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Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie konkluzji szczytu grupy G20

Parlament Europejski,

– uwzględniając konkluzje szczytu grupy G20, który odbył się w dniach 2-3 kwietnia 
2009 r. w Londynie,

– uwzględniając art. 103 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że przekonanie podzielane ogólnie przez przywódców politycznych 
i gospodarczych oraz ekonomistów głównego nurtu, że „wolne rynki funkcjonują 
najlepiej”, a swobodne relacje sił rynkowych gwarantują wydajne i skuteczne 
przydzielanie zasobów, zostało ostatnio zdecydowanie obalone przez kryzys finansowy 
i gospodarczy, 

B. mając na uwadze, że zwiększająca się nierówność w dystrybucji dochodów i bogactwa 
(rosnące zyski i bogactwo, gwałtowny spadek udziału pracy w produkcie narodowym) 
w ciągu ostatnich 30 lat stanowiła główną siłę napędową olbrzymiego wzrostu inwestycji 
na rynkach finansowych i powstania baniek cenowych obejmujących aktywa, 

C. mając na uwadze, że globalizacja, liberalizacja i deregulacja ryków finansowych 
utorowały drogę do innowacji finansowych (pochodne, fundusze hedgingowe, fundusze 
private equity, sekurytyzacja, strukturyzowane instrumenty inwestycyjne itp.), które 
z kolei doprowadziły do nadmiernego i nadmiernie procyklicznego stosunku zadłużenia 
do wartości aktywów ogółem, zachowań o charakterze krótkoterminowym, nałożenia na 
przedsiębiorstwa wymogów wysokich rat zwrotu z inwestycji w działalności produkcyjnej 
i usługowej (ukierunkowanie na „wartość akcjonariusza”) oraz do szybkiego 
rozprzestrzeniania się zagrożeń na szeroką skalę; mając w związku z tym na uwadze, że 
zarówno neoliberalna polityka liberalizacji rynku finansowego, jak i nastawienie na 
szybkie zwiększenie wartości akcjonariusza za wszelką cenę zupełnie się nie sprawdziły;

D. mając na uwadze, że winę za kryzys ponosi nie tylko chciwa kadra kierownicza sektora 
finansowego, lecz w równym stopniu rządy USA i prawie wszystkich państw 
członkowskich UE oraz instytucje unijne, ponieważ wszystkie te podmioty wspierały 
liberalizację rynków finansowych, w UE w szczególności poprzez plan działania 
dotyczący rynku finansowego UE i pakiet Lamfalussy'ego, które opierały się na 
„samoregulacji” sektora finansowego,

E. mając na uwadze, że obecny kryzys uwydatnia potrzebę połączenia gospodarczej 
i politycznej siły całego świata w celu zmierzenia się z kryzysem za pomocą 
skoordynowanych strategii politycznych w dziedzinie podatków i ograniczenia rynków 
finansowych; mając na uwadze, że tradycyjny „świat zachodni”, zwłaszcza USA, Japonia 
i UE, nie jest już w stanie rozwiązać tych problemów na własną rękę; mając na uwadze, 
że w związku z tym oczekiwano, iż szczyt grupy G20 zainicjuje nowy porządek 
gospodarczy na świecie, w którym istotną rolę odegrają kraje wschodzące,
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1. zauważa, że świat pilnie potrzebuje skoordynowanych strategii politycznych w celu 
ustabilizowania gospodarki i uchronienia jej przed recesją, przeciwdziałania zmianom 
klimatu, wzmocnienia rozwoju zrównoważonego pod względem środowiskowym 
i socjalnym, usprawnienia usług użyteczności publicznej oraz promowania pełnego 
zatrudnienia przy zapewnieniu miejsc pracy wysokiej jakości i praw socjalnych; z tego 
względu głęboko ubolewa nad faktem, że poza obietnicami większych zasobów dla MFW 
szczyt grupy G20 nie zdołał dokonać w tych sprawach postępów w kierunku 
zapowiadanego przez nią celu, jakim jest ustanowienie zasad „nowego porządku 
gospodarczego”; 

2. zauważa, że jedynie USA, Chiny i Japonia uchwaliły znaczące, budżetowe pakiety 
pobudzenia koniunktury w celu przeciwdziałania spadkowemu trendowi w gospodarce; 
ubolewa nad faktem, że UE i jej państwa członkowskie pozostają daleko w tyle oraz że na 
europejski program naprawy gospodarczej przeznaczono za mało środków, a składają się 
na niego jedynie nieskoordynowane, krajowe pakiety pobudzenia koniunktury o bardzo 
zróżnicowanych profilach; wzywa do uchwalenia budżetowych pakietów pobudzania 
koniunktury, które skierują środki na inwestycje przynoszące korzyści socjalne 
i ekologiczne, żeby utrzymać i tworzyć miejsca pracy o wysokiej jakości; 

3. zauważa, że szczyt grupy G20 nie zdołał przedstawić skoordynowanego globalnie pakietu 
bodźców podatkowych z uwagi na sprzeciw UE wobec takiego rozwiązania; podkreśla, że 
na „globalny pakiet stymulujący”, opiewający podobno na 1100 miliardów dolarów 
(środki MFW, finansowanie handlu, pomoc dla krajów najuboższych, przyznanie 
specjalnych praw ciągnienia MFW), składają się głownie środki pieniężne, które 
zaangażowano już wcześniej, oraz że jedynie ok. 100 miliardów dolarów wiąże się 
z rzeczywiście nowymi zobowiązaniami; ubolewa nad faktem, że z tego względu 
najbiedniejsze gospodarki, które najsilniej dotknęła światowa recesja, nie otrzymają 
pomocy niezbędnej do pokonania kryzysu;

4. stanowczo krytykuje fakt, że przydzielenia specjalnych praw ciągnienia opiewających na 
250 miliardów dolarów nie powiązano ze zmianą systemu głosowania, przez co 44% tej 
kwoty trafi do G7, czyli największych gospodarek, a jedynie ok. 80 miliardów trafi do 
krajów o średnich dochodach i krajów biednych razem wziętych; głęboko ubolewa nad 
faktem, że szczyt G20 nie przedyskutował wniosku prezesa chińskiego banku centralnego, 
żeby zreformować system specjalnych praw ciągnienia na podstawie światowych 
zasobów; zaznacza, że w ten sposób stracono okazję na podjęcie kroków w kierunku 
nowego systemu z Bretton Woods;

5. krytykuje wyrażony podczas szczytu G20 zamiar zwiększenia roli Międzynarodowego 
Funduszu Walutowego (MFW) w przywróceniu w gospodarce światowej rynku kredytów, 
wzrostu i zatrudnienia; podkreśla, że należy rozpocząć reformę politycznych 
instrumentów podejmowania decyzji w MFW, żeby zapobiec sytuacji, w której środki 
pieniężne będą działały jako narzędzie „świata zachodniego”; z zadowoleniem przyjmuje 
ostrożne zapowiedzi dotyczące wdrożenia pakietu reform dotyczących podziału kwot 
i systemu głosów w MFW, uzgodnionych w kwietniu 2008 r., oraz wezwanie MFW do 
dokonania następnego przeglądu systemu kwot do stycznia 2011 r.; 

6. wzywa do gruntownej reformy polityki kredytowej MFW, zgodnie z którą przykładowo 



PE423.111v01-00 4/5 RE\781303PL.doc

PL

Łotwie, Węgrom i innym krajom udziela się pożyczek pod warunkiem dokonywania cięć 
w wynagrodzeniach i świadczeniach emerytalnych, zmniejszania sektora publicznego, 
ograniczania opieki zdrowotnej itp.; zauważa, że tego rodzaju warunki nie tylko 
najmocniej uderzą w najuboższe grupy społeczeństwa, lecz również pogłębią recesję 
gospodarczą, gdyż silnie tłumią popyt; zauważa, że poparcia UE dla takiej polityki nie 
można uznać za „solidarność europejską” w obliczu kryzysu; 

7. popiera wniosek zespołu doradczego ONZ pod przewodnictwem Josepha Stiglitza 
o zastąpienie instytucji G20 nową Światową Radą Gospodarczą; podkreśla, że taki organ 
ONZ stanowiłby znacznie lepsze forum ustalania planu światowej polityki gospodarczej 
i finansowej, ponieważ zapewniałby reprezentację krajów słabiej i najsłabiej 
rozwiniętych, które obecnie są wyłączone z procesu G20; popiera propozycję stworzenia 
nowego, światowego systemu rezerw, który udzieliłby systematycznego wsparcia krajom 
rozwijającym się i nie podlegałby wetu ze strony krajów uprzemysłowionych, które 
dominują w istniejących międzynarodowych instytucjach finansowych takich jak MFW;

8. z zadowoleniem przyjmuje przyznanie przez przywódców G20, że poważne wady 
w sektorze finansowym oraz w jego uregulowaniach i nadzorze finansowym stanowiły 
podstawowe przyczyny kryzysu; krytykuje jednakże fakt, że szczyt nie zdołał 
odpowiedzieć na potrzebę ustabilizowania banków i systemu finansowego, żeby 
przywrócić funkcjonowanie systemu kredytowego; wskazuje na pilną potrzebę 
opracowania silniejszych i bardziej spójnych na poziomie globalnym ram regulacyjnych 
dla sektora finansowego w przyszłości, co wesprze zrównoważony rozwój na świecie; 
podkreśla, że szczyt powinien również był porozumieć się w sprawie ustanowienia 
ściślejszej, systematycznej współpracy między krajami w celu uregulowania sektora 
finansowego; podkreśla, że sektor finansowy musi przyjąć systemy niższych płatności 
zwrotów i premii nastawione na wzbudzenie lęku przed podejmowaniem ryzyka i na cele 
długoterminowe zamiast na zyski krótkoterminowe; 

9. zauważa, że przywódcy G20 zamierzają wdrożyć plan działań, który uzgodnili na 
ostatnim spotkaniu i który powołuje nową Radę Stabilności Finansowej (FSB), 
zastępującą Forum Stabilności Finansowej (FSF), w której skład wchodzą wszystkie kraje 
G20, członkowie FSF, Hiszpania i Komisja Europejska; ubolewa jednak nad brakiem 
formalnych kompetencji FSB, która ma jedynie prowadzić prace przy MFW; wskazuje, że 
w ogóle nie została rozwiązana kwestia, w jaki sposób FSB może zapewnić odpowiednie 
monitorowanie i realizować globalną spójność krajowych rozwiązań w zakresie 
zarządzania kryzysem; 

10. poddaje stanowczej krytyce fakt, że zakres regulacji i nadzoru obejmie jedynie wszystkie 
systemowo istotne instytucje finansowe oraz instrumenty i rynki finansowe; podkreśla, że 
potrzebna jest bardziej rygorystyczna regulacja w celu zapobiegania ryzyku 
powodowanemu przez nowe i ryzykowne produkty finansowe oraz że należy albo ich 
zakazać, albo zdecydowanie ograniczyć i nadzorować obrót nimi; poddaje również 
stanowczej krytyce założenie, że regulacja powinna zapobiegać jedynie nadmiernemu 
zadłużeniu w stosunku do aktywów; jest zdania, że należy wprowadzić rygorystyczne 
ograniczenia dotyczące stosunku zadłużenia do wartości aktywów ogółem w odniesieniu 
do wszystkich instytucji finansowych poddawanych regulacji; podkreśla, że nie wolno 
zezwalać funduszom emerytalnym, zwłaszcza pracowniczym funduszom emerytalnym, na 
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inwestowanie w produkty finansowe wiążące się z ryzykiem sytemowym, takie jak 
fundusze hedgingowe i fundusze private equity, ponieważ bankructwo takich funduszy 
wpłynęłoby negatywnie na świadczenia emerytalne;

11. z zadowoleniem przyjmuje zamiar przywódców G20, żeby podjąć działania przeciw 
nieskorym do współpracy systemom sądowym niektórych krajów, m.in. rajów 
podatkowych, oraz ustanowić sankcje mające na celu ochronę finansów publicznych 
i systemów finansowych; z zadowoleniem przyjmuje ich oświadczenie, że „zakończyła się 
epoka tajemnicy bankowej”; w związku z tym podkreśla, że kraje UE, które działają jako 
raje podatkowe (Austria, Belgia, Zjednoczone Królestwo, Luksemburg), oraz Szwajcaria 
muszą zrezygnować z tajemnicy bankowej i położyć kres swoim skandalicznym 
praktykom; 

12. wzywa UE i jej państwa członkowskie, żeby również zajęły się problemami 
wywoływanymi przez wewnętrzne i zewnętrzne ośrodki finansowe typu offshore (Wyspy 
Normandzkie, Kajmany itp.) i zakazały prowadzenia działalności gospodarczej z tymi 
ośrodkami w razie ich niezgodności z odpowiednimi uregulowaniami; podkreśla, że 
globalne rozwiązanie problemu uchylania się od podatków oznacza także działanie 
skierowane przeciw wielkim centrom finansowym, wobec których małe raje podatkowe są 
jedynie satelitami;

13. z zadowoleniem przyjmuje zamiar objęcia agencji ratingowych nadzorem regulacyjnym 
i rejestracją; podkreśla, że potrzebna jest publiczna europejska agencja ratingowa, która 
nie działa dla zysku, ale w celu przezwyciężenia konfliktów interesów, które utrudniają 
proces ratingu; 

14. ubolewa nad faktem, że propozycje podatków od transakcji walutowych (podatek Tobina) 
oraz transakcji giełdowych (łącznie z transakcjami pozagiełdowymi) nie zostały 
wspomniane przez przywódców G20; 

15. poddaje krytyce zobowiązanie szczytu G20 do doprowadzenia do ambitnego zakończenia 
dauhańskiej rundy rozwojowej; wskazuje, że runda może poszerzyć system zasad 
handlowych, które szkodzą gospodarkom społeczeństw rozwijających się i ingerują 
w obszar polityki wewnętrznej krajów; wzywa do zawieszenia negocjacji w sprawie 
zamówień publicznych, praw własności intelektualnej oraz liberalizacji inwestycji i usług, 
gdyż zabezpieczają one wyłącznie interesy krajów rozwiniętych, utrudniają świadczenie 
usług użyteczności publicznej oraz zagrażają stabilności gospodarczej i finansowej;

16. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji przywódcom 
grupy G20, Radzie, Eurogrupie, Komisji, Europejskiemu Bankowi Centralnemu, 
parlamentom państw członkowskich, Komitetowi Regionów i Europejskiemu Komitetowi 
Ekonomiczno-Społecznemu.


