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Obywatele europejscy i inne osoby zamieszkujące Unię Europejską dosyć często kierują do 
Parlamentu Europejskiego petycje, w których wyrażają swoje niezadowolenie i obawy w związku z 
oddziaływaniem kryzysu gospodarczego na ich codzienne życie. Poza przekazywaniem w petycjach 
informacji dotyczących wpływu tendencji oszczędnościowych na prawa osobiste obywateli, niektórzy 
ze składających petycje spoglądają także w przyszłość i domagają się większego zaangażowania 
społeczeństwa obywatelskiego, w związku ze zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego, 
oraz ewentualnego zwołania po wyborach nowego konwentu w sprawie przyszłego sprawowania 
rządów w Europie.
Na tej podstawie, jak również w kontekście wyczerpującej debaty w Komisji Petycji, w której 
uczestniczyli w szczególności przedstawiciele Ruchu Europejskiego, Unii Europejskich Federalistów i 
Młodych Europejskich Federalistów, zdecydowano o zorganizowaniu wysłuchania o szerszym 
zakresie, do udziału w którym zaproszone zostaną stowarzyszenia obywatelskie oraz składający 
petycje z całej Europy wraz z kilkoma wybitnymi ekspertami i komentatorami.
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Legitymacja władzy i odpowiedzialność leżą u podstaw demokracji. Jednak kryzys gospodarczy 
ujawnił wyraźny brak skutecznego i właściwego sprawowania rządów na poziomie europejskim. Rządy 
najczęściej wydają się bezsilne w obliczu potęgi światowych rynków finansowych. Kryzys pokazał 
również, że w dzisiejszych czasach, mimo wielu prób poradzenia sobie z tym problemem na poziomie 
UE jak również na innych poziomach, w tym przez grupy G8 i G20, trzeba podjąć bardziej stosowne 
środki na poziomie europejskim, których celem będzie promowanie i obrona coraz bardziej 
zagrożonych praw obywateli.
Aby podjąć wyzwanie jutra, Europa potrzebuje wiarygodnego, widocznego i odpowiedzialnego 
zarządzania gospodarką.

1. Wprowadzenie i przemówienie powitalne 
Erminia Mazzoni, przewodnicząca Komisji Petycji

2. DLACZEGO? 
Kryzys gospodarczy i polityka oszczędnościowa doprowadziły do 
wyniszczającego kryzysu społecznego w Europie oraz niosą ze sobą 
zagrożenie dla społecznych praw obywatelskich (art. 3 ust. 3 TUE). Europa 
powinna w pierwszej kolejności skupić się na obywatelach i działać na rzecz 
ich dobrostanu.

Prelegenci panelowi: Adriana Cerretelli – Sole 24 Ore, Enrique Serbeto – ABC

Składający petycje:
Petycja 1698/2012, którą złożył T. P. (Grecja) w sprawie domniemanego naruszenia art. 28 Karty 
praw podstawowych Unii Europejskiej

Petycja 1255/2012, którą złożył Antoni Barbarà Molina (Hiszpania), w imieniu „Dempeus per la 
Salut Pública”, w sprawie cięć wydatków publicznych w sektorze opieki zdrowotnej w Katalonii i 
Hiszpanii

Petycja 0949/2012, którą złożył Sara Campuzano Casas (Hiszpania), z 6 podpisami, w sprawie 
nadużyć przy sprzedaży instrumentów finansowych klientom banku oszczędnościowego

3. CO? 
Europejski rząd gospodarczy i wspólna polityka gospodarcza oraz 
solidarność fiskalna i koordynacja budżetowa?

Prelegenci panelowi: prof. Elena Carletti Uniwersytet Bocconi – Europejski Instytut 
Uniwersytecki we Florencji, Elena Flores, Director DG ECFIN-European Commission, 
Pauline Gessant przewodnicząca Młodych Europejskich Federalistów
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Składający petycje:
Petycja 1125/2011, którą złożył Theodoros Pitikaris (Grecja) w sprawie domniemanej 
sprzeczności z prawodawstwem UE żądań zgłaszanych przez Komisję Europejską i Europejski 
Bank Centralny w ramach trojki

Petycja 0591/201, którą złożył Janez Vuk (Słowenia) w sprawie kryzysu finansowego

4. W JAKI SPOSÓB?
Wykorzystanie dotychczasowych osiągnięć, ich ugruntowanie oraz dokonanie 
nowego kroku jakościowego poprzez dalsze zmiany w traktatach dokonane za 
pośrednictwem konwentu zwołanego z inicjatywy PE zgodnie z art. 48 ust. 2 
TUE oraz jak najściślejsza współpraca ze społeczeństwem obywatelskim. 

Prelegenci panelowi: poseł do PE Jo Leinen, poseł do PE Andrew Duff, 
poseł do PE Gerald Häfner, 
Składający petycje


