Uwagi do projektu Zalecenia Rady
w sprawie krajowego programu reform Polski na 2017 r.
opublikowanego przez Komisję Europejską w dniu 22.05.2017, COM(2017)520 final
Związek Rzemiosła Polskiego, po zapoznaniu się z 3-ema rekomendacjami i 18-oma
komentarzami zawartymi w preambule, zgłasza następujące uwagi:
Ad Zalecenie 1
Podtrzymujemy swoje, prezentowane również w poprzednich cyklach Semestru
europejskiego, stanowisko, iż ograniczenie stosowania obniżonych stawek VAT nie jest
kwestią priorytetową, w tym w kontekście efektywności poboru podatków w Polsce. Dlatego,
nie powinno stanowić zalecenia dla Polski w ramach Semestru. Potwierdzają tą analizy i dane
Ministerstwa Finansów. Niezmiennie uważamy, że Komisja proponując od lat to zalecenie nie
przedstawia przekonujących argumentów i nie uwzględnia pełnego kontekstu krajowego oraz
pełnego spektrum funkcji społecznych poszczególnych preferencji w VAT funkcjonujących w
Polsce, w tym m.in. w branży budowlanej, spożywczej czy usług osobistych.
Ad Zalecenie 2
Podzielamy opinię Komisji nt. konieczności podejmowania działań na rzecz zwiększenia
uczestnictwa w rynku pracy, w szczególności w odniesieniu do kobiet, osób o niskich
kwalifikacjach i osób starszych, na rzecz rozwoju bardziej trwałych form zatrudnienia oraz na
rzecz zapewnienia stabilności i adekwatności systemu emerytalnego. Zwracamy przy tym
uwagę, że środki podwyższające rzeczywisty wiek przejścia na emeryturę niekoniecznie muszą
być efektem tylko tzw. twardych regulacji prawnych, nie zawsze akceptowalnych społecznie,
ale również mogą być naturalną konsekwencją odpowiednich działań w innych obszarach,
takich jak polityka zdrowotna czy edukacyjna. Z pewnością dobrowolnemu późniejszemu
przechodzeniu na emeryturę sprzyjać będzie także konkurencyjna gospodarka i otoczenie
prawne napędzające rozwój przedsiębiorstw, a w konsekwencji nowych stabilnych i
atrakcyjnych miejsc pracy. W kontekście wątku dotyczącego rozwoju trwałych form
zatrudnienia i szerszego stosowania umów o pracę na czas nieokreślony (w tym zawieranych
dla celów przygotowania zawodowego młodocianych), również opowiadamy się za
podejściem holistycznym.
Ad Zalecenie 3
Popieramy wszelkie działania ukierunkowane na usuwanie przeszkód dla inwestycji. Do
wymienionych przez Komisję w Preambule czynników wpływających na zaufanie
przedsiębiorców do otoczenia biznesowego i tym samym zachęcających do inwestycji –
dodalibyśmy obok pewności prawa i zaufania do organów regulacyjnych i podatkowych, także
sądownictwo – ale nie tylko „niezależne”, na co zwraca uwagę Komisja, ale także skuteczne,
sprawne i „ślepe”. W codziennym funkcjonowaniu i decyzjach biznesowych tysięcy
mikroprzedsiębiorców, w tym w decyzjach dotyczących rozwoju inwestycji dużo większą
barierą niż „strukturalne zagrożenie praworządności” w rozumieniu Komisji - jest codzienny
praktyczny kontakt z „polską Temidą”.
***
Warszawa, 26 maja 2017 r.

