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Projekt rezolucji (art. 170 ust. 3 Regulaminu) w celu zastąpienia projektu rezolucji 
nieustawodawczej A8-0087/2019

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia 
Rady w sprawie utworzenia Europejskiego Funduszu Walutowego

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie utworzenia 
Europejskiego Funduszu Walutowego (COM(2017)0827),– uwzględniając opinię 
Europejskiego Komitetu Regionów z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie propozycji reformy 
unii gospodarczej i walutowej (UGW),

– uwzględniając pismo przewodniczącego Eurogrupy do przewodniczącego Rady 
Europejskiej z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie dalszego pogłębiania UGW 
i oświadczenie ze szczytu strefy euro z dnia 29 czerwca 2018 r. o reformie 
Europejskiego Mechanizmu Stabilności (EMS),

– uwzględniając sprawozdanie Eurogrupy dla przywódców o pogłębianiu UGW z dnia 
4 grudnia 2018 r.,

– uwzględniając oświadczenie ze szczytu strefy euro z dnia 14 grudnia 2018 r.,

– uwzględniając wspólne stanowisko z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie przyszłej 
współpracy między Komisją Europejską a EMS,

– uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego (EBC) z dnia 11 kwietnia 
2018 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie utworzenia 
Europejskiego Funduszu Walutowego1,

– uwzględniając opinię nr 2/2018 Europejskiego Trybunału Obrachunkowego z dnia 
18 września 2018 r. pt. „Analiza dotycząca kontroli i rozliczalności w odniesieniu do 
wniosku z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Funduszu 
Walutowego osadzonego w unijnych ramach prawnych”,

1 Dz.U. C 220 z 25.6.2018, s. 2.
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– uwzględniając art. 99 ust. 2 Regulaminu,

– uwzględniając wspólne posiedzenia Komisji Budżetowej i Komisji Gospodarczej i 
Monetarnej zgodnie z art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie wstępne Komisji Budżetowej i Komisji Gospodarczej i 
Monetarnej oraz opinie przedstawione przez Komisję Kontroli Budżetowej i Komisję 
Spraw Konstytucyjnych (A8-0087/2019),

A. mając na uwadze, że wprowadzenie euro jest jednym z najambitniejszych i 
najtrudniejszych projektów Unii;

B. mając na uwadze, że kryzys finansowy i gospodarczy ujawnił słabości finansowe 
struktury euro;

C. mając na uwadze, że silne i stabilne waluty mają zasadnicze znaczenie dla całej UE;

D. mając na uwadze, że ustanowienie europejskiego mechanizmu stabilności (EMS) było 
reakcją na kryzys UGW;

E. mając na uwadze, że utworzenie Europejskiego Instrumentu Stabilności Finansowej 
oraz EMS zmieniło polityczny i gospodarczy charakter UGW;

F. mając na uwadze, że międzyrządowy charakter EMS kładzie nacisk na uprawnienia 
decyzyjne państw członkowskich;

G. mając na uwadze, że obecna debata na temat przyszłości Europy i UGW uwidoczniła 
różnice w poglądach politycznych państw członkowskich na temat przyszłości EMS;

1. odrzuca wniosek;

2. uważa wniosek Komisji z dnia 6 grudnia 2017 r. dotyczący rozporządzenia Rady w 
sprawie utworzenia Europejskiego Funduszu Walutowego za wkład Komisji w aktualną 
debatę nad pogłębieniem UGW i reformą EMS motywowany jej własnymi interesami;

3. podkreśla, że włączenie EMS do ram prawnych UE nie ma podstawy prawnej; 
podkreśla zatem, że nie ma alternatywy dla międzyrządowego charakteru EMS; w 
związku z tym odrzuca włączenie EMS do prawa Unii; odrzuca pomysł przekształcenia 
EMS w Europejski Fundusz Walutowy;

4. przypomina o prerogatywach parlamentów narodowych w zakresie nadzoru fiskalnego i 
demokratycznego; uważa, że parlamentom narodowym powinno przysługiwać prawo 
do uzyskania informacji na temat działalności EMS oraz do podjęcia dialogu z 
dyrektorem zarządzającym zreformowanego EMS;

5. wzywa do natychmiastowego wprowadzenia moratorium na uruchamianie EMS w 
odniesieniu do dalszych programów tzw. pomocy finansowej; odrzuca zaangażowanie 
EMS w sprawy wewnętrzne państw członkowskich i ich politykę gospodarczą; wzywa 
do zniesienia EMS w najbliższej przyszłości;
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6. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji 
przewodniczącemu Rady Europejskiej, Komisji, Radzie, Eurogrupie, Europejskiemu 
Bankowi Centralnemu, dyrektorowi zarządzającemu Europejskiego Mechanizmu 
Stabilności oraz parlamentom państw członkowskich.

Or. en


