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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie raportu rocznego EBC za rok 2007
(2007/2142(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając raport roczny Europejskiego Banku Centralnego (EBC) za 2007 r., 

– uwzględniając art. 113 traktatu WE, 

– uwzględniając art. 15 Protokołu w sprawie Statutu Europejskiego Systemu Banków 
Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego1 załączonego do Traktatu, 

– uwzględniając rezolucję z dnia 2 kwietnia 1998 r. w sprawie odpowiedzialności 
demokratycznej na trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej2, 

– uwzględniając rezolucję z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie sytuacji gospodarki 
europejskiej: wstępne sprawozdanie na temat głównych kierunków polityk gospodarczych 
na rok 2008, 

– uwzględniając komunikat Komisji pt. „10 lat istnienia unii gospodarczej i walutowej –
sukcesy i wyzwania” (COM(2008)0238), 

– uwzględniając przegląd stabilności finansowej EBC z grudnia 2007 r. i jego raport w 
sprawie integracji finansowej w Europie z kwietnia 2008 r., 

– uwzględniając wiosenne prognozy ekonomiczne Komisji z dnia 28 kwietnia 2008 r.,

– uwzględniając art. 45 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A6-0000/2008),

A. mając na uwadze, że w 2007 r. PKB strefy euro wzrosło o 2,6% (w porównaniu z 2,7% w 
2006 r.) pomimo warunków zwiększonej niepewności wynikającej z napięć finansowych 
w drugiej połowie roku,

B. mając na uwadze, że stopa inflacji wyniosła 2,1% w porównaniu z 2,2% w 2006 r. 
pomimo sytuacji gospodarczej, która charakteryzowała się znaczącą presją na wzrost cen, 

C. mając na uwadze, że EBC w 2007 r. w dalszym ciągu zmienił stopy procentowe z 3,5% w 
grudniu 2006 r. do 4,0% w czerwcu i utrzymał ten poziom w drugim półroczu, 

D. mając na uwadze, że w 2007 r. kurs wymiany euro wzrósł o 6,3% w nominalnym ujęciu 
efektywnym i że szczególnie wysoka aprecjacja nastąpiła względem dolara USA (11,8%), 

E. mając na uwadze, że napięcia na rynku finansowym i nierównowaga globalna stanowią 

                                               
1 Dz.U. C 191 z 29.7.1992, s. 68.
2 Dz.U. C 138 z 4.5.1998, s. 177.
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zagrożenie dla ogólnoświatowego wzrostu gospodarczego i zmian kursów walutowych,

F. mając na uwadze, że oczekuje się, iż w 2008 r. inflacja w strefie euro wzrośnie do 2,0%-
3,0%, odzwierciedlając w znacznej mierze zakładane tendencje kształtowania się cen ropy 
i żywności, a następnie spadnie do przedziału 1,2%-2,4% w 2009 r.,

G. mając na uwadze, że Parlament pragnie przyczynić się do wzmocnienia roli i 
międzynarodowego autorytetu EBC oraz strefy euro na scenie międzynarodowej, 

EBC dziś
1. przyjmuje z zadowoleniem fakt, że w dziesięć lat po zainicjowaniu Unii Gospodarczej i 

Walutowej (UGW) EBC i euro są szanowane i ogólnie akceptowane w ramach gospodarki 
światowej, i zauważa, że euro stało się walutą o światowej pozycji niemal równej 
dolarowi USA;

2. podkreśla znaczenie niezależności EBC i przyjmuje z zadowoleniem fakt, że w myśl 
traktatu z Lizbony EBC stanie się instytucją UE posiadającą osobowość prawną i jasno 
określony niezależny status polityczny i finansowy;

3. wita Cypr i Maltę w UGW i odnotowuje ich pomyślną akcesję;

Stabilność finansowa
4. wyraża uznanie dla znakomitej pracy EBC w ograniczaniu napięć finansowych 

wywołanych przez kryzysy na amerykańskim rynku kredytów hipotecznych wysokiego 
ryzyka, zwłaszcza dla operacji rozpoczętej w dniu 9 sierpnia 2007, w wyniku której 
dostarczono rynkowi płynności w kwocie 95 mld euro, w formie przetargu o stałej stopie 
procentowej wynoszącej 4,00%, zgodnie z tą samą procedurą, co w przypadku zwykłych 
operacji rynkowych EBC; zauważa, że operacja ta, wraz z operacjami dostrajającymi i 
następującymi po nich rozlicznymi cotygodniowymi operacjami refinansującymi, zdołała 
ustabilizować bardzo krótkoterminowe stopy procentowe; uważa, że wskazuje to 
ponownie na wartość wspólnej polityki walutowej kształtowanej przez EBC, która 
stabilizuje gospodarkę w okresach niestabilności;

5. podkreśla zwiększoną potrzebę współpracy pomiędzy bankami centralnymi i organami 
nadzorczymi celem utrzymania stabilności na rynkach finansowych, w szczególności 
mając na względzie coraz bardziej zintegrowane systemy finansowe; zwraca się do EBC o 
dalsze działania na rzecz poprawy integracji i komunikacji na szczeblu wewnątrzunijnym 
oraz w ramach stosunków z innymi bankami centralnymi i odnośnymi instytucjami, 
szczególnie z Bankiem Anglii (Bank of England), ponieważ Londyn jest najważniejszym 
centrum finansowym w Unii Europejskiej; wzywa EBC do odgrywania czynnej roli na 
różnych forach omawiających zmiany w zakresie nadzoru, np. w działaniach 
wynikających z procedury Lamfalussy’ego;

6. uznaje, że główne banki centralne, takie jak EBC i amerykańska Rezerwa Federalna, 
przestrzegały przed lekceważeniem zagrożeń gospodarczych przed kryzysem „bańki 
internetowej” w 2000 r. oraz kredytów hipotecznych wysokiego ryzyka w 2007 r.; 
zauważa, że rynki finansowe nie zdołały odpowiednio i skutecznie zareagować na te 
ostrzeżenia; w związku z tym zwraca się do EBC o przeanalizowanie tej reakcji i 
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zaproponowanie sposobów poprawy korelacji między takimi perspektywicznymi 
ostrzeżeniami a reakcjami rynkowymi; w świetle niedawnych napięć finansowych wzywa 
EBC do rozważenia, czy posiada wystarczające instrumenty działania w obliczu 
ponadgranicznego europejskiego kryzysu finansowego oraz jakich uprawnień potrzebuje 
do poprawy nadzoru monitoringu ostrożnościowego w skali makro w strefie euro;

Rozwój gospodarczy i monetarny
7. zauważa trwającą dyskusję na temat sposobu definiowania stabilności cen, w związku z 

którą niektórzy opowiadają się za strategią bezpośredniego celu inflacyjnego; uważa 
jednak, że system dwu filarów oparty na M3 jest najwłaściwszym sposobem pomiaru 
stabilności cen; uznaje wartość dodaną informacji dodatkowych i wczesnego ostrzegania 
przed ryzykiem inflacyjnym oraz swobodę działania, jaką zapewnia taki system;

8. podkreśla, że zagrożenia niesymetrycznym rozwojem sytuacji gospodarczej w strefie euro 
mogą wzrosnąć wraz ze zwiększeniem liczby jej członków, ponieważ narastają różnice 
pod względem wielkości i dojrzałości ich gospodarek; 

9. wzywa wszystkie państwa członkowskie należące do strefy euro, państwa członkowskie, 
które postanowiły pozostać poza nią, oraz kandydujące do niej państwa członkowskie do 
uwzględnienia tych wyzwań, a co za tym idzie, pełnego przestrzegania kryteriów Paktu 
Stabilności i Wzrostu i – w stosownych przypadkach – spełnienia kryteriów z Maastricht, 
ponieważ wraz z konsolidacją fiskalną i spowolnieniem wzrostu płac stanowi to 
najsilniejszą ochronę przed wyzwaniami związanymi z asymetrycznym rozwojem 
sytuacji; 

10. oczekuje, że Rada będzie jednakowo traktować wszystkie państwa członkowskie 
kandydujące do strefy euro i w pełni respektować ocenę i zalecenia EBC w zakresie ich 
gotowości do przystąpienia do tej strefy;

11. odnotowuje aprecjację euro, zwłaszcza wobec dolara USA; podkreśla cel stabilności cen, 
uznając jednak, że duże i szybkie zmiany kursu wymiany euro mogą zaszkodzić zdolności 
EBC do zarządzania swoją polityką pieniężną i że osłabienie euro mogłoby być źródłem 
inflacji lub też, z drugiej strony, nadmierna aprecjacja mogłaby zagrażać perspektywom 
wzrostu krajów uzależnionych od eksportu; zwraca się do EBC o monitorowanie tej 
sytuacji i w razie konieczności o podjęcie działań; 

Zarządzanie i skuteczne podejmowanie decyzji
12. przypomina o nieprzerwanym wezwaniu do większej przejrzystości EBC i wyraża 

uznanie dla już poczynionych wysiłków; uznaje w tym kontekście trudności związane z 
upublicznieniem protokołów posiedzeń Rady Prezesów EBC, jako że różnice w 
poszczególnych stanowiskach można by interpretować jako odzwierciedlenie interesów 
krajowych, co mogłoby powodować naciski rządów państw członkowskich na członków 
Rady Prezesów; 

13. pomimo tego wzywa EBC, aby w swoich oświadczeniach następujących po podjęciu 
decyzji przez Radę Prezesów jasno precyzował, czy w trakcie dyskusji łatwo osiągnięto 
porozumienie, czy też pozostawano przy rozbieżnych opiniach, ponieważ dzięki temu 
rynki zyskałyby więcej informacji bez szkody dla wspólnej europejskiej perspektywy 
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decyzji Rady Prezesów EBC;

14. wzywa EBC, aby ponownie przedstawił propozycję reformy struktury Rady Prezesów, 
jako że propozycja złożona w 2003 r. została odrzucona przez Parlament; zauważa, że w 
związku z rosnącą liczbą krajów strefy euro reformy będą tym bardziej konieczne; popiera 
wcześniejszą sugestię EBC, aby traktować gospodarcze znaczenie uczestniczących państw 
członkowskich jako najbardziej znaczący czynnik dla rotacyjnego systemu głosowania 
oraz że liczba decydentów powinna pozostać niska w trosce o skuteczność;

15. uznaje rosnącą rolę Eurogrupy i jej przewodniczącego w określaniu istotnej części 
programu gospodarczego Unii Europejskiej, zwłaszcza bardziej formalną strukturę i 
centralną rolę w koordynacji polityki gospodarczej w ramach Eurogrupy, jak określono w 
art. 136 traktatu WE, również w odniesieniu do państw członkowskich nieuczestniczących 
w strefie euro; popiera wzmocnienie rozwoju strefy euro przemawiającej jednym głosem 
na forach międzynarodowych, z przewodniczącym Eurogrupy odgrywającym rolę 
rzecznika;

16. przyjmuje z zadowoleniem współpracę pomiędzy EBC, Komisją i sektorem usług 
finansowych w zakresie pomyślnego wszczęcia inicjatyw jednolitego obszaru płatności w 
euro (SEPA) i krótkoterminowego europejskiego papieru wartościowego (STEP); uważa, 
że stanowią one pozytywny wkład sektora usług finansowych w pobudzenie europejskiej 
integracji finansowej;

17. przyjmuje z zadowoleniem pomyślne rozpoczęcie operacji w systemie Target 2 i 
ukończenie działań dotyczących migracji do jednolitej platformy; uważa, że stanowi to 
ważny krok w kierunku integracji finansowej i obniżenia kosztów rozliczeń i 
rozrachunków;

Zewnętrzny wymiar euro
18. odnotowuje stale rosnący status euro jako międzynarodowej waluty; zauważa, że 

reprezentacja Unii Europejskiej na forach międzynarodowych w zakresie spraw 
gospodarczych i monetarnych w słabym stopniu odzwierciedla rzeczywistą wagę 
gospodarczą strefy euro i że można upatrywać w tym przeszkody dla większego wpływu 
w międzynarodowych sprawach finansowych; wzywa zatem do podjęcia kroków na rzecz 
ujednoliconej reprezentacji strefy euro w międzynarodowych instytucjach finansowych, 
takich jak MFW; 

19. zachęca EBC, aby w dalszym ciągu dążył do umocnienia swojej roli w 
międzynarodowych kontekstach finansowych; uważa, że mocniejszy status euro na arenie 
międzynarodowej będzie korzystny dla strefy euro, co zachęci nieuczestniczące w niej 
państwa członkowskie do dążenia do pełnego członkowstwa;

o    o

o

20. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji oraz Europejskiemu Bankowi Centralnemu.
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UZASADNIENIE

W sprawozdaniu dotyczącym raportu rocznego EBC Parlament Europejski ocenia pracę 
Europejskiego Banku Centralnego w 2007 r. W tym roku sprawozdanie skupia się na 
wyzwaniach stojących przed EBC, zwłaszcza w wyniku napięć finansowych po kryzysach na 
amerykańskim rynku kredytów hipotecznych wysokiego ryzyka, lecz także na kwestiach 
dotyczących zarządzania, takich jak skuteczne podejmowanie decyzji i przejrzystość.

1. EBC dziś 
Europejski Bank Centralny jest jedynym naprawdę wspólnym organem Unii Europejskiej 
zajmującym się stabilnością finansową i polityką pieniężną. W dziesięć lat od zainicjowania 
UGW rola strefy euro i jej wspólnej waluty okazała się wielkim sukcesem. Mimo tego 
obiecującego dziesięciolecia niektórzy europejscy politycy, a nawet głowy państw, w dalszym 
ciągu kwestionują niezależność EBC. Jako sprawozdawca popieram niezależność EBC, 
ponieważ ma ona fundamentalne znaczenie dla gwarantowania stabilnej polityki pieniężnej, i 
z ogromnym zadowoleniem przyjmuję fakt, że w traktacie z Lizbony niezależność ta została 
wyraźnie uznana i umocniona.

Komisja szacuje, że korzyści z wprowadzenia euro są następujące:

 średnia stopa inflacji wynosząca ok. 2% na przestrzeni ostatnich 10 lat, 
 utworzenie prawie 16 mln miejsc pracy od 1999 r.,
 spadek długoterminowych stóp procentowych poniżej 4% – o połowę mniej niż 

poziom z lat 1990., 
 brak konieczności wymiany walut, co ułatwia podróżowanie i zakupy w strefie euro, 
 stabilne kursy wymiany, które pobudziły handel pomiędzy krajami strefy euro.

Efekty te stanowią namacalne zmiany dla wszystkich obywateli strefy euro. Zmiany były 
jednak odczuwalne nie tylko dla jej członków: wraz z rosnącą rolą euro i obszaru wspólnej 
waluty zwiększają się koszty pozostawania poza nią. Chociaż do strefy euro nie należą 
jeszcze kraje aspirujące do niej, jak moja ojczyzna Szwecja, oraz te, które z wyboru znalazły 
się na zewnątrz, jak Dania i Wielka Brytania, ustanowienie przewodniczącego Eurogrupy i 
rosnąca potrzeba współpracy w tych kwestiach sprawia, że owa nieformalna grupa ma 
znacznie większe znaczenie. W art. 136 traktatu z Lizbony określa się jasno rolę Eurogrupy i 
podkreśla jej znaczenie dla koordynacji polityki gospodarczej. W pełni to popieram, uznając 
jednocześnie, że niemożność uczestniczenia w tych obradach stanowi tym większe 
utrudnienie. Koszt pozostawania poza obszarem, który stanowi najbardziej fundamentalny 
element pogłębionej integracji w Europie, jest wysoki nie tylko pod względem gospodarczym, 
lecz także politycznym. Mój kraj, Szwecja, zadeklarował dążenie do przyłączenia się do 
strefy będącej trzonem integracji europejskiej. Pełne członkowstwo we współpracy 
gospodarczej jest, z mojego punktu widzenia, pożądane, a nawet nieuniknione.

2. 2007: rok wielu wyzwań 
Rok 2007 okazał się interesujący i trudny dla EBC, z silnym wzrostem w pierwszym półroczu 
oraz napięciami finansowymi począwszy od sierpnia. Inflacja rosła w równym tempie i 
wynosi obecnie ok. 3% – o wiele więcej niż średniookresowy cel inflacyjny wynoszący ok. 
2%. Dolar oraz inne waluty znacznie osłabiły się w stosunku do euro, co wywołało ponowne 
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dyskusje na temat kursu wymiany. 

Rozszerzenie strefy euro nadaje obszarowi walutowemu większe znaczenie, lecz jednocześnie 
mnoży wyzwania, ponieważ podejmowanie decyzji staje się utrudnione, a różnice w rozwoju 
gospodarczym członków rosną. EBC staje wobec tego przed szeregiem wyzwań, które są 
omówione w niniejszym sprawozdaniu wraz z propozycjami sposobów na poprawę działań 
przez EBC. 

3. Stabilność finansowa
Kryzysy na rynku kredytów hipotecznych wysokiego ryzyka udowodniły, że stabilność 
finansowa jest globalnym problemem, ponieważ kryzys nie ogranicza się już do jednego kraju 
czy regionu. Operacja EBC z 9 sierpnia dostarczyła rynkowi płynności w kwocie 95 mld euro 
w formie przetargu o stałej stopie procentowej. Odbyła się ona zgodnie z tą samą procedurą, 
co w przypadku zwykłych operacji rynkowych EBC. Wraz z operacjami dostrajającymi i 
następującymi po nich rozlicznymi cotygodniowymi operacjami refinansującymi, zdołała ona 
ustabilizować bardzo krótkoterminowe stopy procentowe. Działania skoordynowane z FED i 
Bank of England w dużej mierze pomogły utrzymać system finansowy na powierzchni, lecz 
nie rozwiązały kryzysów. Ukazało to także potrzebę lepszej współpracy między bankami 
centralnymi i innymi instytucjami. Fakt, że ostrzeżenia EBC i FED przed niedoszacowaniem 
ryzyka przed kryzysem na rynku kredytów hipotecznych wysokiego ryzyka nie spowodowały 
wystarczającej reakcji rynków, prowadzi do pytania, w jaki sposób ułatwić lepsze reakcje. 

Trwające na różnorakich forach dyskusje mają znaczenie dla przyjęcia zrównoważonych 
środków na rzecz powiązania banków centralnych i nadzoru w bardziej globalnym wymiarze. 
Jako że napięcia ulegają dalszym przemianom, istotne jest dokonanie wraz z sektorem 
szczegółowej analizy przed podjęciem jakichkolwiek nowych działań. W Unii Europejskiej 
działania wynikające z procedury Lamfalussy’ego winny być jednym z filarów aktualizacji 
europejskiej struktury nadzoru.

4. Rozszerzenie i zarządzanie
Społeczna akceptacja Europejskiego Banku Centralnego opiera się na fakcie, że realizuje on 
takie cele, jak stabilność finansowa i wzrost gospodarczy, które społeczeństwo uważa za 
konieczne, oraz że w wystarczającym stopniu tłumaczy on środki ich realizacji. Tak oto rodzą 
się siły ciążące w bardzo różnych kierunkach: skuteczne podejmowanie decyzji kontra 
otwartość i uczestnictwo. Te różnorakie tendencje mogą się nasilić wraz ze wzrostem liczby 
państw członkowskich UE spełniających kryteria przynależności do strefy euro. W efekcie 
powstanie rozszerzony obszar obejmujący większą liczbę obywateli Unii, lecz także szersze 
spektrum poziomów rozwoju gospodarczego, wskaźnika wzrostu i dojrzałości gospodarki. W 
ramach EBC wyzwania związane ze skutecznym podejmowaniem decyzji trzeba będzie 
zrównoważyć z potrzebą integracji. Aby EBC mógł sprostać nadchodzącym wyzwaniom, 
powinien on zainicjować przegląd możliwości dokonania zmian w zakresie podejmowania 
decyzji i na wczesnym etapie zaangażować w te dyskusje odnośne instytucje.

Po poprzednich debatach na temat sposobu zreformowania Rady Prezesów i doprowadzenia 
do efektywności dyskusji, obrad i procesu decyzyjnego obecny system wydaje się nietrwały, 
ponieważ grozi pogłębieniem różnic w wadze gospodarczej i politycznej państw 
członkowskich strefy euro w EBC. Pragmatyczną możliwością byłoby nadanie większych 
uprawnień Zarządowi, jednak ze względu na to, że system „jedna osoba-jeden głos” już 
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funkcjonuje i jest istotnym elementem demokratycznym, takie rozwiązanie jest politycznie 
nie do przyjęcia. Pozostają zatem cztery możliwości: ważenie głosów, przedstawicielstwo, 
regionalne banki centralne lub rotacyjność. Za najlepsze rozwiązanie uważam rotacyjność 
członkowstwa w Radzie Prezesów w oparciu o znaczenie gospodarcze, ponieważ łączy ono 
skuteczność z legitymacją demokratyczną. Pewien problem stanowi rezygnacja z zasady 
równości państw członkowskich, ale sądzę, że musi ona nastąpić celem zapewnienia 
zdolności do podejmowania decyzji; najlepszym sposobem zapewnienia, że interesy krajowe 
nie będą w nieuzasadniony sposób wpływać na kształtowanie polityki przez EBC, jest 
maksymalne zbliżenie siły politycznej i wagi gospodarczej prezesów krajowych banków 
centralnych. Główny element propozycji powinien zatem skupiać się na wadze gospodarczej 
jako na decydującym czynniku częstotliwości zasiadania w Radzie Prezesów. 

5. Jawność
Jako sprawozdawca uważam, że otwartość i przejrzystość mają podstawowe znaczenie, i 
sądzę, że publiczne udostępnianie informacji wzmocni legitymację i przewidywalność EBC. 
Uznaję jednak trudności związane z upublicznieniem protokołów posiedzeń Rady Prezesów, 
ponieważ w różnych indywidualnych stanowiskach można upatrywać interesów krajowych. 
W przypadku ujawnienia poglądów opatrzonych nazwiskami wzrosłoby również ryzyko 
wywierania nacisków przez rządy na „ich własnych” prezesów krajowego banku centralnego. 
Mogłoby to prowadzić do obstrukcji celów działań Europejskiego Banku Centralnego, a na 
dłuższą metę osłabić jego status i legitymację wśród społeczeństwa. Mimo tych problemów 
nadal istnieje potrzeba większej ilości dokładniejszych informacji. Zwracam się zatem do 
Rady Prezesów EBC, aby w każdym przypadku prezentowała przebieg dyskusji 
poprzedzających decyzję, a w szczególności wyjaśniała, czy łatwo osiągnięto porozumienie, 
czy też pozostawano przy rozbieżnych opiniach. W ten sposób dostarczono by społeczeństwu 
i rynkom finansowym więcej informacji na temat przebiegu dyskusji wśród członków Rady 
Prezesów, jednakże z pominięciem nazwisk lub krajów. 

6. Międzynarodowa rola euro
Od momentu jego wprowadzenia euro zyskało pewną pozycję ważnej waluty 
międzynarodowej, ustępując tylko dolarowi USA. W 2004 r. dłużne papiery wartościowe 
denominowane w euro wyprzedziły te w dolarach USA, podczas gdy odsetek kredytów 
bankowych w euro przyznanych przez banki strefy euro kredytobiorcom spoza niej wynosi 
36% w porównaniu z 45% dla dolara USA. Euro jest również drugą w kolejności walutą 
będącą przedmiotem aktywnego obrotu na zagranicznych rynkach walutowych w skali 
światowej oraz jest wykorzystywane w ponad jednej trzeciej zagranicznych transakcji 
walutowych.

Moim zdaniem dowodzi to wartości współpracy monetarnej oraz faktu, że euro stanowi 
poważny atut dla wszystkich członków UGW. Euro ma niemniej pewną wyraźną słabość w 
porównaniu z dolarem: na forach międzynarodowych jest mniej jednolitym podmiotem od 
dolara, przez co w tych kontekstach brakuje mu silnego głosu. Zwracam się zatem do EBC, 
aby przyjął środki na rzecz europejskiej reprezentacji w międzynarodowych instytucjach 
finansowych, odzwierciedlającej rzeczywistą wagę gospodarczą strefy euro; ujednolicona 
reprezentacja strefy euro w tych sprawach wzmocniłaby pozycję euro w międzynarodowych 
instytucjach finansowych, podnosząc tym samym jego status. Przyniesie to również znaczne 
korzyści członkom UGW, pobudzając rozszerzenie strefy euro, jako że kraje poza tą strefą 
wyraźnie zauważą korzyści z członkowstwa w UGW.
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