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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. wyraża przekonanie, że uznanie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) 
za wspólnotową instytucję wzmacnia odpowiedzialność Parlamentu Europejskiego, 
szczególnie zaś komisji odpowiedzialnej z a sprawy gospodarcze i walutowe jako 
instytucji, którą EBC informuje o decyzjach dotyczących polityki pieniężnej; jest zdania, 
że jednocześnie, należy wzmocnić udział Parlamentu w mianowaniu członków zarządu 
EBC; że rola EBC w zwalczaniu naruszeń interesów finansowych Unii europejskiej 
doprowadzi do ścisłej współpracy komisji Parlamentu;

2. odnotowuje oficjalne uznanie Eurogrupy i znacznej roli którą odgrywa ona
 w prowadzeniu finansowej polityki strefy euro i w związku z tym uważa, że należy 
rozszerzyć wymiany zainicjowane przez właściwą komisję ds. gospodarczych
 i monetarnych; zwraca się do Komisji z pytaniem o konsekwencje tej zmiany pod 
względem środków i analizy; także, że utworzenie podstawy prawnej umożliwiającej 
przyjęcie ogólnych wytycznych polityki gospodarczej dla strefy euro zgodnie z art.136 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), a także działań wzmacniających 
koordynację i monitorowanie dyscypliny budżetowej państw członkowskich pozwoli 
Komisji szybko wykorzystać nową podstawę w celu podjęcia inicjatywy która w pełni 
zaangażuje Parlament w określenie procedury i jej wdrożenia; jest zdania, że możliwość 
dojścia do wspólnych stanowisk i do spójnej reprezentacji w międzynarodowych 
instytucjach finansowych powinna jednocześnie doprowadzić do uczestniczenia komisji 
ds. gospodarczych i monetarnych w reprezentacji europejskiej; 

3. odnotowuje, z jednej strony, wzmocnienie roli Komisji, która odtąd będzie miała 
możliwość kierowania do zainteresowanych państw opinie w przypadku niezgodności
 z ogólnymi wytycznymi polityki gospodarczej albo zagrożenia dla dobrego 
funkcjonowania Unii gospodarczej i walutowej; i, z drugiej strony, przejście na zwykłą 
procedurę ustawodawczą w celu wprowadzenia szczegółowych przepisów służących 
procedurze wielostronnego nadzoru, który powinien doprowadzić do wzmocnienia 
koordynacji gospodarczej;

4. z zadowoleniem przyjmuje zmiany w art. 16 traktatu WE, obecnie art. 14 TFUE, 
dotyczące usług gospodarczych użyteczności publicznej, zwłaszcza podstawy prawnej 
umożliwiającej określenie zasad i warunków świadczenia tych usług, a także wdrożenie 
protokołu w sprawie usług użyteczności publicznej; z uznaniem przyjmuje także 
wprowadzenie zwykłej procedury ustawodawczej pozwalającej Radzie i Parlamentowi 
ustanowić zasady i warunki świadczenia tych usług; jednak, pomimo tych postępów 
Komisja powinna podjąć inicjatywę i sporządzić ramową dyrektywę w tej kwestii;

5. z zadowoleniem przyjmuje zwiększoną rolę parlamentów krajowych jeżeli chodzi
 o nadzorowanie zasady subsydiarności w ramach zwykłej procedury ustawodawczej; 
zobowiązuje się jednak, w razie braku szczegółowych konsultacji reprezentacji 
krajowych, do ich włączenia w ramy dyskusji w sprawie ogólnych wytycznych polityki 
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gospodarczej; 

6. stwierdza, że akty delegowane przewidziane w art. 290 TFUE są dostosowane
 do legislacji finansowej; przyjmuje z uznaniem, że zakresy i długość pełnomocnictw 
Komisji są jaśniej określone, podkreśla jednak właściwości, szczególnie z zakresu 
przepływu informacji między instytucjami i przejrzystości Komisji jeżeli chodzi
 o opracowywanie działań legislacyjnych, procesu Lamfalussy’ego, a także konieczność 
zachowania tych właściwości;

7. wyraża zaniepokojenie ze względu dodanie do art. 57 traktatu WE, obecnie art. 64 TFUE, 
procedury podejmowania decyzji jednogłośnie przez państwa członkowskie w celu 
ustalenia ograniczeń swobodnego przepływu kapitałów do lub z państw trzecich, 
w przypadku gdy ograniczenia te stanowią przeszkodę w liberalizacji rynku, że ten nowy 
warunek stanie się w rzeczywistości przeszkodą dla europejskich inicjatyw z zakresu 
rynków finansowych, które mogłyby okazać się niezbędne dla europejskiej stabilności 
finansowej.
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