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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. uważa, że uznanie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) za instytucję europejską, 
niemające wpływu na jego niezależność w ramach prowadzonej przezeń polityki 
pieniężnej, wzmacnia odpowiedzialność Parlamentu, szczególnie zaś jego komisji 
odpowiedzialnej za sprawy gospodarcze i walutowe jako instytucji, przed którą EBC 
uzasadnia swoje decyzje dotyczące polityki pieniężnej; jest zdania, że jednocześnie należy 
wzmocnić udział Parlamentu w mianowaniu członków Zarządu EBC; uważa, że rola EBC 
w zwalczaniu naruszeń interesów finansowych Unii Europejskiej powinna doprowadzić 
do ścisłej współpracy komisji parlamentarnych;

2. z zadowoleniem przyjmuje nową rolę Parlamentu w dziedzinie konsultacji, która mu 
przypadnie zgodnie z art. 40 ust. 2 Statutu EBC w odniesieniu do zmiany składu Rady 
Prezesów EBC;

3. odnotowuje oficjalne uznanie Eurogrupy i znaczącej roli, jaką odgrywa ona w 
prowadzeniu polityki finansowej w strefie euro; w związku z powyższym wyraża 
przekonanie, że należy rozszerzyć wymiany zainicjowane przez właściwą komisję 
odpowiedzialną za sprawy gospodarcze i monetarne; zwraca się do Eurogrupy i Komisji z 
pytaniem o konsekwencje tej zmiany pod względem środków i analizy; uważa, że władza 
budżetowa powinna zbadać budżetowe skutki uznania Eurogrupy;

4. uważa, że utworzenie podstawy prawnej umożliwiającej przyjęcie ogólnych wytycznych 
w zakresie polityki gospodarczej dla strefy euro w art.136 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej (TFUE), a także podjęcie działań wzmacniających koordynację i nadzór 
nad dyscypliną budżetową państw członkowskich pozwoli Komisji szybko wykorzystać tę 
nową podstawę w celu podjęcia inicjatywy, która w pełni zaangażuje Parlament w 
określenie procedury i jej wdrożenie;

5. jest zdania, że możliwość dojścia do wspólnych stanowisk i do spójnej reprezentacji strefy 
euro w międzynarodowych instytucjach finansowych powinna zostać wprowadzona bez 
zbędnej zwłoki i doprowadzić jednocześnie do obecności w takiej reprezentacji członków 
komisji odpowiedzialnej za sprawy gospodarcze i monetarne, którzy są obywatelami 
państwa członkowskiego reprezentowanego w ramach Eurogrupy;

6. wzywa Komisję do przedstawienia rozporządzenia umożliwiającego Parlamentowi i 
Radzie przyjęcie zasad procedury wielostronnego nadzoru, zgodnie z art. 121 ust. 6 
TFUE;

7. z jednej strony odnotowuje wzmocnienie roli Komisji w ramach TFUE, która odtąd 
będzie miała możliwość kierowania opinii bezpośrednio do państw członkowskich, które 
nie stosują się do ogólnych wytycznych polityki gospodarczej lub stwarzają zagrożenie 
dla właściwego funkcjonowania unii gospodarczej i walutowej, a z drugiej strony –
wprowadzenie zwykłej procedury ustawodawczej w celu przyjęcia szczegółowych 
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przepisów dotyczących procedury wielostronnego nadzoru, co powinno doprowadzić do 
wzmocnienia koordynacji gospodarczej;

8. z zadowoleniem przyjmuje zmiany w art. 16 traktatu WE, który stanie się art. 14 TFUE, 
dotyczące usług gospodarczych użyteczności publicznej, zwłaszcza podstawy prawnej 
umożliwiającej określenie zasad i warunków świadczenia takich usług, a także przyjęcie 
protokołu w sprawie usług użyteczności publicznej; z uznaniem przyjmuje także 
wprowadzenie zwykłej procedury ustawodawczej pozwalającej Parlamentowi i Radzie 
ustanawiać zasady i warunki świadczenia tych usług;

9. z zadowoleniem przyjmuje większą rolę parlamentów krajowych, jeżeli chodzi o 
nadzorowanie zasady pomocniczości w ramach zwykłej procedury ustawodawczej; w 
razie braku szczegółowych konsultacji z parlamentami krajowymi zobowiązuje się jednak 
do włączania ich każdego roku do własnych dyskusji w sprawie ogólnych wytycznych 
polityki gospodarczej;

10. zauważa, że akty delegowane przewidziane w art. 290 TFUE są dostosowane do legislacji 
finansowej; przyjmuje z uznaniem, że zakres i długość pełnomocnictw Komisji są jaśniej 
określone; zwraca jednak uwagę na szczególne cechy procesu Lamfalussy’ego, 
szczególnie z zakresu przepływu informacji między różnymi instytucjami i przejrzystości 
Komisji, jeżeli chodzi o opracowywanie działań legislacyjnych, a także na konieczność 
zachowania tych szczególnych właściwości lub wręcz ich dalszego rozwijania w kierunku 
większej przejrzystości, lepszej współpracy między instytucjami i lepszego nadzoru na 
szczeblu UE;

11. zwraca się do Komisji z prośbą o wyjaśnienie zamierzonej przez nią interpretacji 
deklaracji w sprawie art. 290 TFUE odnoszącej się do zasięgania opinii ekspertów 
w dziedzinie usług finansowych oraz planowanego przez nią w tym kontekście 
zastosowania tej interpretacji, wykraczającego poza postanowienia zawarte w TFUE i 
dotyczące aktów delegowanych;

12. zwraca się do Komisji o korzystanie – w miarę możliwości – z art. 290 TFUE, aby 
wspierać stosowanie rozporządzenia w sprawie usług finansowych;

13. zwraca się do Komisji o niezwłoczne zastosowanie nowego art. 197 TFUE w celu 
wprowadzenia środków w zakresie współpracy administracyjnej w dziedzinie 
opodatkowania i nadzoru rynków usług finansowych;

14. zwraca się do Rady o podjęcie wspólnie z Parlamentem rozważań nad sposobem 
zastosowania postanowień art. 127 ust. 6 TFUE, które pozwolą jej na powierzenie EBC 
szczególnych zadań w dziedzinie nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami 
kredytowymi i innymi instytucjami finansowymi, z wyjątkiem zakładów ubezpieczeń;

15. wyraża zaniepokojenie ze względu na dodanie do art. 57 traktatu WE, który stanie się art. 
64 TFUE, procedury przyjmowania – w oparciu o jednogłośną decyzję państw 
członkowskich – ograniczeń dotyczących swobodnego przepływu kapitału do lub z 
państw trzecich w przypadku, gdy ograniczenia te stanowią przeszkodę dla liberalizacji 
rynku; jest zdania, że ten nowy warunek stanie się w rzeczywistości przeszkodą dla 
europejskich inicjatyw z zakresu rynków finansowych, które mogłyby okazać się 
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niezbędne dla europejskiej stabilności finansowej.
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