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Uwagi wstępne

Przedmiotem artykułu jest analiza działań podjętych na poziomie wspólnotowym 
w latach 2014-2019 realizowanych w ramach ukierunkowanej reformy strefy euro 
ze szczególnym uwzględnieniem roli Parlamentu Europejskiego w niniejszym 
procesie. W części pierwszej przedstawiono udział Parlamentu Europejskiego 
w kreowaniu nowych zasad dotyczących Unii Finansowej, Unii Gospodarczej, 
Unii Fiskalnej oraz zrębów Unii Politycznej. Cześć druga została poświęcona sta
nowisku Parlamentu Europejskiego wobec reformy strefy euro w oparciu o jego 
działalność nieustawodawczą.

Reforma strefy euro była odpowiedzią na światowy kryzys finansowy z 2008 r., 
który przyczynił się do wybuchu kryzysu zadłużeniowego w niektórych pań
stwach należących do strefy euro. Niespełna kilkanaście miesięcy kryzysu prze
kreśliło osiągnięcia ponad dwóch dekad fiskalnej i walutowej integracji oraz 
pokazało, że europejska unifikacja walutowa nie spełniła pokładanych w niej na
dziei. W odpowiedzi na to podjęto na szczeblu unijnym szereg działań mających 
na celu wzmocnienie zarządzania gospodarczego i budżetowego w UE. W latach 
2011-2012 przyjęto kilka nowych regulacji, tj. pakt euro plus, semestr europejski, 
sześciopak, dwupak, pakt fiskalny oraz traktat ustanawiający Europejski Mecha
nizm Stabilności (ESM)1. Polityka zaciskania pasa, stanowiąca credo niniejszych 
reform, nie przyniosła jednak wymiernych korzyści, a sytuacja krajów pogrążo

1 J. J. Węc, Dynamika reformy ustrojowej strefy euro w latach 2012-2016, „Politeja” 2016, nr 6, 
s. 172-173.
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nych w kryzysie zadłużeniowym zdawała się być coraz bardziej dramatyczna. 
W rezultacie decydenci europejscy przystąpili do kompleksowej reformy ustro
jowej strefy euro.

Reforma strefy euro sensu stricto rozpoczęła się w 2012 r. wraz z zaaprobo
waniem przez Radę Europejską trzeciego raportu Hermana Van Rompuya jako 
podstawy działań zmierzających do utworzenia rzeczywistej Unii Gospodarczej 
i Walutowej. Obecnie jest ona kontynuowana na podstawie raportu pięciu prze
wodniczących z 2015 r.2 oraz planów działania Komisji Europejskiej (KE). Pro
jektowana architektura UGiW zakłada ustanowienie w jej obrębie czterech no
wych struktur: Unii Finansowej, Unii Gospodarczej, Unii Fiskalnej oraz zrębów 
Unii Politycznej3.

2 Dokończenie budowy europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej. Sprawozdanie opracowane 
przez: Jeana-Claudea Junckera w ścisłej współpracy z Donaldem Tuskiem, Jeroenem Dijssel- 
bloemem, Mario Draghim i Martinem Schulzem, Komisja Europejska, 22.06.2015.

3 J. J. Węc, Perspektywy zmian ustrojowych w Unii Europejskiej do 2025 r. Implikacje dla Polski, 
„Przegląd Zachodni” 2018, nr 1, s. 9.

4 Idem, Pozycja Parlamentu Europejskiego w reżimie traktatu lizbońskiego, [w:] Podsumowa
nie siódmej kadencji Parlamentu Europejskiego (2009-2014), red. A. Kirpsza, P. Musiałek, 
D. Stolicki, Kraków 2015, s. 13-38.

Udział Parlamentu Europejskiego w procesie legislacyjnym

Od wejścia w życie traktatu z Lizbony Parlament Europejski (PE) odgrywa coraz 
większą rolę w stanowieniu prawa unijnego, realizując swoje kompetencje legis
lacyjne w ramach dwóch procedur ustawodawczych: zwykłej procedury ustawo
dawczej (ZPU) oraz specjalnej procedury ustawodawczej (SPU). Istotą pierwszej 
z nich jest zrównanie uprawnień PE i Rady Unii Europejskiej (RUE) w procesie 
legislacyjnym, natomiast SPU ogranicza się do wyrażenia zgody przez PE lub 
RUE bądź wydania niewiążącej opinii przez Parlament4.

Unia Finansowa

Kryzys zadłużeniowy w strefie euro był w głównej mierze skutkiem pęknięcia 
bańki na rynku nieruchomości, która stanowiła pokłosie błędów sektora ban
kowego. Kondycja systemów bankowych jest bowiem integralnie związana ze 
stanem gospodarki, dlatego stworzenie wspólnego systemu bankowego było 
istotnym elementem procesu zwiększania stabilności finansowej strefy euro oraz 
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zapobiegania dalszej fragmentaryzacji rynków finansowych w UE5. W pierwszej 
kolejności PE podjął więc działania na rzecz ukonstytuowania Unii Bankowej 
jako trzonu przyszłej Unii Finansowej. Mimo że przepisy legitymizujące zmiany 
ustrojowe dotyczące sektora bankowego zostały przyjęte podczas prac Parlamen
tu VII kadencji, zarówno Jednolity Mechanizm Nadzorczy (SSM), jak i Jednoli
ty Mechanizm Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (SRM) osiągnęły 
zdolność operacyjną na przełomie 2014/2015 r.6 O ile pierwszy filar Unii Ban
kowej, a więc SSM, został utworzony w ramach SPU, o tyle jej drugi fundament, 
czyli SRM, był rezultatem porozumienia między PE a Radą osiągniętego w ra
mach ZPU. Odnosząc się do centralizacji nadzoru bankowego, warto jednocześ
nie wspomnieć o porozumieniu międzyinstytucjonalnym zawartym pomiędzy 
Parlamentem a Europejskim Bankiem Centralnym (EBC), na mocy którego Par
lament sprawuje kontrolę nad działalnością nadzorczą EBC w drodze regularnej 
wymiany poglądów między właściwą komisją PE a EBC7.

5 K. Waliszewski, Od koncepcji do realizacji - szanse i zagrożenia europejskiej unii bankowej 
dla sektora banków komercyjnych w Polsce, [w:] Europejska Unia Bankowa, red. M. Zaleska, 
Warszawa 2013, s. 40; J. E. Stiglitz, Euro. W jaki sposób wspólna waluta zagraża przyszłości 
Europy, tłum. G. KI i mon t, Warszawa 2017, s. 320.

6 J. J. Węc, Dynamika reformy ustrojowej..., s. 177-178.
7 Porozumienie międzyinstytucjonalne między Parlamentem Europejskim a Europejskim Ban

kiem Centralnym w sprawie praktycznych zasad egzekwowania demokratycznej odpowie
dzialności i sprawowania nadzoru nad wykonywaniem zadań powierzonych EBC w ramach 
jednolitego mechanizmu nadzorczego (2013/694/UE), 6.11.2013, Dz. Urz. UE L 320/1 z dnia 
30 listopada 2013 r., s. 58-65.

8 Wniosek: Rozporządzenie Parlamentu i Rady zmieniające rozporządzenie (UE) nr 806/2014 
w celu ustanowienia europejskiego systemu gwarantowania depozytów, Komisja Europejska, 
24.11.2015, COM(2015) 586 wersja ostateczna, s. 1.

’ C. Stamegna, Amending capital requirements The „CRD Vpackage", European Parliament, 
Briefing EU Legislation in Progress, [on-line:] http://www.europarl.europa.eu/RegData/ 
etudes/BRIE/2017/599385/EPRS_BRI(2017)599385_EN.pdf - 12.04.2019.

Obecnie w PE trwają pracę nad wnioskiem ustawodawczym KE z 2015 r. 
w sprawie ustanowienia III filaru Unii Bankowej, a więc europejskiego systemu 
gwarantowania depozytów8, oraz nad tzw. pakietem bankowym zaproponowa
nym przez KE w 2016 r. Celem pierwszego z dokumentów jest zmiana dotych
czasowej struktury opartej na krajowych systemach gwarantowania depozytów 
na rzecz ich unifikacji, co miałoby zwiększyć odporność UE na przyszłe kryzysy. 
Pakiet bankowy zmierza natomiast do nowelizacji przepisów w sprawie wymo
gów kapitałowych wobec banków oraz zasad dotyczących naprawy oraz restruk
turyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji zagrożonych upadłością. Niniej
sze przepisy zostaną przyjęte w drodze ZPU, dzięki czemu PE będzie miał realny 
wpływ na ich ostateczny kształt9.

http://www.europarl.europa.eu/RegData/
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Parlament wykazał się niewątpliwie dużą aktywnością w konstytuowaniu 
Unii Rynków Kapitałowych (URK) jako elementu składowego przyszłej Unii 
Finansowej. Stworzenie zintegrowanych rynków kapitałowych ma przyczynić 
się do zwiększenia konwergencji gospodarczej, obniżyć koszty pozyskiwania 
kapitału, a tym samym zwiększyć atrakcyjność inwestycyjną UE. Podstawowe 
zasady funkcjonowania URK zostały szczegółowo omówione w planie działania 
KEz2015r.10

10 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomicz
no Społecznego i Komitetu Regionów „Plan działania na rzecz tworzenia unii rynków kapita
łowych”, Bruksela, 30.09.2015, COM(2015) 468 wersja ostateczna, s. 3-6.

11 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. 
w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów war
tościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrekty
wy 2003/71/WE. Tekst mający znaczenie dla EOG, Dz. Urz. UE L 168/12 z dnia 30 czerwca 
2017 r„ s. 12-82.

12 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/1991 z dnia 25 października 
2017 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 345/2013 w sprawie europejskich funduszy ventu
re capitai i rozporządzenie (UE) nr 346/2013 w sprawie europejskich funduszy na rzecz przed
siębiorczości społecznej, Dz. Urz. UE L 293/1 z dnia 30 listopada 2017 r., s. 1-18.

13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 z dnia 12 grudnia 2017 r. 
w sprawie ustanowienia ogólnych ram dla sekurytyzacji oraz utworzenia szczególnych ram dla 
prostych, przejrzystych i standardowych sekurytyzacji, a także zmieniające dyrektywy 2009/65/ 
WE, 2009/138/WE i 2011/61/UE oraz rozporządzenia (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 648/2012, 
Dz. Urz. UE L, 2017 347/35 z dnia 28 grudnia 2017 r„ s. 35-80.

14 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prospektu..., s. 7.
15 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskich funduszy..., s. 2-5.
16 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia ogólnych ram dla 

sekurytyzacji..., s. 36-39.

W latach 2017-2019 Parlament w ramach ZPU przyjął nowe przepisy odno
szące się do: prospektu emisyjnego11, europejskich funduszy venture capital oraz 
europejskich funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej12, a także unijnego 
rynku sekurytyzacji13. Celem rozporządzenia w sprawie prospektu emisyjnego 
jest ochrona inwestorów oraz wzmocnienie zaufania do papierów wartościo
wych, co przyczyni się do efektywniejszego funkcjonowania rynków kapitało
wych14. Nowe zasady dotyczące europejskich funduszy mają pobudzić inwestycje 
w kapitał wysokiego ryzyka i projekty społeczne oraz sprawić, by finansowanie 
startupów oraz małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) było łatwiejsze i bardziej 
lukratywne z punktu widzenia inwestorów15. Zmiany w funkcjonowaniu unijne
go rynku sekurytyzacji sprowadzają się zasadniczo do zagwarantowania wysokiej 
jakości instrumentów sekurytyzacyjnych poprzez większą standaryzację produk
tów, co przyniesie realne korzyści gospodarce UE16.
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Mając na uwadze pozostałe projekty legislacyjne zaproponowane przez KE, 
Parlamentowi oraz Radzie udało się dotychczas wypracować wstępne porozumie
nie w przedmiocie pozagiełdowego rynku instrumentów pochodnych, ekspozycji 
obligacji zabezpieczonych oraz ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu 
emerytalnego. W marcu 2019 r. PE osiągnął również porozumienie polityczne 
z przedstawicielami państw członkowskich w sprawie reformy europejskiego sy
stemu nadzoru17.

17 Unia rynków kapitałowych, Rada Unii Europejskiej, [on-line:] https://www.consilium.europa. 
eu/pl/policies/capital-markets-union/ - 6.04.2019.

11 Dokończenie budowy europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej..., s. 8-11.
” A. Zoppe, Zarządzanie gospodarcze, Parlament Europejski. Noty tematyczne, [on-line:] http:// 

www.europarl.europa.eu/factsheets/pl/sheet/87/zarzadzanie-gospodarcze/ - 10.04.2019.

Unia GOSPODARCZA

W obliczu braku elastycznych kursów walutowych oraz niemożności prowadze
nia autonomicznej polityki monetarnej autorzy raportu pięciu przewodniczących 
postulowali o utworzenie takiej Unii Gospodarczej, która pozwalałaby zagwaran
tować pełne zatrudnienie oraz dynamiczny wzrost gospodarczy we wszystkich 
państwach członkowskich UE18. W pierwszej kolejności podjęto działania na 
rzecz rozszerzenia uprawnień PE i parlamentów narodowych w ramach semestru 
europejskiego. Podczas pierwszej fazy semestru Parlament wyraża swoją opinię 
dotyczącą rocznej analizy wzrostu gospodarczego w drodze rezolucji, uwzględ
niając jednocześnie zalecenia parlamentów narodowych wyrażone podczas tzw. 
Europejskiego Tygodnia Parlamentarnego poświęconego europejskiemu seme
strowi. W czasie drugiej fazy semestru Parlament przedstawia swoje stanowisko 
odnośnie do trwającego cyklu oraz przyjętych przez Radę wytycznych dla państw 
członkowskich. Parlament jest także orędownikiem aktywniejszego zaangażowa
nia parlamentów narodowych w opracowywaniu programów stabilności i pro
gramów konwergencji oraz krajowych programów reform19.

Sukcesem Parlamentu było utworzenie programu wsparcia reform struktural
nych w państwach członkowskich, którego realizacja przypada na lata 2017-2020. 
Program ten przewiduje zarówno pomoc finansową, jak i techniczną dla państw 
strefy euro oraz nowatorski instrument wsparcia konwergencji dla krajów, które 
zamierzają do niej przystąpić. Niniejsze reformy mają przyczynić się do zmoder
nizowania gospodarki, zwiększenia poziomu inwestycji oraz stworzenia nowych 

https://www.consilium.europa
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/pl/sheet/87/zarzadzanie-gospodarcze/
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miejsc pracy20. Kolejno w 2017 r. podczas szczytu społecznego w Góteborgu Par
lament wspólnie z Radą i KE proklamował europejski filar praw socjalnych, któ
rego celem jest zwiększenie nacisku na zatrudnienie i kwestie socjalne w ramach 
nowej UGiW. Filar składa się z dwudziestu praw i zasad, które winny stanowić 
podstawę sprawiedliwych i dynamicznie funkcjonujących rynków pracy oraz sy
stemów zabezpieczeń społecznych21.

20 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/825 z dnia 17 maja 2017 r. 
w sprawie utworzenia Programu wspierania reform strukturalnych na lata 2017-2020 oraz 
zmiany rozporządzeń (UE) nr 1303/2013 i (UE) nr 1305/2013, Dz. Urz. UE L 129/1 z dnia 
19 maja 2017 r„ s. 1-16.

21 J. J. Węc, Perspektywy zmian ustrojowych..., s. 12,18-19.
22 Instytucje te będą odpowiedzialne za monitorowanie postępów w realizacji reform struktu

ralnych oraz badanie wyzwań związanych z wydajnością. Do chwili obecnej udało się ustano
wić rady w dziesięciu państwach członkowskich strefy euro, Sprawozdanie Komisji dla Rady, 
por. Sprawozdanie z postępu prac nad wdrażaniem zalecenia Rady z dnia 20 września 2016 r. 
w sprawie ustanowienia krajowych rad ds. produktywności, Komisja Europejska, 27.02.2019, 
COM(2019) 152 wersja ostateczna, s. 2-3.

23 Dokończenie budowy europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej..., s. 16-19.
24 A. Malewska, R. Mężyk, Parlament Europejski siódmej kadencji a zmiany architektury Unii 

Gospodarczej i Walutowej, [w:j Podsumowanie siódmej kadencji Parlamentu Europejskiego 
(2009-2014), red. A. Kirpsza, P. Musiałek, D. Stolicki, Kraków 2015, s. 225-246.

Podczas prac PE VIII kadencji rozpoczęto również proces ustanawiania kra
jowych rad ds. produktywności, które mają przyczynić się do wzrostu wydajności 
pracy i pobudzenia konkurencyjności w całej strefie euro. Realizacja tego zadania 
spoczywa jednak na KE i nie przewiduje uprawnień PE w niniejszym obszarze22.

Unia Fiskalna oraz zręby Unii Politycznej

Prawidłowe funkcjonowanie unii monetarnej wymaga zdrowych finansów pań
stwa, buforów fiskalnych oraz zdolności szybkiego reagowania podczas silnych 
wstrząsów gospodarczych, dlatego trzecią strukturą wchodzącą w skład projekto
wanej UGiW jest Unia Fiskalna. Zdaniem autorów raportu pięciu przewodniczą
cych rosnącej współzależności gospodarczej winien towarzyszyć proces integracji 
politycznej, który polegałby na wzmocnieniu demokratycznej rozliczalności i za
sadności oraz spójności w kształtowaniu tejże polityki23.

Analizując rolę Parlamentu w przyjmowaniu fiskalnych instrumentów anty- 
kryzysowych, należy stwierdzić, że o ile miał on decydujący wpływ na kształt 
aktów prawnych wchodzących w skład sześciopaku oraz dwupaku, o tyle podpi
sanie paktu fiskalnego odbyło się bez jego udziału24. Europejska Rada Budżetowa, 
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stanowiąca niezależny organ doradczy KE koordynujący i wspierający krajowe 
rady budżetowe, została także utworzona bez udziału PE25. Zarówno w przypadku 
włączenia postanowień paktu fiskalnego do ram prawnych UE26, jak i utworzenia 
Europejskiego Funduszu Walutowego (EFW)27 ścieżka legislacyjna również nie 
wymaga udzielenia formalnej zgody przez PE. W obu przypadkach Parlament, 
zgodnie z procedurą konsultacji, nie posiada uprawnień do zmiany tekstu Rady, 
może on jednak przedstawić Radzie swoje wytyczne w formie sprawozdania. 
Ustanowienie jednolitej reprezentacji strefy euro w Międzynarodowym Fundu
szu Walutowym, celem zwiększenia globalnego oddziaływania Eurolandu, obę
dzie się także bez partycypacji PE28. W 2018 r. Parlament przyjął jedynie man
dat legislacyjny do pracy nad Europejskim Instrumentem Stabilizacji Inwestycji, 
który udzielałby wsparcia państwom należącym do strefy euro oraz uczestnikom 
europejskiego mechanizmu kursowego doświadczającym znaczących wstrząsów 
gospodarczych29.

25 Wniosek: Decyzja Komisji (UE) 2015/1937 z dnia 21 października 2015 r. ustanawiająca nie
zależną doradczą Europejską Radę Budżetową, Dz. Urz. UE L 282/37 z dnia 28 października 
2015 r„ s. 37-40.

26 Wniosek: Dyrektywa Rady ustanawiająca przepisy służące wzmocnieniu odpowiedzialności 
budżetowej i średniookresowej orientacji polityki budżetowej w państwach członkowskich, 
Komisja Europejska, 6.12.2017, COM(2017) 824 finał.

27 Wniosek: Rozporządzenie Rady w sprawie utworzenia Europejskiego Funduszu Walutowego, 
Komisja Europejska, 6.12.2017, COM(2017) 827 finał.

28 Wniosek: Decyzja Rady określająca środki na rzecz stopniowego ustanowienia jednolitej re
prezentacji strefy euro w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, Komisja Europejska, 
21.10.2015, COM(2015) 603 finał.

29 Wniosek: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia Europej
skiego Instrumentu Stabilizacji Inwestycji, Komisja Europejska, 31.05.2018, COM(2018) 387 
wersja ostateczna.

20 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie poprawy funkcjonowa
nia Unii Europejskiej dzięki wykorzystaniu potencjału Traktatu z Lizbony (2014/2249(INI)), 
Dz. Urz. UE C 252/2015 z dnia 18 lipca 2018 r„ s. 215-234.

Działalność nieustawodawcza Parlamentu Europejskiego

W ramach dyskusji nad przyszłością UE, toczącej się z okazji obchodów 60. 
rocznicy podpisania traktatów rzymskich, PE przyjął trzy rezolucje, w których 
przedstawił swoje stanowisko odnośnie do reformy strefy euro. Pierwsza z nich 
dotyczyła poprawy funkcjonowania UE przy pełnym wykorzystaniu potencjału 
traktatu lizbońskiego30. Na wstępie PE wskazał na konieczność zwiększenia de
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mokratycznej legitymizacji systemu instytucjonalnego UGiW poprzez formali
zację, wzmocnienie swoich uprawnień kontrolnych nad unijnym procesem de
cyzyjnym oraz rozszerzenie kompetencji prawodawczych w niniejszym obszarze. 
Apelował również o efektywniejsze wykorzystanie procedury dotyczącej nad
miernego zakłócenia równowagi makroekonomicznej celem skuteczniejszego 
korygowania zaburzeń gospodarczych na wczesnym etapie. Parlament opowie
dział się także za dalszymi reformami instytucjonalnymi strefy euro przy pełnym 
wykorzystaniu instrumentów z art. 136 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europej
skiej (TFUE). Następnie zwrócił uwagę, że pogłębianie UGiW winno iść w parze 
z urzeczywistnianiem jednolitego rynku wewnętrznego31.

31 Ibidem, s. 220-229.
32 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ewentualnych zmian 

i dostosowań w obecnej strukturze instytucjonalnej Unii Europejskiej (2014/2248(INI), 
Dz. Urz. UE C 252/201 z dnia 18 lipca 2018 r., s. 201-214.

33 Ibidem, s. 204.
34 Ibidem, s. 205-209.

Druga z rezolucji Parlamentu została poświęcona projektowanym zmianom 
i dostosowaniom w strukturze instytucjonalnej UE32. Na wstępie niniejsze
go dokumentu wyraźnie podkreślono, że walutą UE jest euro, a każde państwo 
członkowskie, z wyjątkiem Wielkiej Brytanii oraz Danii, zobligowało się do jej 
przyjęcia. W niniejszym dokumencie zwrócono również uwagę, że nie jest moż
liwe zapewnienie odporności strefie euro, w tym ukonstytuowanie pełnej unii 
bankowej, bez podjęcia kolektywnych działań w dziedzinie budżetu oraz wy
pracowania skuteczniejszej, wiarygodniejszej i bardziej demokratycznej formy 
gospodarowania33.

Urzeczywistnienie niniejszego zamiaru miałoby się dokonać poprzez prze
kształcenie Komisji w unijny rząd z ministrem finansów, odpowiadający przed 
Parlamentem i upoważniony do kształtowania oraz realizacji wspólnej polityki 
pieniężnej, budżetowej oraz makroekonomicznej, a także posiadający własny 
skarb i budżet. Minister finansów miałby zdaniem Parlamentu ponosić odpowie
dzialność za Europejski System Walutowy (European Monetary System - EMS) 
oraz zdolność budżetową UGiW, reprezentować strefę euro w organizacjach mię
dzynarodowych oraz sprawować nadzór nad realizacją kodeksu konwergencji34.

Celem zmniejszenia różnic w rozwoju gospodarczym państw członkowskich 
Parlament zaproponował, by wspólna polityka budżetowa i gospodarcza została 
włączona do katalogu kompetencji dzielonych między UE a państwami człon
kowskim. Kolejno zwrócił on uwagę, że otwarta metoda koordynacji nie powinna 
być istotą strategii ekonomicznej Europy. W ślad za tym opowiedział się za przy
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jęciem kodeksu konwergencji jako aktu prawnego, wyznaczającego zbieżne cele 
w zakresie podatków, rynku pracy, inwestycji, wydajności, spójności społecznej, 
potencjału administracyjnego oraz dobrego sprawowania rządów. Przestrzeganie 
przez państwo członkowskie postanowień kodeksu byłoby warunkiem pełnego 
uczestnictwa w mechanizmie zdolności fiskalnej strefy euro. Za priorytetowe za
danie PE uznał również powołanie europejskiego organu skarbowego, posiada
jącego zdolność do zaciągania kredytów, będącego częścią KE i tym samym pod
legającego demokratycznej kontroli ze strony Parlamentu i Rady. Uwieńczeniem 
niniejszej rezolucji było wezwanie do uznania równorzędności praw socjalnych 
i wolności gospodarczych35.

35 Ibidem, s. 208-209.
36 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie mechanizmu zdolno

ści fiskalnej dla strefy euro (2015/2344(INI)), Dz. Urz. UE C 252/24 z dnia 18 lipca 2018 r., 
s. 235-238.

37 Ibidem, s. 235-237.

Trzeci z dokumentów PE, a więc rezolucja w sprawie mechanizmu zdolno
ści fiskalnej dla strefy euro36, zawiera konkretny plan działania mający na celu 
przekształcenie strefy euro w optymalny obszar walutowy. W początkowym sta
dium niniejszy mechanizm byłby częścią budżetu UE finansowaną przez państwa 
członkowskie Eurolandu, a po osiągnięciu stabilności korzystałby on z zasobów 
własnych, by się rozwijać i w końcu przekształcić w EFW. Europejski Fundusz Wa
lutowy posiadałby z kolei odpowiednią zdolność do udzielania i zaciągania kre
dytów, dzięki czemu mógłby amortyzować asymetryczne i symetryczne wstrząsy. 
Cele mechanizmu zdolności finansowej są trojakie: po pierwsze, zachęcanie do 
konwergencji społeczno-gospodarczej, by pobudzić reformy strukturalne, zmo
dernizować gospodarkę i zwiększyć konkurencyjność; po drugie, złagodzenie 
wstrząsów asymetrycznych, po trzecie, zwiększenie odporności strefy euro po
przez skuteczniejsze radzenie sobie ze wstrząsami symetrycznymi. W ślad za tym 
mechanizm składałby się z trzech filarów: wspominanego kodeksu konwergencji, 
który uzupełniałby Pakt stabilności i wzrostu (PSiW); mechanizmu amortyza
cji wstrząsów asymetrycznych, obejmującego klarowne zasady odnośnie do ram 
czasowych dla płatności i spłat, oraz mechanizmu amortyzacji wstrząsów syme
trycznych, którego rola polegałaby na finansowaniu inwestycji w celu agregacji 
popytu i osiągnięcia pełnego poziomu zatrudnienia37.

W części drugiej niniejszej rezolucji Parlament zwrócił ponownie uwagę na 
konieczność wzmocnienia demokratycznej rozliczalności poprzez rozszerzenie 
uprawnień parlamentów narodowych, które miałyby ponosić większą odpo
wiedzialność za europejski semestr realizowany na szczeblu krajowym; reformę 
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międzyparlamentarnej konferencji z art. 13 paktu fiskalnego oraz prymat metody 
wspólnotowej przy podejmowaniu decyzji w UGiW38.

38 Ibidem, s. 238.
39 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie polityki go

spodarczej strefy euro (2017/2114(INI)), Dz. Urz. UE C 346/26 z dnia 27 września 2018 r., 
s. 200-211.

40 Ibidem, s. 200-203.
41 Ibidem, s. 204-205.

Kolejnym istotnym dokumentem Parlamentu Europejskiego, który został 
poświęcony reformie Eurolandu, jest rezolucja w sprawie polityki gospodarczej 
strefy euro39. Na wstępie dokumentu wyraźnie podkreślono, że wprawdzie wskaź
niki makroekonomiczne dla UE uległy znacznej poprawie, niemniej jednak strefa 
euro pozostaje nadal obszarem głębokich problemów gospodarczych. W związku 
z tym Parlament apelował o lepsze wykorzystanie jej potencjału gospodarczego 
poprzez intensyfikację współpracy na czterech płaszczyznach: polityki struktu
ralnej, inwestycji, polityki fiskalnej i polityki społecznej40.

W ramach polityki strukturalnej PE wezwał do skuteczniejszej koordynacji 
polityk gospodarczych w drodze rzetelniejszego wdrażania i egzekwowania re
form oraz zaleceń uwzględniających specyficzną sytuację poszczególnych państw 
członkowskich, zmniejszenia nadmiernych poziomów zadłużenia oraz rozwiąza
nia problemu kredytów zagrożonych. Za priorytetowe zadanie Parlament uznał 
wsparcie inicjatyw poprawiających klimat biznesowy oraz ułatwiających dostęp 
MŚP do finansowania. Był on także orędownikiem przeciwdziałania zjawisku 
drenażu mózgów poprzez zagwarantowanie odpowiedniego poziomu ochrony 
socjalnej i dynamiki płac, która zapewniłaby godny standard życia i wzrost wy
dajności pracy41.

Ożywienie koniunktury w strefie euro jest bezpośrednio skorelowane z pozio
mem inwestycji, dlatego PE postulował rozwiązanie problemu luki inwestycyj
nej poprzez: stworzenie URK, eliminację utrudnień dla inwestycji publicznych 
i prywatnych, a także rozwój gospodarki opartej na wiedzy uzyskanej w wyni
ku zwiększenia wydatków na badania naukowe, technologie oraz kształcenie. 
W przedmiocie polityki fiskalnej PE zwrócił uwagę na konieczność wypracowa
nia wspólnego i zrównoważonego kursu polityki fiskalnej na szczeblu narodo
wym i strefy euro, który winien pozostawać w pełnej zgodności z PSiW, wspierać 
inwestycje, a jednocześnie przeciwdziałać sytuacji, w której nadwyżki i deficyty 
poszczególnych krajów będą się wzajemnie kompensować. Ostatnią propozycją 
Parlamentu było wzmocnienie roli filaru społecznego w konstytuowaniu UGiW. 
W tym zakresie zaproponował on ustanowienie procedury dotyczącej zakłóceń 
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równowagi społecznej, a bazującej na wskaźnikach społecznych i zatrudnienia, 
wykorzystywanych w nadzorze makroekonomicznym, lepszą koordynację syste
mów zabezpieczeń społecznych, poprawienie dostępu do edukacji oraz zwiększe
nie inwestycji w kapitał ludzki42.

42 Ibidem, s. 206-211.

Konkluzje

Reforma strefy euro jest interesującym przykładem ukazującym wysiłki na rzecz 
zwiększenia roli Parlamentu Europejskiego w kreowaniu zasad polityki gospodar
czej. Obecne problemy, z jakimi mierzy się Europa, zarówno te o podłożu ekono
micznym, jak i polityczno-społecznym, wymagają większej legitymizacji wśród 
obywateli UE, która może zostać zapożyczona poprzez wzmocnienie uprawnień 
PE i parlamentów narodowych.

Analizując udział Parlamentu Europejskiego w konstytuowaniu rzeczywistej 
UGiW, należy stwierdzić, że ma on coraz większy wpływ na tworzenie prawa 
w UE. Świadczy o tym chociażby fakt, że znacząca większość aktów ustawodaw
czych została bądź zostanie przyjęta w drodze ZPU, w brzmieniu odpowiadającym 
stanowisku Parlamentu. Doskonałym przykładem jest tu proces ustawodawczy 
zmierzający do utworzenia Unii Rynków Kapitałowych oraz Unii Gospodarczej.

Z drugiej strony odnosi się jednak wrażenie, że udział PE w reformie stre
fy euro jest znacznie mniejszy w porównaniu z instytucjami międzyrządowymi, 
czego odzwierciedleniem jest ścieżka legislacyjna w ramach Unii Fiskalnej. Osła
bienie kontroli parlamentarnej nad polityką fiskalną może natomiast skutkować 
zwiększeniem deficytu demokracji w Eurolandzie, o czym przekonaliśmy się nie
jednokrotnie podczas walki z kryzysem zadłużeniowym w UE. Ponadto główne 
decyzje mające na celu utworzenie zrębów Unii Politycznej bądź mechanizmu 
legitymizacji i rozliczalności również będą leżeć w gestii Rady. Obecnie wzrasta 
jednak świadomość, że jeśli euro ma być efektywne, należy zapewnić Parlamento
wi Europejskiemu należyty wpływ na legislacje. Jest to szczególnie istotne, biorąc 
pod uwagę rosnący eurosceptyzm wśród obywateli UE.

Oprócz działalności legislacyjnej PE zajmował stanowisko odnośnie do refor
my strefy euro w drodze licznych rezolucji, które, mimo że nie miały charakte
ru prawnie wiążącego, stanowiły istotny bodziec w rozwoju debaty dotyczącej 
kształtu UGiW.



284 Klaudia Kudlawiec

Bibliografia

Dokumenty
Dokończenie budowy europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej. Sprawozdanie opraco

wane przez: Jeana-Claudea Junckera w ścisłej współpracy z Donaldem Tuskiem, Je- 
roenem Dijsselbloemem, Mario Draghim i Martinem Schulzem, Komisja Europejska, 
22.06.2015.

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekono
miczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Plan działania na rzecz tworzenia unii 
rynków kapitałowych”, Bruksela, 30.09.2015, COM(2015) 468 final.

Porozumienie międzyinstytucjonalne między Parlamentem Europejskim a Europejskim 
Bankiem Centralnym w sprawie praktycznych zasad egzekwowania demokratycznej 
odpowiedzialności i sprawowania nadzoru nad wykonywaniem zadań powierzonych 
EBC w ramach jednolitego mechanizmu nadzorczego (2013/694/UE), 6.11.2013, 
Dz. Urz. UE L 320/1 z dnia 30 listopada 2013 r.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ewentualnych zmian 
i dostosowań w obecnej strukturze instytucjonalnej Unii Europejskiej (2014/2248(INI), 
Dz. Urz. UE C 252/201 z dnia 18 lipca 2018 r.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie mechanizmu zdol
ności fiskalnej dla strefy euro (2015/2344(INI)), Dz. Urz. UE C 252/24 z dnia 18 lipca 
2018 r.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie poprawy funkcjo
nowania Unii Europejskiej dzięki wykorzystaniu potencjału Traktatu z Lizbony 
(2014/2249(INI)), Dz. Urz. UE C 252/2015 z dnia 18 lipca 2018 r.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie polityki go
spodarczej strefy euro (2017/2114(INI)), Dz. Urz. UE C 346/26 z dnia 27 września 
2018 r.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/825 z dnia 17 maja 2017 r. 
w sprawie utworzenia Programu wspierania reform strukturalnych na lata 2017-2020 
oraz zmiany rozporządzeń (UE) nr 1303/2013 i (UE) nr 1305/2013, Dz. Urz. UE L 
129/1 z dnia 19 maja 2017 r.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. 
w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papie
rów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz 
uchylenia dyrektywy 2003/71/WE. Tekst mający znaczenie dla EOG., Dz. Urz. UE L 
168/12 z dnia 30 czerwca 2017 r.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/1991 z dnia 25 października 
2017 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 345/2013 w sprawie europejskich fundu
szy venture capital i rozporządzenie (UE) nr 346/2013 w sprawie europejskich fundu
szy na rzecz przedsiębiorczości społecznej, Dz. Urz. UE L 293/1 z dnia 10 listopada 
2017 r.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 z dnia 12 grudnia 2017 r. 
w sprawie ustanowienia ogólnych ram dla sekurytyzacji oraz utworzenia szczególnych 
ram dla prostych, przejrzystych i standardowych sekurytyzacji, a także zmieniają
ce dyrektywy 2009/65/WE, 2009/138/WE i 2011/61/UE oraz rozporządzenia (WE) 
nr 1060/2009 i (UE) nr 648/2012, Dz. Urz. UE L 347/35 z dnia 28 grudnia 2017 r.



Parlament Europejski Vili kadencji wobec reformy strefy euro 285

Sprawozdanie z postępu prac nad wdrażaniem zalecenia Rady z dnia 20 września 2016 r. 
w sprawie ustanowienia krajowych rad ds. produktywności, Komisja Europejska, 
27.02.2019, COM(2019) 152 wersja ostateczna.

Wniosek: Decyzja Komisji (UE) 2015/1937 z dnia 21 października 2015 r. ustanawiająca nie
zależną doradczą Europejską Radę Budżetową, Dz. Urz. UE L 282/37 z dnia 28 paź
dziernika 2015 r.

Wniosek: Decyzja Rady określająca środki na rzecz stopniowego ustanowienia jednolitej 
reprezentacji strefy euro w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, Bruksela, 
21.10.2015, COM(2015) 603 final.

Wniosek: Dyrektywa Rady ustanawiająca przepisy służące wzmocnieniu odpowiedzialności 
budżetowej i średniookresowej orientacji polityki budżetowej w państwach członkow
skich, Komisja Europejska, 6.12.2017, COM(2017) 824 finał.

Wniosek: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia Eu
ropejskiego Instrumentu Stabilizacji Inwestycji, Komisja Europejska, 31.05.2018, 
COM (2018) 387 final.

Wniosek: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie 
(UE) nr 806/2014 w celu ustanowienia europejskiego systemu gwarantowania depo
zytów, Komisja Europejska, 24.11.2015, COM(2015) 586 wersja ostateczna.

Wniosek: Rozporządzenie Rady w sprawie utworzenia Europejskiego Funduszu Walutowego, 
Komisja Europejska, 6.12.2017, COM(2017) 827 final.

Wniosek: Zalecenie Rady w sprawie ustanowienia w strefie euro krajowych rad ds. konkuren
cyjności, Komisja Europejska, 21.10.2015, COM(2015) 601 final.

Inne
Malewska A., Mężyk R„ Parlament Europejski siódmej kadencji a zmiany architektury Unii Go

spodarczej i Walutowej, [w:] Podsumowanie siódmej kadencji Parlamentu Europejskiego 
(2009-2014), red. A. Kirpsza, P. Musiałek, D. Stolicki, Kraków 2015, s. 225-246.

Stamegna C., Amending capital requirements The „CRD V package”, European Parliament, 
Briefing EU Legislation in Progress, [on-line:] http://www.europarl.europa.eu/ 
RegData/etudes/BRIE/2017/599385/EPRS_BRI(2017)599385_EN.pdf - 14.04.2019.

Stiglitz J. E., Euro. Wjaki sposób wspólna waluta zagraża przyszłości Europy, tłum. G. Klimont, 
Warszawa 2017.

Unia rynków kapitałowych, Rada Unii Europejskiej, [on-line:] https://www.consilium.euro- 
pa.eu/pl/policies/capital-markets-union/ - 6.04.2019.

Waliszewski K., Od koncepcji do realizacji - szanse i zagrożenia europejskiej unii bankowej dla 
sektora banków komercyjnych w Polsce, [w:] Europejska Unia Bankowa, red. M. Zale
ska, Warszawa 2013, s. 35-63.

Węc J. J., Dynamika reformy ustrojowej strefy euro w latach 2012-2016, „Politeja” 2016, nr 6, 
s. 174-181, [on-line:] https://doi.org/10.12797/Politeja.13.2016.45.09.

Węc J. J., Perspektywy zmian ustrojowych w Unii Europejskiej do 2025 r. Implikacje dla Polski, 
„Przegląd Zachodni” 2018, nr 1, s. 7-32.

Węc J. J., Pozycja Parlamentu Europejskiego w reżimie traktatu lizbońskiego, [w:] Podsumowa
nie siódmej kadencji Parlamentu Europejskiego (2009-2014), red. A. Kirpsza, P. Musia
łek, D. Stolicki, Kraków 2015, s. 13-38.

Zoppe A., Zarządzanie gospodarcze, Parlament Europejski. Noty tematyczne, [on-line:] 
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/pl/sheet/87/zarzadzanie-gospodarcze/ 
10.04.2019 r.

http://www.europarl.europa.eu/
https://www.consilium.euro-pa.eu/pl/policies/capital-markets-union/
https://doi.org/10.12797/Politeja.13.2016.45.09
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/pl/sheet/87/zarzadzanie-gospodarcze/


286 Klaudia Kudławiec

KLAUDIA KUDŁAWIEC - doktorantka w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków 
Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwentka stosunków międzynarodo
wych tamże.


	Parlament Europejski VIII kadencji wobec reformy STREFY EURO


