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WSKAZÓWKI 

Komisja Spraw Konstytucyjnych zwraca się do Komisji Gospodarczej i Monetarnej, jako 

komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 

następujących wskazówek: 

1. uwzględniając szczególny charakter UE jako instytucji ponadnarodowej, obecny wysoki 

poziom współzależności między państwami i zmianę w równowadze sił, uważa, że Unia 

powinna odgrywać bardziej aktywną i pierwszoplanową rolę w procesie globalnego 

zarządzania gospodarką, przystępując do organów międzynarodowych; podkreśla 

potrzebę przeprowadzenia reform instytucjonalnych w celu uzyskania spójnej 

reprezentacji UE i silnej europejskiej pozycji w międzynarodowych instytucjach i 

organach finansowych, walutowych i regulacyjnych; 

2. jest zdania, że UE jako członek forów międzynarodowych powinna wspierać reformy 

procesów zarządzania międzynarodowego i gospodarczego zgodnie z wyznawanymi 

przez siebie zasadami, zapisanymi w szczególności w art. 2, 3 i 6 Traktatu o Unii 

Europejskiej (TUE); 

3. apeluje o przystąpienie UE do forów międzynarodowych regulujących gospodarkę 

międzynarodową i wpływających na nią; uważa jednak, że UE powinna wyjaśnić status 

prawny decyzji podejmowanych przez nieoficjalne organy kierujące unią walutową; 

4. podkreśla, że kryzys gospodarczy i finansowy, który zaczął się w roku 2008, uwidocznił 

potrzebę lepszego zarządzania gospodarczego na świecie i powołania organów 

ponadpaństwowych mających zdolność do interweniowania i określone zasady 

funkcjonowania, by lepiej koordynować decyzje podejmowane w ramach krajowych 

polityk gospodarczych; 

5. wzywa do utworzenia spójnych i lepiej ustrukturyzowanych mechanizmów uprzedniej 

koordynacji, aby możliwe było określanie i prezentowanie wspólnego stanowiska UE w 

celu skutecznego wspierania celów i strategii politycznych UE – wymienionych np. w art. 

2, 3 i 6 TUE oraz w art. 8, 9, 10, 11 i 12 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – 

na międzynarodowych forach gospodarczych, ze względu na znaczną współzależność 

gospodarki poszczególnych krajów świata, wynikającą ze znaczenia handlu 

międzynarodowego dla światowego ładu gospodarczego; 

6. podkreśla, że należy opracować uzgodnioną strategię UE we wszystkich tych instytucjach 

i organach finansowych, walutowych i regulacyjnych, aby pozwolić Unii określić 

skoordynowane stanowisko i zwiększyć jej wpływ na proces decyzyjny; 

7. podkreśla znaczenie jednolitego stanowiska europejskiego w instytucjach i organach 

międzynarodowych i wzywa Komisję do zaproponowania europejskiego kodeksu 

postępowania dotyczącego przejrzystości i rozliczalności, dającego przedstawicielom 

europejskim wskazówki w ich działalności w organizacjach międzynarodowych, z 

wykorzystaniem istniejących najlepszych praktyk; uważa, że z czasem ten kodeks 

postępowania mógłby służyć za przykład dla wszystkich instytucji i organów 

międzynarodowych chcących utworzyć własny kodeks postępowania; 
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8. przypomina, że w instytucjach, w których reprezentowana jest zarówno UE, jak i jej 

państwa członkowskie należy w pełni przestrzegać „zasady lojalnej współpracy”, o której 

mowa w art. 4 ust. 3 TUE, a państwa członkowskie powinny „powstrzymywać się od 

podejmowania wszelkich środków, które mogłyby zagrażać urzeczywistnieniu celów Unii 

Europejskiej”; 

9. opowiada się za tym, by Unia wspierała ujednolicone i integrujące podejście europejskie 

w celu zapewnienia spójności, skuteczności i konsekwencji jej polityki i działań, a także 

uwzględniania przy określaniu wspólnego stanowiska interesów i wkładu państw 

członkowskich, które nie są reprezentowane w tych instytucjach i organach; 

10. uważa, że to ujednolicone, integrujące podejście europejskie można lepiej zrealizować 

przez regularny, formalny „dialog finansowy” organizowany w Parlamencie Europejskim 

w celu ustalenia wytycznych dotyczących przyjęcia stanowiska europejskiego przed 

ważnymi negocjacjami międzynarodowymi, co zagwarantuje, że stanowisko to będzie 

znane, i zapewni działania następcze; jest zdania, że do udziału w tym dialogu należy 

zapraszać instytucje europejskie, państwa członkowskie oraz, w stosownych przypadkach, 

przewodniczących zainteresowanych organizacji międzynarodowych, a charakter spotkań 

(publiczne lub przy drzwiach zamkniętych) i ich częstotliwość powinna zależeć od 

praktycznych wymogów sytuacji; 

11. uważa, że dialog ten służyłby określaniu mandatu negocjacyjnego w obszarach, w których 

Parlament jest wraz z Radą współprawodawcą, jednocząc stanowiska europejskie wokół 

przepisów przyjętych większością głosów i pozwalając uniknąć niespójności z przepisami 

oczekującymi na przyjęcie; 

12. wzywa Unię, by za pośrednictwem swych instytucji działały przy pełnym poszanowaniu 

Karty praw podstawowych i przestrzegały nieprzekraczalnych granic ich działania w 

poszczególnych dziedzinach, w tym w przypadku środków gospodarczych, które mogą 

wywierać znaczny wpływ na życie obywateli; 

13. przypomina, że UE powinna dążyć do pełnego członkostwa w międzynarodowych 

instytucjach gospodarczych i finansowych, jeżeli nie zostało jej ono jeszcze przyznane, a 

jest to właściwe rozwiązanie (na przykład w przypadku Organizacji Współpracy 

Gospodarczej i Rozwoju oraz Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW)); 

wzywa właściwe międzynarodowe instytucje gospodarcze i finansowe, by wprowadziły w 

swoich dokumentach założycielskich wszelkie zmiany niezbędne do umożliwienia UE 

pełnego udziału w ich pracach; 

14. uważa, że w przyszłości, z należytym uwzględnieniem podziału kompetencji między UE i 

jej państwami członkowskimi oraz postępów w zacieśnianiu unii gospodarczo-walutowej, 

należy zapewnić jednolitą zewnętrzną reprezentację UE w MFW i na innych 

międzynarodowych forach gospodarczych, aby pozwolić UE w pełni wykorzystać jej 

potencjał, ułatwić osiąganie jej celów, chronić jej interesy i interesy wszystkich państw 

członkowskich oraz zwiększyć jej znaczenie i wpływy w światowej strukturze 

gospodarczej i finansowej; uważa za absolutnie niezbędne, by prace nad wprowadzeniem 

takiej jednolitej reprezentacji rozpoczęto od dążenia do jednej reprezentacji strefy euro w 

MFW, bez uszczerbku dla stworzenia ostatecznie jednej grupy dla całej UE; 
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15. podkreśla potrzebę rzeczywistego zreformowania polityki UE, by uniknąć wewnętrznego 

braku równowagi gospodarczej i społecznej między państwami członkowskimi i 

umożliwić proces restrukturyzacji długu; 

16. ubolewa, że międzynarodowe instytucje i organy finansowe, walutowe i regulacyjne, jak 

również udział UE w tych instytucjach i organach, nie niesie ze sobą demokratycznej 

rozliczalności i przejrzystości procesu podejmowania decyzji; 

17. uważa, że należy rozważyć zapewnienie jednego miejsca przewodniczącym Rady i 

Komisji na posiedzeniach grupy G-20, ponieważ obecne dwie reprezentacje osłabiają 

wiarygodność UE na zewnątrz; 

18. podkreśla potrzebę zapewnienia pełnej przejrzystości, demokratycznej rozliczalności i 

legitymacji udziału Unii w istniejących instytucjach gospodarczych i finansowych; 

19. podkreśla, że przedstawiciele Unii powinni mieć możliwość rotacyjnego przewodniczenia 

grupie G-20; 

20. opowiada się za tym, aby Unia ustanowiła system pełnej przejrzystości w odniesieniu do 

udziału lobbystów w procesach negocjacji między instytucjami europejskimi a 

wspomnianymi instytucjami międzynarodowymi; 

21. uważa, że Parlament powinien być należycie, okresowo informowany o działaniach i 

stanowisku Unii w istniejących instytucjach gospodarczych i finansowych; jest zdania, że 

Parlament powinien mieć prawo do wyrażania swojej opinii i sprawować funkcję 

kontrolną nad pracami przedstawicieli Unii w tych instytucjach, by zagwarantować 

rozliczalność i wzmocnić legitymację demokratyczną; 

22. wzywa do utworzenia międzyinstytucjonalnych grup roboczych, które zbierałyby się 

przed oficjalnymi posiedzeniami międzynarodowych instytucji i organów finansowych, 

walutowych i regulacyjnych i dawałyby Parlamentowi Europejskiemu sposobność 

wyrażenia opinii w sprawach, które mają być omawiane na nadchodzących spotkaniach; 

jest zdania, że należy utworzyć mechanizm uwzględniania opinii Parlamentu w takich 

sprawach; 

23. podkreśla, że Parlamentowi należy zapewnić dostęp do stosownych dokumentów 

wydawanych przez instytucje gospodarcze i finansowe, że powinien powstać stosowny, 

otwarty i wydajny mechanizm regularnej sprawozdawczości, a uczestnicy z UE powinni 

systematycznie przekazywać Parlamentowi informacje zwrotne na temat decyzji 

podjętych przez te fora; 

24. jest zdania, że UE powinna odgrywać pierwszoplanową i bardziej aktywną rolę we 

wspieraniu reform międzynarodowych instytucji gospodarczych i finansowych, by 

funkcjonowały one bardziej demokratycznie i przejrzyście oraz by lepiej rozliczały się ze 

swoich działań, co zbliży je do obywateli; 

25. uważa za stosowne, by UE broniła na wszystkich międzynarodowych forach 

gospodarczych koordynacji i wzmocnienia globalnego zarządzania gospodarczego, 

europejskiego modelu społecznego, współpracy podatkowej i kultury zrównoważonego 
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rozwoju w przedsiębiorstwach. 
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