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WSKAZÓWKI

Komisja Gospodarcza i Monetarna zwraca się do Komisji Spraw Konstytucyjnych, właściwej 
dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 
wskazówek:

1. podkreśla, że państwa członkowskie strefy euro muszą kontynuować wzmacnianie 
stabilności, wydajności i demokratycznej odpowiedzialności; 

2. zauważa, że część wysiłków mających na celu złagodzenie kryzysu, takich jak 
przyjęcie pakietu sześciu wniosków ustawodawczych i utworzenie Europejskiego 
Mechanizmu Stabilności, skoncentrowanych jest wyłącznie na państwach 
członkowskich należących do strefy euro. 

3. z zadowoleniem przyjmuje trwające obecnie tworzenie jednolitego mechanizmu 
nadzorczego obejmującego strefę euro, z którego mogą jednak korzystać wszystkie 
pozostałe państwa członkowskie UE;

4. zaznacza, że niektóre kierunki strategie gospodarcze państw członkowskich 
ograniczane są przez Trojkę, która nie jest odpowiednio rozliczana ze swoich działań;

5. z zadowoleniem przyjmuje „Projekt” Komisji; apeluje do Komisji o składanie 
wniosków ustawodawczych w ramach procedury współdecyzji, tak aby przepisy 
mogły zostać bezzwłocznie wdrożone.

6. zaznacza, że istnieje ryzyko zaistnienia niepewności prawnej w związku z koncepcją 
„porozumień umownych” znajdujących zastosowanie do poszczególnych państw 
członkowskich wymienionych w konkluzjach Rady Europejskiej z grudnia 2012 r.

7. uważa, że należy przyspieszyć prace nad własnymi zasobami, a także nad mobilnością 
pracowników oraz budżetem strefy euro w celu stworzenia w niej optymalnych 
warunków dla funkcjonowania wspólnej waluty;

8. podkreśla, że art. 3 ust. 4 Traktatu o Unii Europejskiej stanowi, że „Unia ustanawia 
unię gospodarczą i walutową, której walutą jest euro”; w Protokole (nr 14) w sprawie 
Eurogrupy przewidziano „konieczność ustanowienia postanowień szczególnych w 
celu pogłębienia dialogu między państwami członkowskimi, których walutą jest euro, 
w oczekiwaniu na moment, w którym euro stanie się walutą wszystkich państw 
członkowskich unii”; jeżeli ta rzekomo przejściowa sytuacja ma nadal trwać, w 
Parlamencie Europejskim należy opracować odpowiedni mechanizm ustalania 
odpowiedzialności w aktualnej strefie euro i państwach członkowskich, które 
zadeklarowały chęć przystąpienia do niej.


