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WSKAZÓWKI

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

1. uważa, że doprowadzenie do znacznej poprawy legitymacji demokratycznej unii 
gospodarczej i walutowej (UGW) w instytucjonalnych ramach UE, przy jednoczesnym 
przestrzeganiu metody wspólnotowej, jest absolutną koniecznością; uznaje, że oparte na 
umowach międzyrządowych przepisy wdrożone w okresie kryzysu zaszkodziły 
legitymacji demokratycznej UGW; wzywa zatem o jak najszybsze włączenie 
Europejskiego Mechanizmu Stabilności (EMS) do dorobku prawnego UE, mając na 
uwadze fakt, że wewnętrzne przepisy Parlamentu oferują wystarczający margines 
swobody, aby przewiedzieć, w stosownych przypadkach, specjalne formy rozróżnienia na 
podstawie porozumienia politycznego wewnątrz grup politycznych i pomiędzy grupami w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli UGW; wzywa również do włączenia właściwych 
przepisów Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w unii gospodarczej i 
walutowej (TSCG) do ram prawnych Unii Europejskiej w terminie nie dłuższym niż pięć 
lat od ich wejścia w życie oraz po dokonaniu całościowej oceny ich wdrożenia; 

2. opowiada się w tym kontekście za ustanowieniem mniej złożonego, a bardziej wydajnego 
i przejrzystego zarządzania gospodarczego, dążącego w perspektywie długoterminowej do 
silniejszej integracji UE, a jednocześnie oferującego rozwiązania średniookresowe, które 
pozwolą strefie euro oraz Unii zmierzyć się z obecnymi wyzwaniami;

3. podkreśla, że zarówno Eurogrupa, jak i szczyt państw strefy euro są nieformalnymi 
formacjami Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych oraz Rady Europejskiej, a 
także, iż podjęły one najważniejsze decyzje w dziedzinie UGW w czasie kryzysu 
gospodarczego i finansowego, a decyzjom tym brak jest w związku z tym legitymacji 
demokratycznej;

4. opowiada się za zawarciem umowy międzyinstytucjonalnej między Parlamentem, 
Komisją i Radą w celu umożliwienia parlamentarnej kontroli różnych etapów 
europejskiego semestru, począwszy od rocznej analizy wzrostu gospodarczego;

5. uważa, że niezbędna jest skrupulatna ocena wdrażania dialogu gospodarczego, aby 
zapewnić odpowiednią kontrolę parlamentarną na wszystkich etapach procedury w 
ramach paktu stabilności i wzrostu (SGP) oraz procedury dotyczącej zakłóceń równowagi 
makroekonomicznej (MIP);

6. z zadowoleniem przyjmuje zwołanie Konferencji Międzyparlamentarnej ds. Zarządzania 
Gospodarczego i Finansowego w Unii Europejskiej; podkreśla jednak, że ma ona swoje 
granice, w przypadku gdy chodzi o doprowadzenie do zdawania sprawy przez 
decydentów z ich działań („rozliczalnośćˮ); jest zdania, że w dziedzinie UGW kontrolę 
parlamentarną sprawować należy jednocześnie na poziomie krajowym i europejskim oraz 
podkreśla z mocą, że uprawnienia muszą być wykonywane na szczeblu, na którym 
podejmuje się lub wdraża decyzje, przy kontroli rządów krajowych przez parlamenty 
narodowe oraz kontroli sprawowanej przez Parlament Europejski nad europejską władzą 
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wykonawczą; uważa, że jest to jedyny sposób, w jaki zapewnić można wymagane 
zwiększenie rozliczalności w procesie podejmowania decyzji; uważa, że do zwiększenia 
legitymacji można doprowadzić, przewidując przyjęcie przez parlamenty narodowe 
krajowych programów reform oraz ewentualnych partnerstw na rzecz konwergencji, a 
także przyjęcie w procedurze współdecyzji szerokich europejskich założeń politycznych 
w formie wytycznych w sprawie konwergencji, nowego unijnego aktu prawnego 
określającego ściśle ograniczoną liczbę priorytetów ważnych w danym okresie, które 
wykorzystywane będą przy przyjmowaniu rocznej analizy wzrostu gospodarczego i 
zaleceń dla poszczególnych krajów; podkreśla, że takiej współpracy nie należy postrzegać 
jako tworzenie nowego wspólnego organu parlamentarnego, gdyż byłoby ono zarówno 
nieefektywne, jak i pozbawione legitymacji z demokratycznego i konstytucjonalnego 
punktu widzenia; 

7. wyraża ubolewanie z powodu niedostatecznych możliwości parlamentów narodowych w 
UE w zakresie kontrolowania działań rządów danego państwa i wpływania na te 
działania; jest zdania, że parlamenty narodowe powinny brać aktywniejszy udział w 
wyznaczaniu kierunków polityki, jeżeli chodzi o kontrolę i kształtowanie stanowiska 
rządu, zanim takie stanowisko zostanie przekazane Komisji;

8. podkreśla, że należy dokonać przeglądu ram prawnych na potrzeby programów pomocy, 
tak aby dopilnować, by wszystkie decyzje podejmowane były pod kierownictwem 
Komisji z pełnym zaangażowaniem Parlamentu, tak aby zapewnić pełną legitymację 
demokratyczną i rozliczalność; wzywa Komisję do regularnego zdawania Parlamentowi 
sprawy istotnych decyzji, jakie podejmuje w ramach weryfikacji wdrażania programów 
państw członkowskich; podkreśla, że Parlament powinien niezwłocznie podjąć działania 
w następstwie rezolucji z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie dochodzenia w sprawie roli i 
działań trojki (EBC, Komisja i MFW) w odniesieniu do objętych programem państw 
strefy euro1, a także przygotować nową, odrębną i w pełni poświęconą tej kwestii 
rezolucję, opierając się na pierwszym dochodzeniu; 

9. uważa, że aby zapewnić trwałość krajowych finansów publicznych w perspektywie 
długoterminowej zasadnicze znaczenie ma kontrolowanie przez Komisję jakości finansów 
publicznych, a w szczególności wyjaśnienie, że krajowe budżety mają być zorientowane 
na przyszłość, poprzez ustalenie wraz z Eurostatem wydatków inwestycyjnych oraz 
zachęcanie w większym stopniu do wydatków inwestycyjnych niż do wydatków na 
spożycie; 

10. jest zdania, że „prawdziwa UGWˮ nie może ograniczać się do systemu zasad oraz 
wymaga potencjału budżetowego jako integralnej części budżetu UE, w oparciu o 
konkretne zasoby własne, który to potencjał powinien wspierać wzrost i spójność 
społeczną, a także podejmować problem rozbieżności strukturalnych i nadzwyczajnych 
sytuacji finansowych, bezpośrednio związanych z unią walutową, działając tam, gdzie 
wymagane są reformy strukturalne; 

11. uważa, że należy brać pod uwagę społeczny wymiar UGW i przypomina, iż art. 9 TFUE 
przewiduje, że „przy określaniu i realizacji swoich polityk i działań Unia bierze pod 
uwagę wymogi związane ze wspieraniem wysokiego poziomu zatrudnienia, 

                                               
1 Teksty przyjęte, P7_TA(2014)0239.
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zapewnianiem odpowiedniej ochrony socjalnej, zwalczaniem wykluczenia 
społecznego...ˮ; przypomina również, że art. 3 TUE przewiduje, że „Unia  [opiera się na] 
społecznej gospodarce rynkowej o wysokiej konkurencyjności zmierzającej do pełnego 
zatrudnienia i postępu społecznegoˮ;  uważa, że zgodnie z zapisaną w traktacie zasadą 
ludzkiej godności nie powinno się marnować zasobów ludzkich, a powinno się je 
postrzegać jako kluczowy składnik konkurencyjności; wzywa do równego traktowania 
praw socjalnych oraz swobód rynku wewnętrznego w hierarchii wartości;

12. domaga się, by przewodniczący czterech instytucji przedstawili ambitny plan działań 
określający niezbędny postęp prawodawczy i instytucjonalny umożliwiający zapewnienie 
jak najlepszej przyszłości strefie euro, UE oraz jej obywatelom; podkreśla, że Parlament 
powinien odegrać w pełni należną mu rolę w nadchodzących dyskusjach i decyzjach za 
pośrednictwem rezolucji przyjętej na posiedzeniu plenarnym, która powinna być 
podstawą wkładu przewodniczącego do planu działań, jak określono w przypisie nr 1 w 
notatce analitycznej pt. „Przygotowanie kolejnych działań na rzecz lepszego zarządzania 
gospodarczego w strefie euro” przygotowanej na nieformalne posiedzenie Rady 
Europejskiej, które odbyło się w dniu 12 lutego 2015 r.: „Przewodniczący Komisji 
Europejskiej wyraził zamiar oparcia się o wkład wniesiony przez przewodniczącego 
Parlamentu Europejskiego w swoich uwagach formułowanych w czasie przygotowania 
sprawozdaniaˮ;

13. uważa, że prawdziwa UGW wymaga umocnienia rządów prawa, o których mowa w art. 2 
TUE; uważa, że rządy prawa określić można jako system instytucjonalny, w którym 
organy publiczne podlegają prawu, a równość podmiotów prawnych gwarantują
niezależne sądy; uważa, że kwestia ta powinna być jednym z priorytetów, które należy 
uwzględnić między innymi w ramach sprawozdania pt. „Możliwości rozwoju i korekty 
obecnej struktury instytucjonalnej Unii Europejskiej” oraz że powinno ono obejmować 
postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego oraz skargi 
o unieważnienie decyzji Komisji i Rady; uważa, że włączenie w te działania 
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) będzie szczególną gwarancją tego, że 
przepisy będą stosowane jednakowo niezależnie od wielkości państwa członkowskiego 
oraz że będzie ono gwarancją ochrony praw obywateli i praw ich organizacji w krajach 
objętych programem; oświadcza, że taka rola ETS nie spowoduje opóźnień w procedurach 
zarządzania gospodarczego, gdyż procedury te nie mają skutków zawieszających.
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