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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna 
analiza wzrostu gospodarczego na rok 2019
(2018/2119(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), w szczególności 
jego art. 121 ust. 2, art. 126, art. 136 i protokół nr 12 do niego,

– uwzględniając Protokół nr 1 w sprawie roli parlamentów narodowych w Unii 
Europejskiej,

– uwzględniając Protokół nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i 
proporcjonalności,

– uwzględniając Traktat o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w unii gospodarczej i 
walutowej,

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1175/2011 z 
dnia 16 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1466/97 w sprawie 
wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk 
gospodarczych1,

– uwzględniając dyrektywę Rady 2011/85/UE z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie 
wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich2,

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1174/2011 z 
dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie środków egzekwowania korekty nadmiernych 
zakłóceń równowagi makroekonomicznej w strefie euro3,

– uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 1177/2011 z dnia 8 listopada 2011 r. 
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1467/97 w sprawie przyspieszenia i wyjaśnienia 
procedury nadmiernego deficytu4,

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1176/2011 z 
dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie zapobiegania zakłóceniom równowagi 
makroekonomicznej i ich korygowania5,

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1173/2011 z 
dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie skutecznego egzekwowania nadzoru budżetowego 
w strefie euro6,

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 473/2013 z 
                                               
1 Dz.U. L 306 z 23.11.2011, s. 12.
2 Dz.U. L 306 z 23.11.2011, s. 41.
3 Dz.U. L 306 z 23.11.2011, s. 8.
4 Dz.U. L 306 z 23.11.2011, s. 33.
5 Dz.U. L 306 z 23.11.2011, s. 25.
6 Dz.U. L 306 z 23.11.2011, s. 1.
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dnia 21 maja 2013 r. w sprawie wspólnych przepisów dotyczących monitorowania i 
oceny projektów planów budżetowych oraz zapewnienia korekty nadmiernego deficytu 
w państwach członkowskich należących do strefy euro1,

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 472/2013 z 
dnia 21 maja 2013 r. w sprawie wzmocnienia nadzoru gospodarczego i budżetowego 
nad państwami członkowskimi należącymi do strefy euro dotkniętymi lub zagrożonymi 
poważnymi trudnościami w odniesieniu do ich stabilności finansowej2,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 21 listopada 2018 r. „Roczna analiza wzrostu 
gospodarczego na 2019 r.: Na rzecz silniejszej Europy w obliczu niepewności na 
świecie” (COM(2018)0770) oraz sprawozdanie przedkładane w ramach mechanizmu 
ostrzegania na 2019 r. (COM(2018)0758),

– uwzględniając roczne sprawozdanie Europejskiej Rady Budżetowej z dnia 10 
października 2018 r.,

– uwzględniając europejską prognozę gospodarczą Komisji opublikowaną jesienią 
2018 r.,

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/825 z dnia 
17 maja 2017 r. w sprawie utworzenia Programu wspierania reform strukturalnych na 
lata 2017–2020 oraz zmiany rozporządzeń (UE) nr 1303/2013 i (UE) nr 1305/20133,

– uwzględniając sprawozdanie z 2018 r. na temat starzenia się społeczeństwa, 
opublikowane przez Komisję w dniu 25 maja 2018 r.,

– uwzględniając zalecenie w sprawie zalecenia Rady z dnia 21 listopada 2018 r. w 
sprawie polityki gospodarczej w strefie euro (COM(2018)0759),

– uwzględniając art. 52 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz opinie 
przedstawione przez Komisję Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i 
Bezpieczeństwa Żywności i Komisję Rozwoju Regionalnego, a także stanowisko w 
formie poprawek przedstawione przez Komisję Praw Kobiet i Równouprawnienia 
(A8-0000/2018),

A. mając na uwadze, że gospodarka europejska wkracza obecnie w szósty rok 
nieprzerwanego wzrostu;

B. mając na uwadze, że wzrost gospodarczy jest nadal podatny na wpływ utrzymujących 
się napięć geopolitycznych, które mają wpływ na handel światowy, oraz utrzymującej 
się niepewności związanej z przyszłymi stosunkami Unii ze Zjednoczonym 
Królestwem; 

C. mając na uwadze, że przewiduje się, iż współczynnik obciążenia demograficznego 

                                               
1 Dz.U. L 140 z 27.5.2013, s. 11.
2 Dz.U. L 140 z 27.5.2013, s. 1.
3 Dz.U. L 129 z 19.5.2017, s. 1.
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osobami starszymi wzrośnie z 29,3 % w 2016 r. do 52,3 % do 2080 r., co stanowi mniej 
niż dwie osoby w wieku produkcyjnym przypadające na każdą osobę starszą;

D. mając na uwadze, że w ciągu ostatnich dwóch dziesięcioleci łączna produktywność 
czynników produkcji w strefie euro osiągała wartości niższe niż u największych 
światowych konkurentów;

E. mając na uwadze, że zgodnie z prognozą Komisji w 2019 r. w dziesięciu państwach 
członkowskich relacja długu do PKB przekroczy poziom 60 %;

1. zauważa, że w sprawozdaniu Komisji z 2018 r. na temat starzenia się społeczeństwa 
wykazano, iż zgodnie z przewidywaniami koszty budżetowe związane z emeryturami, 
opieką zdrowotną i opieką długoterminową będą wzrastać w nadchodzących 
dziesięcioleciach w miarę postępującego znacznego starzenia się ludności Europy;

2. wzywa państwa członkowskie do wzięcia odpowiedzialności za przyszłe pokolenia oraz 
do zapewnienia stabilności naszych systemów zabezpieczenia społecznego, a tym 
samym przyszłości naszych państw opiekuńczych;

3. wzywa państwa członkowskie do przygotowania się na te zmiany demograficzne przez: 
1) tworzenie buforów fiskalnych w celu ochrony przed rosnącymi kosztami 
budżetowymi; 2) wdrażanie reform strukturalnych w celu zmniejszenia tych kosztów; 
oraz 3) zwiększenie wzrostu wydajności, co jest niezbędne dla zapewnienia 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego w przyszłości;

4. z zadowoleniem przyjmuje przygotowaną przez Komisję roczną analizę wzrostu 
gospodarczego na rok 2019, która potwierdza znaczenie: 1) wysokiej jakości inwestycji; 
2) reform, które zwiększają wzrost wydajności, integrację i jakość instytucjonalną; oraz 
3) stabilności makrofinansowej i zdrowych finansów publicznych;

Bufory fiskalne

5. zauważa, że wyższy odsetek osób starszych pociąga za sobą wzrost wydatków na 
opiekę zdrowotną, opiekę nad osobami starszymi i emerytury; zauważa ponadto, że w 
starzejącym się społeczeństwie odsetek osób w wieku produkcyjnym spada w stosunku 
do odsetka osób starszych, co oznacza, że na jedną osobę starszą przypada mniej osób 
w wieku produkcyjnym; podkreśla, że stanowi to ogromne obciążenie dla finansów 
publicznych, zagrażając ich stabilności;

6. wyraża zaniepokojenie faktem, że niektóre państwa członkowskie z deficytem 
budżetowym i wysokim poziomem długu publicznego straciły powstałą w 
sprzyjających warunkach makroekonomicznych szansę stworzenia buforu fiskalnego, 
podczas gdy niektóre państwa członkowskie dysponujące przestrzenią fiskalną 
kontynuowały konsolidację, przyczyniając się w ten sposób do osiągnięcia nadwyżki na 
rachunku obrotów bieżących strefy euro na poziomie około 3,2 %, będącym 
najwyższym wynikiem na świecie;

7. z zadowoleniem przyjmuje działania Komisji mające zachęcić państwa członkowskie z 
deficytem obrotów bieżących lub wysokim długiem zagranicznym do powstrzymania 
wzrostu jednostkowego kosztu pracy i poprawy ich konkurencyjności, a także mające 
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zachęcić państwa członkowskie z dużą nadwyżką na rachunku obrotów bieżących do 
wspierania popytu przez zwiększenie tempa wzrostu płac zgodnie ze wzrostem 
wydajności oraz do wspierania wzrostu wydajności przez promowanie inwestycji;

8. wyraża ubolewanie, że Włochy nie przedłożyły Komisji zmienionego projektu planu 
budżetowego na 2019 r .; popiera uwzględnienie przez Komisję możliwości wszczęcia 
wobec Włoch procedury nadmiernego deficytu na podstawie poziomu długu, biorąc pod 
uwagę, że kraj ten nie spełnił kryterium długu;

9. wzywa państwa członkowskie do tworzenia buforów fiskalnych z myślą o przyszłych 
pokoleniach; wzywa do poprawy egzekwowania paktu stabilności i wzrostu, ze 
szczególnym uwzględnieniem redukcji długu;

10. z zadowoleniem przyjmuje wniosek Europejskiej Rady Budżetowej o radykalne 
uproszczenie przepisów budżetowych w celu przezwyciężenia słabości obecnych ram 
budżetowych UE; podkreśla, że elastyczność, przewidziana w ramach zasad paktu 
stabilności i wzrostu, powinna zapewniać odpowiednią równowagę między celem 
dotyczącym zapewnienia rozważnej polityki budżetowej a umożliwianiem realizowania 
inwestycji produkcyjnych;

Reformy strukturalne

11. przypomina, że starzenie się siły roboczej prawdopodobnie będzie poważnym 
hamulcem wzrostu wydajności w Europie w ciągu następnych kilkudziesięciu lat; w 
związku z tym wzywa państwa członkowskie do wdrożenia reform strukturalnych 
służących zwiększeniu wydajności;

12. podkreśla znaczenie dokonania przeglądów krajowych systemów emerytur 
państwowych, w dużej mierze opierających się na finansowaniu repartycyjnym, w celu 
zmniejszenia obciążenia, jakim systemy te są dla budżetów;

13. podkreśla znaczenie zwiększenia współczynnika aktywności zawodowej w celu 
utrzymania stabilności systemów zabezpieczenia społecznego, zwłaszcza w kontekście 
rosnącego współczynnika obciążenia demograficznego osobami starszymi;

14. wzywa do zmniejszenia wysokiego opodatkowania pracy w Europie;

15. podkreśla, że cyfryzacja, globalizacja i rozwój techniczny radykalnie przekształcają 
nasze rynki pracy;

16. podkreśla, że dla zapewnienia aktywności zawodowej kurczącej się populacji w wieku 
produkcyjnym konieczna będzie większa wszechstronność pracowników i większa 
elastyczność rynków pracy, w połączeniu z aktywnymi politykami rynku pracy, 
kształceniem i uczeniem się przez całe życie oraz dostępem do systemów 
zabezpieczenia społecznego, jak określono w Europejskim filarze praw socjalnych;

17. podkreśla, że małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), które są ważnym motorem 
zatrudnienia, nie mogą w pełni wykorzystać potencjału jednolitego rynku europejskiego 
z powodu barier legislacyjnych i administracyjnych; wzywa Komisję do ograniczenia 
tych barier, a także do walki z nieuczciwą konkurencją i niesprawiedliwym 
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opodatkowaniem wśród MŚP i przedsiębiorstw wielonarodowych;

18. wzywa do reform podatkowych w celu poprawy ściągalności podatków; podkreśla 
potrzebę lepszej koordynacji praktyk administracyjnych w dziedzinie opodatkowania;

19. przypomina o znaczeniu odpornego sektora bankowego, który zapewnia stabilność 
finansową; z zadowoleniem przyjmuje wezwania do podejmowania kolejnych kroków 
zmierzających do ukończenia tworzenia unii bankowej, z wiarygodnym europejskim 
systemem gwarantowania depozytów i pakietem służącym zmniejszeniu liczby 
kredytów zagrożonych;

20. podkreśla, że przejście do nowego systemu ważenia ryzyka związanego z ekspozycją 
banków na ryzyko z tytułu długu państwowego pomoże osłabić „zgubną więź” między 
bankami i państwami;

Inwestycje i wzrost wydajności

21. podkreśla, że aby zapewnić sprawiedliwość międzypokoleniową, państwa członkowskie 
muszą zwiększyć wydajność dzięki inwestycjom produkcyjnym, takim jak projekty 
infrastrukturalne zwiększające wzrost gospodarczy, w celu pobudzenia bardzo 
potrzebnego potencjalnego wzrostu gospodarczego;

22. podkreśla, że państwa członkowskie muszą dokonać rozróżnienia między publicznymi 
inwestycjami produkcyjnymi a wydatkami bieżącymi, ponieważ przestrzeń fiskalna nie 
może być w żadnym przypadku wykorzystywana do finansowania bieżących 
wydatków;

23. podkreśla, że wzrost wydajności wymaga inwestycji w badania i rozwój, innowacje i 
cyfryzację, z naciskiem na zwiększenie zarówno kapitału rzeczowego, jak i kapitału 
ludzkiego;

24. podkreśla, że wewnątrzeuropejskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne prowadzą do 
wzrostu wydajności zarówno inwestującego przedsiębiorstwa, jak i lokalnych 
przedsiębiorstw w regionach będących odbiorcami tych inwestycji, a także mają wkład 
w konwergencję gospodarczą w Europie; 

25. podkreśla pilną potrzebę utworzenia w pełni rozwiniętej unii rynków kapitałowych, 
ponieważ rynki finansowe mogłyby zapewnić mechanizmy podziału ryzyka i 
ograniczania ryzyka w ramach sektora prywatnego;

Odpowiedzialność poszczególnych państw członkowskich

26. ponownie zwraca uwagę na zbyt niski stopień realizacji zaleceń dla poszczególnych 
krajów; uważa, że europejski semestr powinien koncentrować się na odpowiedzialności 
poszczególnych państw członkowskich; wzywa parlamenty narodowe i regionalne do 
debaty nad sprawozdaniami krajowymi i zaleceniami dla poszczególnych krajów;

°

° °
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27. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i 
Komisji.
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