
Drodzy przywódcy UE,

Rosnące koszty żywności i energii pogrążają rodziny w całej Europie w kryzysie
kosztów utrzymania wywołanym zakłóceniami w łańcuchu dostaw wywołanymi
przez Covid-19 i pogłębionymi przez rosyjską inwazję na Ukrainę. Komisja
Europejska zaproponowała rozwiązania, takie jak limity zysków z produkcji energii.
Te krótkoterminowe rozwiązania są potrzebne, ale muszą być uzupełnione
podejściem długoterminowym.

Jako organizacje społeczene, think-tanki i związki zawodowe, wspierane przez
naukowców z całej Unii Europejskiej, uważamy, że podejście to musi uwzględniać
podstawowe problemy strukturalne naszego systemu gospodarczego.
Gospodarka nie przynosi korzyści większości ludziom w Europie, młodszym
pokoleniom i naszej planecie. Długoterminowe rozwiązania obejmują szybki postęp
w realizacji agendy podatkowej UE, w tym prawdziwą reformę podatków
prosrodowiskowych, a także głęboką reformę ram fiskalnych UE – w celu wsparcia
polityki redystrybucyjnej i sprawiedliwej zielonej transformacji.

Aby zapewnić równość i sprawiedliwość, najbogatsi powinni ponosić
największy ciężar. Wzywamy was do opodatkowania działalności
zanieczyszczającej środowisko. System podatkowy musi zostać wzmocniony,
poprzez społecznie sprawiedliwe i progresywne podatki. Najbogatsi powinni wnieść
największy wkład, a ambitna minimalna stawka podatku od osób prawnych
powinna zostać ustanowiona w całej UE, aby zapewnić funkcjonowanie gospodarki
dla wszystkich. Bez ambitnego progresywnego i sprawiedliwego pod względem płci
programu podatkowego nierówności będą się pogłębiać, a gospodarka nadal
będzie przynosić nieproporcjonalne korzyści najbogatszym.

Pakt stabilności i wzrostu - zasady regulujące budżety krajowe - musi zostać
zmieniony w drodze demokratycznego i otwartego procesu. Reforma o takim
znaczeniu nie może odbywać się za zamkniętymi drzwiami, a zamiast tego powinna
przebiegać zgodnie z demokratycznym i przejrzystym procesem, który obejmuje
formalną rolę Parlamentu Europejskiego (zwykła procedura ustawodawcza).

Ponieważ Komisja Europejska wkrótce przedstawi swoje propozycje reformy
zarządzania gospodarczego UE, zwłaszcza w odniesieniu do reguł fiskalnych, jest to
wyjątkowa okazja do rozpoczęcia nowego rozdziału w kształtowaniu europejskiej
polityki gospodarczej. Ten nowy rozdział musi zapewnić spójność reguł fiskalnych



UE z uzgodnionymi celami makroekonomicznymi, społecznymi i środowiskowymi
UE oraz ustanowić nowe podejście do polityki fiskalnej państw członkowskich.
Dlatego wzywamy Państwa do zapewnienia, że następujące zasady leżą u podstaw
reformy:

● Zbudowanie przyszłościowej gospodarki z miejscami pracy dla
wszystkich – Zapewnienie elastyczności fiskalnej dla zatrudnienia, z
przyzwoitymi i dobrze płatnymi i przyzwoitymi miejscami pracy dostępnymi
dla wszystkich.

● Wypełnienie luki w finansowaniu ekologicznym i uniezależnienie Europy
energetycznie od paliw kopalnych – Potrzebne są ukierunkowane i
zwiększone zielone inwestycje publiczne, aby utrzymać się poniżej celu 1,5
stopnia Celsjusza określonego w porozumieniu klimatycznym z Paryża.
Zreformowane ramy fiskalne powinny zapewnić dostosowanie wydatków
publicznych państw członkowskich do porozumienia paryskiego, a także
innych celów środowiskowych, w tym ograniczenia zużycia zasobów i
zerowego zanieczyszczenia.

● Reinwestoweanie w usługi publiczne i ochronę socjalną - Wydatki
socjalne muszą gwarantować powszechny dostęp do wysokiej jakości
podstawowych usług publicznych, a także sieć ochrony socjalnej, aby nikt nie
wpadł w szczeliny, a gospodarka opiekuńcza ma kluczowe znaczenie.

● Ukierunkowanie na dobrostan ludzi, gospodarki i środowiska –
uczynienie trwałego dobrobytu głównym celem polityki gospodarczej UE
poprzez ustanowienie odpowiednich wskaźników w ramach polityki fiskalnej
UE i upewnienie się, że przepisy nie przełożą się ponownie na oszczędności.
Wzrost gospodarczy jako główny cel nie działa, a rządy powinny raczej dążyć
do osiągnięcia lepszych wyników ludzkich, gospodarczych i środowiskowych. 

Biorąc pod uwagę, że załamanie środowiska jest długotrwałym i strukturalnym
kryzysem, a nie tymczasowym, wydatki zapobiegawcze i inwestycje są dziś
koniecznością. Będzie to również oznaczać zagwarantowanie dobrej jakości życia
dla wszystkich, lepszych usług publicznych i bardziej zrównoważonego ekosystemu
dla przyszłych pokoleń.

Nowe europejskie ramy zarządzania gospodarczego i ambitne wspólne przepisy
podatkowe muszą być dostosowane do nadchodzących dziesięcioleci. Jeśli zostaną
zaprojektowane we właściwy sposób, mogą zmniejszyć nierówności społeczne,
ożywić zaufanie do UE i instytucji demokratycznych oraz pomóc w budowaniu



mostów między obywatelami Europy. Dzięki temu przeglądowi mamy okazję
zaprojektować bardziej sprawiedliwy system zbudowany wokół przyszłościowej
gospodarki z miejscami pracy dla wszystkich, solidarnością i zrównoważonym
rozwojem. Zachęcamy do skorzystania z tej okazji bez dalszych opóźnień.


