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WSKAZÓWKI 

1. przypomina swoje konkluzje, zgodnie z którymi międzyrządowe struktury i procesy 

decyzyjne zwiększają złożoność odpowiedzialności instytucjonalnej oraz zmniejszają 

przejrzystość i rozliczalność demokratyczną, a metoda wspólnotowa jest najlepsza dla 

funkcjonowania Unii; 

2. wzywa do ujęcia Europejskiego Mechanizmu Stabilności (EMS) w ramach prawnych 

UE; oczekuje na inicjatywę Komisji dotyczącą określenia obszarów głosowania 

większością kwalifikowaną w celu zapewnienia bardziej skutecznego stanowienia 

prawa w dziedzinie opodatkowania; wzywa do utworzenia stanowiska 

wiceprzewodniczącego Komisji odpowiedzialnego za unię gospodarczą i walutową 

(UGW); wzywa do utworzenia linii budżetowej dla strefy euro jako części wieloletnich 

ram finansowych, która powinna wspierać wdrażanie polityk strefy euro; 

3. z zadowoleniem przyjmuje postępy w pracach nad unią bankową w ostatnich kilku 

latach; przypomina, że negocjacje w sprawie jej ukończenia muszą być kontynuowane, 

aby skutecznie ograniczyć ryzyko i ustanowić osłonę fiskalną europejskiego funduszu 

restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji; wzywa do zreformowania EMS, aby mógł 

on służyć jako osłona fiskalna jednolitego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej 

likwidacji; w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje oświadczenie wydane na 

szczycie państw strefy euro w dniu 29 czerwca 2018 r., w którym stwierdzono, że EMS 

zapewni wspólny mechanizm ochronny dla jednolitego funduszu restrukturyzacji i 

uporządkowanej likwidacji oraz będzie dalej wzmacniany; z zadowoleniem przyjmuje i 

zdecydowanie popiera inicjatywy niektórych państw członkowskich, by rozważyć 

przystąpienie do unii bankowej; 

4. postuluje zwiększenie roli Parlamentu Europejskiego i parlamentów krajowych w 

odnowionych ramach zarządzania gospodarczego w celu wzmocnienia rozliczalności 

demokratycznej; 

5. uważa brexit za szansę na porzucenie modeli przewidujących opcjonalne wyłączenia 

(opting out) na rzecz niedyskryminujących i zapewniających wsparcie modeli 

przewidujących opcjonalny udział (opting in); podkreśla, że modele przewidujące 

opcjonalny udział nie sprowadzałyby postępu w kierunku „coraz ściślejszego związku” 

do najniższego wspólnego mianownika, czyli jednego rozwiązania odpowiedniego dla 

wszystkich, lecz umożliwiałyby elastyczność niezbędną do osiągania postępów, 

jednocześnie pozostawiając otwarte drzwi dla państw członkowskich, które zarówno 

chciałyby, jak i byłyby w stanie spełnić wymagane kryteria; 

6. apeluje o zaprojektowanie ewentualnego przyszłego modelu zróżnicowanej integracji w 

taki sposób, by stanowił on zachętę dla państw członkowskich aspirujących do 

opcjonalnego udziału oraz zapewniał im wsparcie w wysiłkach na rzecz rozwoju 

gospodarczego i przemian gospodarczych mających na celu spełnienie wymaganych 

kryteriów w rozsądnym czasie; 

7. podkreśla znaczenie zbieżności Funduszu Spójności oraz funduszy strukturalnych i 

odnotowuje programy takie jak Program wspierania reform, mające wspierać państwa 

członkowskie w przyłączaniu się do strefy euro i w przyjmowaniu euro jako swojej 

waluty; podkreśla znaczenie funduszy inwestycyjnych i EBI dla zlikwidowania luki 
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inwestycyjnej w UE, wspierania budowania zdolności oraz angażowania dodatkowych 

wysiłków i zasobów w celu osiągnięcia konwergencji społeczno-gospodarczej między 

państwami członkowskimi i wewnątrz nich; przypomina, że zakończenie tworzenia 

jednolitego rynku jest katalizatorem gospodarczej integracji i konwergencji gospodarek 

państw członkowskich wchodzących w jego skład; wzywa Komisję do priorytetowego 

egzekwowania obecnych przepisów i do przyspieszenia prac nad usunięciem przeszkód 

w zakończeniu tworzenia jednolitego rynku. 
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