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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0133/2012, którą złożył poseł do PE Andrew Duff (Wielka 
Brytania) w imieniu Unii Europejskich Federalistów, w której wzywa się 
Parlament Europejski, na podstawie art. 48 ust. 2 TUE, do rozpoczęcia 
tworzenia unii fiskalnej

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wyrażają obawę w związku z trwającą niestabilnością finansową i 
poważnymi trudnościami gospodarczymi, jakie napotyka ludność Europy. Zwracają głównie 
uwagę na to, że nowy traktat międzyrządowy powinien wzmocnić dyscyplinę fiskalną, mimo 
że nie zaradzi problemowi długu państwowego. W tym kontekście apelują do Parlamentu o 
zastosowanie środków przewidzianych w TUE dla zwykłej procedury zmiany Traktatu, która 
powinna prowadzić do powstania federalnego organu zarządzającego gospodarką 
odpowiadającego przed Parlamentem Europejskim zgodnie z zasadami demokracji. Ponadto 
składający petycję wzywają do wdrożenia reform strukturalnych w celu podniesienia poziomu 
konkurencyjności i zatrudnienia w Europie. Na koniec wzywają Parlament do sporządzenia 
harmonogramu prac nowego konwentu konstytucyjnego, służących wprowadzeniu tych zmian 
i odbudowaniu wiary rynku i obywateli w przyszłość UE.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 5 czerwca 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 marca 2013 r.

Składający petycję wzywa Parlament Europejski do przyjęcia przewodniej roli w działaniach 
na rzecz utworzenia unii fiskalnej. Przedstawia on konkretne propozycje – emisja 
euroobligacji, która wymagałaby wspólnej polityki budżetowej prowadzonej przez federalny 
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rząd gospodarczy, zakończenie procesu tworzenia jednolitego rynku, przeprowadzenie reform 
strukturalnych mających na celu zwiększenie konkurencyjności i zatrudnienia w ramach 
ściślejszej współpracy – oraz wzywa PE do przygotowania nowego konwentu 
konstytucyjnego mającego na celu dokonanie zmian traktatowych potrzebnych do utworzenia 
unii fiskalnej, zreformowania systemu finansowego UE oraz przywrócenia wiary rynku i 
obywateli w przyszłość UE. 

Petycję tę można postrzegać jako wkład w działania w ramach szerokiego frontu poparcia 
większej integracji fiskalnej w strefie euro, aby wyeliminować słabości w konstrukcji unii 
gospodarczej i walutowej (UGW). Pogląd, że UGW powinna być silniejsza i powinna lepiej 
stawiać czoła wyzwaniom przyszłości, podzielany jest przez główne podmioty 
instytucjonalne na arenie europejskiej, w tym także przez Komisję Europejską.
Na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach 28-29 czerwca 2012 r. zwrócono się do 
przewodniczących Komisji, Parlamentu, Rady Europejskiej i Europejskiego Banku 
Centralnego o opracowanie konkretnego planu działania na rzecz osiągnięcia rzeczywistej 
UGW i określenie ram czasowych jego realizacji. W październiku przedstawiono 
sprawozdanie przejściowe, a niedługo później (13-14 grudnia) sprawozdanie końcowe. 

Wkład Komisji do sprawozdania końcowego opublikowano w formie Strategii na rzecz 
głębokiej i rzeczywistej UGW w dniu 18 października 2012 r. W strategii tej Komisja 
zasygnalizowała, że ma ambicje stworzenia pełnej unii bankowej, gospodarczej, fiskalnej i 
politycznej, a także określiła kroki, jakie jej zdaniem należy podjąć w krótkim, średnim i 
długim terminie, aby te cele osiągnąć. Podejmowane działania muszą mieć charakter 
zrównoważony. Generalnie należy kierować się zasadą, że wszelkie kroki mające na celu 
dalszą mutualizację ryzyka muszą iść w parze z większą integracją i dyscypliną fiskalną. 
Wymaganej głębszej integracji uregulowań finansowych, polityki fiskalnej i gospodarczej z 
odpowiednimi instrumentami musi towarzyszyć proporcjonalna integracja polityczna, 
gwarantująca odpowiedzialność i legitymację demokratyczną.

Oczywiste jest, że unia fiskalna stanowi element ostatniego etapu UGW, nie jest zatem 
możliwa bez uprzedniego podjęcia szeregu kroków. Pewnych zmian można dokonać już teraz 
w ramach obecnych przepisów traktatowych, jednak bardziej ambitne zmiany będą wymagać 
zmiany traktatu. Apel składającego petycję o zwołanie konwentu konstytucyjnego, którego 
zadaniem byłoby wprowadzenie zmian niezbędnych do utworzenia unii fiskalnej, jest jednym 
ze sposobów przeprowadzenia tych zmian traktatowych.

Komisja zobowiązała się przedstawić jasne koncepcje dotyczące zmian traktatu w 
odpowiednim czasie p rzed  debatą poprzedzającą kolejne wybory do Parlamentu 
Europejskiego, które odbędą się w 2014 r., z myślą o określeniu podstawy prawnej działań 
przewidywanych w perspektywie średnioterminowej, obejmujących wprowadzenie znacznie 
wzmocnionych ram gospodarczego i budżetowego nadzoru i kontroli, dalszy rozwój 
europejskiej zdolności fiskalnej sprzyjającej solidarności oraz wdrożenie reform 
strukturalnych sprzyjających wzrostowi, a także pogłębioną integrację podejmowania decyzji 
w takich obszarach polityki jak opodatkowanie i rynki pracy, jako ważny instrument 
solidarności.
Od opublikowania tej strategii dokonano pewnych postępów na drodze ku unii fiskalnej. 
Zarówno w Radzie, jak i w Parlamencie osiągnięto nieformalne porozumienie na temat 
dwuelementowego wniosku legislacyjnego, obejmującego dwa rozporządzenia, których 
przyjęcie uznano za kluczowy priorytet i które znajdują się obecnie na dobrej drodze do tego, 
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by stać się prawem. Jak zapowiedział przewodniczący Barroso w dniu 20 lutego 2013 r., 
Komisja powoła grupę ekspertów w celu pogłębienia analizy ewentualnych korzyści, 
zagrożeń, wymogów i przeszkód związanych z częściowym zastąpieniem krajowej emisji 
długu wspólną emisją długu w formie funduszu amortyzacji zadłużenia i euroobligacji o 
krótkim terminie zapadalności. Zadaniem tej grupy będzie przeprowadzenie szczegółowej 
analizy tego, jakie mogą być ich cechy, jeżeli chodzi o przepisy prawne, architekturę 
finansową oraz niezbędne uzupełniające ramy gospodarcze i budżetowe. Głównym tematem 
będzie odpowiedzialność demokratyczna.

Poza tym wkrótce [po podjęciu decyzji w sprawie kolejnych wieloletnich ram finansowych 
dla UE i przed końcem 2013 r.] Komisja przedstawi następujące propozycje uzupełniające 
istniejące ramy zarządzania gospodarczego: (i) środki mające na celu zapewnienie większej 
koordynacji ex ante głównych projektów reform oraz (ii) utworzenie „instrumentu na rzecz 
konwergencji i konkurencyjności” zapewniającego finansowe wsparcie terminowego 
wdrożenia reform strukturalnych sprzyjających zrównoważonemu wzrostowi. Ten nowy 
system, w pełni zgodny z metodą wspólnotową, opierałby się na istniejących unijnych 
procedurach nadzoru. Łączyłby ściślejszą integrację polityki gospodarczej ze wsparciem 
finansowym, a tym samym respektowałby zasadę, zgodnie z którą działania w kierunku 
większej odpowiedzialności i dyscypliny gospodarczej są połączone ze wzrostem 
solidarności. W szczególności zmierzałby do zwiększenia zdolności strukturalnej gospodarek 
państw członkowskich do absorpcji asymetrycznych wstrząsów. 

Również w nadchodzących miesiącach, po przewidywanym przyjęciu jednolitego 
mechanizmu nadzorczego, Komisja przedstawi wniosek w sprawie jednolitego mechanizmu 
restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, który będzie odpowiadał za restrukturyzację i 
uporządkowaną likwidację banków w państwach członkowskich uczestniczących w unii 
bankowej. Przed końcem 2013 r. Komisja przewiduje przedstawienie wniosku zgodnie z art. 
138 ust. 2 TFUE w celu ustalenia jednolitego stanowiska w celu uzyskania przez strefę euro 
statusu obserwatora w zarządzie MFW, a następnie członkostwa.
Wniosek

Apel składającego petycję dotyczący unii fiskalnej w szerokim zakresie pokrywa się z wizją 
Komisji Europejskiej dotyczącą ostatniego etapu UGW. Ponieważ proponowane działania 
szczegółowe różnią się od działań przewidywanych w programie najbliższych prac Komisji z 
uwagi na konieczność prowadzenia działań w określonej kolejności w celu osiągnięcia 
głębszego stopnia integracji, zostają one przedstawione innej instytucji i stanowią 
wartościowy wkład w debatę na temat przyszłości UGW.


