, najpóźniej w 
2021 r., i powinny one być trwałe; 
podkreśla w tym względzie stanowisko 
Parlamentu wyrażone w rezolucji 
ustawodawczej z dnia 16 września 2020 r. 
w sprawie projektu decyzji Rady w 
sprawie systemu zasobów własnych Unii 
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Europejskiej, w której to decyzji 
wprowadza się nowe kategorie zasobów 
własnych25;

Europejskiej, w której to decyzji 
wprowadza się nowe kategorie zasobów 
własnych25; wzywa niemiecką prezydencję 
Rady, by poczyniła szybkie postępy w celu 
osiągnięcia porozumienia w sprawie 
unijnego podatku od transakcji 
finansowych, który musi obejmować 
podatek od transakcji pochodnych, oraz 
by niezwłocznie przystąpiła do prac nad 
podatkiem cyfrowym na szczeblu UE 
nakładanym na gigantów 
technologicznych w obliczu braku 
postępów w rozmowach na szczeblu 
OECD;

_______________ _______________
25 Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0220. 25 Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0220.
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