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WSKAZÓWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Gospodarczej i Monetarnej, jako komisji 
przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

1. uważa, że Unia Europejska potrzebuje bardziej zrównoważonego modelu wzrostu 
gospodarczego, aby poprzez realizację długoterminowej i skutecznej strategii reagować 
na wyzwania gospodarcze, społeczne, środowiskowe, cyfrowe i demograficzne, przed 
którymi stoją państwa członkowskie; z zadowoleniem przyjmuje Europejski Zielony 
Ład i będący jego następstwem plan inwestycyjny na rzecz zrównoważonej Europy jako 
nową strategię zielonego wzrostu Europy, której trzon stanowią zrównoważony rozwój, 
spójność, dobrobyt obywateli, sprawiedliwość społeczna i stabilność 
makroekonomiczna; podkreśla, że ta nowa strategia ma być oparta na inwestycjach i 
sprawiedliwej społecznie transformacji, aby zapewnić konwergencję, tworzenie miejsc 
pracy, zmniejszenie nierówności i trwały dobrobyt na przyszłość, a jednocześnie 
respektować ograniczenia związane z zasobami naturalnymi; przyjmuje do wiadomości 
zmianę nazwy rocznej strategii wzrostu gospodarczego Komisji na roczną strategię 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego i oczekuje zmiany polityki dla osiągnięcia 
tego celu;

2. podkreśla, że wyzwania te mogą wpływać na ludność zarówno w pozytywny, jak i 
negatywny sposób oraz mogą potencjalnie wywoływać negatywny efekt dystrybucyjny; 
uważa w związku z tym, że zapewnienie wdrożenia zasad solidarności i zasad 
Europejskiego filaru praw socjalnych ma kluczowe znaczenie dla rozwiązania 
problemów bezrobocia, ubóstwa pracujących i niepewności zatrudnienia, a także różnic 
w traktowaniu kobiet i mężczyzn oraz zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na 
płeć; podkreśla, że zasadniczą sprawą jest dopilnowanie, by w nowym europejskim 
modelu wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu nie pominąć tych, którzy nie są 
w stanie w pełni korzystać z oferowanych przezeń możliwości; uważa, że można to 
osiągnąć między innymi dzięki znacznym inwestycjom w infrastrukturę, umiejętności i 
edukację, opiekę zdrowotną, badania i innowacje;

3. podkreśla znaczenie europejskiego semestru stanowiącego instrument, który zapewnia 
koordynację i spójność polityki makroekonomicznej i fiskalnej, co pozwala tworzyć 
synergię i sprzyja stabilności makroekonomicznej i zrównoważonemu rozwojowi; z 
zadowoleniem przyjmuje zwiększony nacisk w sprawozdaniach krajowych na 
zrównoważenie klimatyczne i środowiskowe oraz na realizację celów zrównoważonego 
rozwoju, a także na zobowiązania wynikające z porozumienia paryskiego; uważa, że 
niezwykle ważne jest zachowanie pierwotnego celu i pierwotnej funkcji europejskiego 
semestru, ponieważ ustanowiono go jako ramy koordynacji strategii gospodarczych w 
całej UE, a promowanie zrównoważonego wzrostu w zrównoważony sposób oznacza 
promowanie odpowiedzialnej polityki fiskalnej, reform strukturalnych i inwestycji;

4. wyraża zadowolenie, że nowa Komisja zobowiązała się do przeglądu obowiązujących 
zasad paktu stabilności i wzrostu, z uwzględnieniem zaleceń Europejskiej Rady 
Budżetowej;

5. uważa, że należy przewidzieć dodatkową elastyczność, aby uwzględnić starania państw 
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członkowskich, które wspierają sprawiedliwe, sprzyjające włączeniu społecznemu 
przejście na konkurencyjną i zieloną gospodarkę oraz reagują na zagrożenia 
powodowane przez zmiany klimatu, w tym wynikający z nich wzrost dysproporcji 
regionalnych, promując między innymi zrównoważone inwestycje w celu osiągnięcia 
większej konwergencji; podkreśla znaczenie, jakie dla przezwyciężenia nierównowagi 
społecznej i gospodarczej ma przyjęcie europejskiego programu reasekuracji świadczeń 
dla osób bezrobotnych;

6. z zadowoleniem przyjmuje sprawozdania z funkcjonowania jednolitego rynku, które 
obalą mity wokół budżetu UE związane z podziałem na płatników netto i beneficjentów 
netto, dostarczając danych liczbowych wykazujących korzyści, jakie odnoszą wszystkie 
państwa członkowskie dzięki dostępowi do jednolitego rynku oraz solidarności między 
naszymi gospodarkami; podkreśla, że podział na płatników netto i beneficjentów netto 
nie uwzględnia w szczególności korzyści płynących ze swobodnego przepływu 
towarów, kapitału, usług i osób między państwami UE; ufa, że reforma i zwiększenie 
zasobów własnych UE również przyczynią się do obalenia wspomnianych wyżej 
mitów;

7. podkreśla, że terminowy oraz odpowiednio i wystarczająco finansowany budżet UE i 
wieloletnie ramy finansowe są niezbędne, aby sprostać wspólnym wyzwaniom oraz 
oczekiwaniom obywateli i jednocześnie zapewnić spójność polityki i w znacznym 
stopniu przyczynić się do zrównoważonego wzrostu w państwach członkowskich; 
przypomina stanowisko Parlamentu, w którym domaga się silnego i wiarygodnego 
budżetu UE bez żadnych cięć w dawno przyjętych, zapisanych w traktatach politykach 
UE, a także porozumienia w sprawie reformy zasobów własnych UE, uzależniając od 
tego wyrażenie zgody; zwraca się do Komisji, by przyjęła sprawiedliwszą i bardziej 
przejrzystą, rygorystyczną i kompleksową metodykę uwzględniania kwestii klimatu i 
różnorodności biologicznej w głównym nurcie polityki; uważa, że powinno to 
obejmować zreformowane wskaźniki efektywności służące do określania i śledzenia 
wydatków istotnych dla klimatu i różnorodności biologicznej, zapobieganie 
finansowaniu szkodliwych środków, wytyczne mające zapewnić zgodność wszystkich 
wydatków UE z zawartym w porozumieniu paryskim zobowiązaniem do utrzymania 
globalnego ocieplenia poniżej 1,5 stopnia oraz monitorowanie średnio- i 
długoterminowego wpływu uwzględniania kwestii klimatu na łagodzenie zmiany 
klimatu i przystosowywanie się do niej, przy czym Parlament powinien brać udział w 
tym procesie; przypomina, że przyszły budżet UE powinien w całym cyklu polityki 
przyczyniać się do uwzględniania klimatu i różnorodności biologicznej w głównym 
nurcie polityki w zakresie wykraczającym poza poziomy ukierunkowanych wydatków 
przez włączenie kwestii klimatu i wymiaru społecznego w proces decydowania o 
wszystkich kluczowych programach;

8. uważa, że jeśli chodzi o transformację, państwa członkowskie i regiony startują z 
różnych punktów i mają różne potrzeby, i że w związku z tym niektóre z nich będą w 
różnym stopniu narażone na ryzyko ze względu na swój wymiar gospodarczy, 
geograficzny i społeczny; podkreśla, że wysiłki już poczynione nie będą ignorowane; 
uważa, że mechanizm sprawiedliwej transformacji musi zapewniać odpowiednią, 
sprzyjającą włączeniu społecznemu, uczciwą i sprawiedliwą transformację wszystkim 
regionom, które odczuwają skutki przejścia na gospodarkę bezemisyjną;
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9. przypomina, że ważne jest dokończenie budowy unii gospodarczej i walutowej 
posiadającej centralny mechanizm zdolności fiskalnej, która jest w stanie dostosować 
się do wstrząsów makroekonomicznych za pomocą instrumentów takich jak europejski 
program reasekuracji świadczeń dla osób bezrobotnych i Europejski Instrument 
Stabilizacji Inwestycji; odnotowuje propozycje utworzenia instrumentu budżetowego na 
rzecz konwergencji i konkurencyjności dla strefy euro, a także programu wspierania 
reform; uważa, że struktury zarządcze wspomnianego instrumentu budżetowego 
powinny podlegać demokratycznej kontroli, i wyraża obawę, że jeśli instrument będzie 
zbyt mały, może być pozbawiony znaczenia makroekonomicznego;

10. podkreśla znaczenie, jakie dla zasobów budżetowych UE i jej państw członkowskich 
ma zwalczanie – za pomocą wspólnych działań na szczeblu europejskim – uchylania się 
od opodatkowania, unikania opodatkowania i agresywnego planowania podatkowego; 
przypomina, że inwestycje w taką walkę przywracają zdolność finansową budżetom 
krajowym w sposób dużo prostszy i systematyczniejszy niż jakiekolwiek oszczędności 
uzyskane w oparciu o budżet UE; uważa, że technologie cyfrowe będą miały wpływ na 
sposób tworzenia wartości dodanej w gospodarce i że europejski system podatkowy 
należy zreformować, aby przygotować go na tę transformację; podkreśla, że skutkiem 
każdej reformy podatkowej zmierzającej do ekologizacji budżetów krajowych powinno 
być wyważone pod względem społecznym obciążenie podatkowe płatników;

11. zauważa, że rozliczalność europejskiego semestru mogłaby ulec dalszej poprawie, w 
tym w fazie określania priorytetów; wzywa Komisję, aby dążyła do zwiększenia roli 
Parlamentu w zarządzaniu europejskim semestrem; zwraca się do Komisji i państw 
członkowskich o zwiększenie roli parlamentów narodowych, partnerów społecznych i 
innych zainteresowanych stron w europejskim semestrze.
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