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Traktat o stabilnoœci, koordynacji i zarz¹dzaniu
w Unii Gospodarczej i Walutowej

Pañstwa cz³onkowskie zwane dalej „Umawiaj¹cymi siê Stronami”
ŒWIADOME spoczywaj¹cego na nich, jako pañstwach cz³onkowskich Unii Europejskiej, obowi¹zku traktowania swoich polityk gospodarczych jako przedmiotu wspólnego zainteresowania;
PRAGN¥C sprzyjaæ warunkom przyczyniaj¹cym siê do silniejszego wzrostu gospodarczego w Unii Europejskiej i w tym celu rozwijaæ coraz œciœlejsz¹ koordynacjê polityk gospodarczych w strefie euro;
MAJ¥C NA UWADZE, ¿e koniecznoœæ zapewnienia przez rz¹dy zdrowych i stabilnych finansów publicznych oraz koniecznoœæ unikania nadmiernego deficytu sektora
instytucji rz¹dowych i samorz¹dowych ma zasadnicze znaczenie dla ochrony stabilnoœci strefy euro jako ca³oœci, w zwi¹zku z czym nale¿y wprowadziæ szczególne zasady,
w tym „zasadê zrównowa¿onego bud¿etu” oraz automatyczny mechanizm koryguj¹cy;
ŒWIADOME koniecznoœci zapewnienia, by ich deficyt sektora instytucji rz¹dowych
i samorz¹dowych nie przekracza³ 3% produktu krajowego brutto w cenach rynkowych,
a d³ug sektora instytucji rz¹dowych i samorz¹dowych nie przekracza³ 60% produktu
krajowego brutto w cenach rynkowych lub dostatecznie siê zmniejsza³ w kierunku tej
wartoœci;
PRZYPOMINAJ¥C, ¿e Umawiaj¹ce siê Strony, jako pañstwa cz³onkowskie Unii Europejskiej, powinny powstrzymywaæ siê od podejmowania wszelkich œrodków, które
mog³yby zagra¿aæ urzeczywistnieniu celów Unii realizowanych w ramach unii gospodarczej, w szczególnoœci od stosowania praktyki prowadz¹cej do narastania d³ugu poza
rachunkami sektora instytucji rz¹dowych i samorz¹dowych;
MAJ¥C NA UWADZE, ¿e w dniu 9 grudnia 2011 r. szefowie pañstw lub rz¹dów pañstw
cz³onkowskich strefy euro doszli do porozumienia w sprawie wzmocnionej struktury
unii gospodarczej i walutowej, opieraj¹cej siê na Traktatach stanowi¹cych podstawê
Unii Europejskiej i u³atwiaj¹cej wdro¿enie œrodków podejmowanych na podstawie artyku³ów 121, 126 i 136 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;
MAJ¥C NA UWADZE, ¿e szefowie pañstw lub rz¹dów pañstw cz³onkowskich strefy
euro i innych pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej stawiaj¹ sobie za cel jak najszybsze w³¹czenie postanowieñ niniejszego Traktatu do Traktatów stanowi¹cych podstawê Unii Europejskiej;
Z ZADOWOLENIEM PRZYJMUJ¥C przedstawione w dniu 23 listopada 2011 r.
przez Komisjê Europejsk¹ w ramach Traktatów stanowi¹cych podstawê Unii Europej-
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skiej wnioski ustawodawcze dotycz¹ce strefy euro w sprawie wzmocnienia nadzoru
gospodarczego i bud¿etowego nad pañstwami cz³onkowskimi dotkniêtymi lub zagro¿onymi powa¿nymi trudnoœciami w odniesieniu do ich stabilnoœci finansowej oraz
w sprawie wspólnych przepisów dotycz¹cych monitorowania i oceny projektów planów
bud¿etowych oraz zapewnienia korekty nadmiernego deficytu w pañstwach cz³onkowskich, oraz ODNOTOWUJ¥C zamiar Komisji Europejskiej dotycz¹cy przedstawienia
w odniesieniu do strefy euro dalszych wniosków ustawodawczych dotycz¹cych w szczególnoœci informowania ex ante o planach emisji d³ugu, programów partnerstwa gospodarczego okreœlaj¹cych szczegó³owo reformy strukturalne dla pañstw cz³onkowskich
objêtych procedur¹ nadmiernego deficytu oraz koordynowania planów pañstw cz³onkowskich dotycz¹cych istotnych reform polityki gospodarczej;
WYRA¯AJ¥C gotowoœæ do poparcia ewentualnych przysz³ych wniosków Komisji
Europejskiej maj¹cych na celu dalsze wzmocnienie paktu stabilnoœci i wzrostu poprzez
ustalenie dla pañstw cz³onkowskich, których walut¹ jest euro, nowego zakresu dla celów œredniookresowych zgodnie z pu³apami okreœlonymi w niniejszym Traktacie;
PRZYJMUJ¥C DO WIADOMOŒCI, ¿e przy dokonywaniu przegl¹du i monitorowaniu
zobowi¹zañ bud¿etowych wynikaj¹cych z niniejszego Traktatu, Komisja Europejska
bêdzie dzia³aæ w ramach swoich uprawnieñ przewidzianych w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególnoœci w artyku³ach 121, 126 i 136;
ODNOTOWUJ¥C w szczególnoœci, ¿e w odniesieniu do stosowania zasady zrównowa¿onego bud¿etu przewidzianej w artykule 3 niniejszego Traktatu monitorowanie
to bêdzie siê odbywaæ, stosownie do przypadku, poprzez okreœlenie dla ka¿dej z Umawiaj¹cych siê Stron celów œredniookresowych i ram czasowych ich osi¹gania;
ODNOTOWUJ¥C, ¿e cele œredniookresowe nale¿y regularnie aktualizowaæ na podstawie wspólnie uzgodnionej metody, której g³ówne parametry nale¿y tak¿e poddawaæ
okresowym przegl¹dom, odpowiednio uwzglêdniaj¹c zagro¿enia zwi¹zane z jawnymi
i ukrytymi zobowi¹zaniami dotycz¹cymi finansów publicznych zgodnie z celami przewidzianymi w pakcie stabilnoœci i wzrostu;
ODNOTOWUJ¥C, ¿e ocenê, czy postêp na drodze do osi¹gniêcia celów œredniookresowych jest wystarczaj¹cy, nale¿y przeprowadzaæ na podstawie oceny ogólnej, w której
punktem odniesienia jest saldo strukturalne, w tym analizy wydatków po skorygowaniu o dyskrecjonalne dzia³ania po stronie dochodowej zgodnie z przepisami prawa Unii
Europejskiej, w szczególnoœci rozporz¹dzenia Rady (WE) nr 1466/97 z dnia 7 lipca
1997 r. w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji bud¿etowych oraz nadzoru i koordynacji
polityk gospodarczych, zmienionego rozporz¹dzeniem (UE) nr 1175/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 listopada 2011 r. („zmieniony pakt stabilnoœci i wzrostu”);
ODNOTOWUJ¥C, ¿e mechanizm koryguj¹cy, który ma zostaæ wprowadzony przez
Umawiaj¹ce siê Strony, powinien mieæ na celu korygowanie odchyleñ od celu œredniookresowego lub œcie¿ki dostosowawczej, w tym ich skumulowanego wp³ywu na dynamikê d³ugu publicznego;
ODNOTOWUJ¥C, ¿e wype³nienie przez Umawiaj¹ce siê Strony obowi¹zku transpozycji „regu³y zrównowa¿onego bud¿etu” do krajowych systemów prawnych poprzez
wi¹¿¹ce i trwa³e przepisy, w miarê mo¿liwoœci rangi konstytucyjnej, powinno podlegaæ
jurysdykcji Trybuna³u Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej zgodnie z artyku³em 273
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;
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PRZYPOMINAJ¥C, ¿e na podstawie artyku³u 260 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej Trybuna³ Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej jest uprawniony do na³o¿enia rycza³tu lub okresowej kary pieniê¿nej na pañstwo cz³onkowskie Unii Europejskiej, które nie zastosowa³o siê do jednego z jego wyroków, oraz PRZYPOMINAJ¥C,
¿e Komisja Europejska okreœli³a kryteria ustalania kwoty rycza³tu lub okresowej kary
pieniê¿nej nak³adanych w ramach tego artyku³u;
PRZYPOMINAJ¥C o potrzebie u³atwienia przyjmowania œrodków w ramach obowi¹zuj¹cej w Unii Europejskiej procedury nadmiernego deficytu w odniesieniu do
pañstw cz³onkowskich, których walut¹ jest euro, których planowany lub faktyczny deficyt sektora instytucji rz¹dowych i samorz¹dowych przekracza 3% produktu krajowego brutto, przy po³o¿eniu zwiêkszonego nacisku na cel tej procedury, a mianowicie
zachêcenie, a w razie koniecznoœci zmuszenie pañstwa cz³onkowskiego do obni¿enia
ewentualnie stwierdzonego deficytu;
PRZYPOMINAJ¥C, ¿e Umawiaj¹ce siê Strony, których d³ug sektora instytucji rz¹dowych i samorz¹dowych przekracza wartoœæ odniesienia wynosz¹c¹ 60%, s¹ zobowi¹zane zmniejszaæ ten d³ug w tempie wynosz¹cym œrednio jedn¹ dwudziest¹ rocznie,
przyjêtym jako wartoœæ odniesienia;
MAJ¥C NA UWADZE potrzebê poszanowania w procesie wdra¿ania niniejszego
Traktatu szczególnej roli partnerów spo³ecznych, zgodnie z prawem lub rozwi¹zaniami
krajowymi ka¿dej z Umawiaj¹cych siê Stron;
PODKREŒLAJ¥C, ¿e ¿adne z postanowieñ niniejszego Traktatu nie mo¿e byæ interpretowane jako zmieniaj¹ce w jakikolwiek sposób warunki dotycz¹ce polityki gospodarczej, zgodnie z którymi Umawiaj¹cej siê Stronie udzielona zosta³a pomoc finansowa
w ramach programu stabilizacji, w którym uczestnicz¹ Unia Europejska, jej pañstwa
cz³onkowskie lub Miêdzynarodowy Fundusz Walutowy;
ODNOTOWUJ¥C, ¿e w³aœciwe funkcjonowanie unii gospodarczej i walutowej wymaga wspólnych wysi³ków Umawiaj¹cych siê Stron na rzecz polityki gospodarczej,
w ramach której w oparciu o mechanizmy koordynacji polityki gospodarczej zdefiniowane w Traktatach stanowi¹cych podstawê Unii Europejskiej podejmuj¹ one niezbêdne dzia³ania i œrodki we wszystkich dziedzinach, które s¹ kluczowe dla w³aœciwego
funkcjonowania strefy euro;
ODNOTOWUJ¥C w szczególnoœci pragnienie Umawiaj¹cych siê Stron, aby w sposób
bardziej czynny wykorzystywaæ wzmocnion¹ wspó³pracê przewidzian¹ w artykule 20
Traktatu o Unii Europejskiej oraz w artyku³ach 326–334 Traktatu o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej bez naruszania zasad rynku wewnêtrznego, oraz pragnienie Umawiaj¹cych siê Stron by w pe³ni wykorzystaæ szczególne œrodki, które maj¹ zastosowanie do pañstw cz³onkowskich, których walut¹ jest euro, w oparciu o artyku³ 136
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jak równie¿ procedury omawiania i koordynowania ex ante wœród Umawiaj¹cych siê Stron, których walut¹ jest euro, wszelkich
istotnych planowanych przez nie reform polityki gospodarczej w celu dokonywania
porównawczej oceny najlepszych praktyk;
PRZYWO£UJ¥C porozumienie szefów pañstw lub rz¹dów pañstw cz³onkowskich
strefy euro z dnia 26 paŸdziernika 2011 r. w sprawie usprawnienia zarz¹dzania stref¹
euro, w tym organizowania co najmniej dwa razy do roku posiedzeñ szczytu pañstw
strefy euro, które, jeœli nie jest to uzasadnione wyj¹tkowymi okolicznoœciami, maj¹
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odbywaæ siê bezpoœrednio po posiedzeniach Rady Europejskiej lub posiedzeniach,
w których uczestnicz¹ wszystkie Umawiaj¹ce siê Strony, które ratyfikowa³y niniejszy
Traktat;
PRZYWO£UJ¥C zatwierdzenie w dniu 25 marca 2011 r. przez szefów pañstw lub
rz¹dów pañstw cz³onkowskich strefy euro i innych pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej paktu euro plus, w którym okreœlono kwestie kluczowe dla wzmocnienia konkurencyjnoœci w strefie euro;
PODKREŒLAJ¥C, jak wa¿ny jest Traktat ustanawiaj¹cy Europejski Mechanizm Stabilnoœci jako element globalnej strategii na rzecz wzmocnienia unii gospodarczej i walutowej oraz WSKAZUJ¥C, ¿e przyznanie pomocy finansowej na mocy nowych
programów w ramach Europejskiego Mechanizmu Stabilnoœci uzale¿nione bêdzie od
dnia 1 marca 2013 r. od ratyfikacji niniejszego Traktatu przez dan¹ Umawiaj¹c¹ siê
Stronê, oraz po up³ywie okresu transpozycji, o którym mowa w artykule 3 ustêp 2 niniejszego Traktatu, od spe³nienia wymogów tego artyku³u;
ODNOTOWUJ¥C, ¿e Królestwo Belgii, Republika Federalna Niemiec, Republika
Estoñska, Irlandia, Republika Grecka, Królestwo Hiszpanii, Republika Francuska, Republika W³oska, Republika Cypryjska, Wielkie Ksiêstwo Luksemburga, Malta, Królestwo Niderlandów, Republika Austrii, Republika Portugalska, Republika S³owenii,
Republika S³owacka i Republika Finlandii s¹ Umawiaj¹cymi siê Stronami, których walut¹ jest euro, oraz ¿e jako takie s¹ one zwi¹zane niniejszym Traktatem od pierwszego
dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po z³o¿eniu przez nie dokumentów ratyfikacyjnych, jeœli
niniejszy Traktat bêdzie obowi¹zywa³ w tej dacie;
ODNOTOWUJ¥C RÓWNIE¯, ¿e Republika Bu³garii, Królestwo Danii, Republika
£otewska, Republika Litewska, Wêgry, Rzeczpospolita Polska, Rumunia i Królestwo
Szwecji s¹ Umawiaj¹cymi siê Stronami, które jako pañstwa cz³onkowskie Unii Europejskiej, s¹ w dniu podpisania niniejszego Traktatu objête derogacj¹ dotycz¹c¹ uczestnictwa w jednej walucie i dopóki ta derogacja nie zostanie uchylona mog¹ byæ
zwi¹zane tylko tymi postanowieniami tytu³ów III i IV niniejszego Traktatu, którymi
pragn¹ byæ zwi¹zane, co oœwiadczaj¹ w momencie z³o¿enia dokumentu ratyfikacyjnego lub w terminie póŸniejszym;
UZGODNI£Y NASTÊPUJ¥CE POSTANOWIENIA:

TYTU£ I
CEL I ZAKRES
Artyku³ 1
1. Na mocy niniejszego Traktatu Umawiaj¹ce siê Strony, bêd¹ce pañstwami cz³onkowskimi Unii Europejskiej, zgadzaj¹ siê wzmocniæ filar gospodarczy unii gospodarczej i walutowej poprzez przyjêcie szeregu regu³ maj¹cych na celu wzmocnienie
dyscypliny bud¿etowej poprzez pakt bud¿etowy, wzmocnienie koordynacji ich polityk
gospodarczych oraz poprawê zarz¹dzania stref¹ euro, wspieraj¹c tym samym osi¹ganie
celów Unii Europejskiej w zakresie trwa³ego wzrostu, zatrudnienia, konkurencyjnoœci
i spójnoœci spo³ecznej.
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2. Niniejszy Traktat ma pe³ne zastosowanie do Umawiaj¹cych siê Stron, których
walut¹ jest euro. Ma on równie¿ zastosowanie do pozosta³ych Umawiaj¹cych siê Stron
w zakresie i na warunkach okreœlonych w artykule 14.
TYTU£ II
SPÓJNOŒÆ I POWI¥ZANIE Z PRAWEM UNII
Artyku³ 2
1. Umawiaj¹ce siê Strony stosuj¹ i interpretuj¹ postanowienia niniejszego Traktatu
zgodnie z Traktatami stanowi¹cymi podstawê Unii Europejskiej, w szczególnoœci z artyku³em 4 ustêp 3 Traktatu o Unii Europejskiej, oraz z prawem Unii Europejskiej,
w tym z przepisami dotycz¹cymi procedury w przypadkach, w których konieczne jest
przyjêcie prawodawstwa wtórnego.
2. Niniejszy Traktat ma zastosowanie w zakresie, w jakim jest zgodny z Traktatami
stanowi¹cymi podstawê Unii Europejskiej oraz z prawem Unii Europejskiej. Nie narusza on kompetencji Unii do podejmowania dzia³añ w ramach unii gospodarczej.
TYTU£ III
PAKT BUD¯ETOWY
Artyku³ 3
1. Umawiaj¹ce siê Strony stosuj¹ zasady zawarte w niniejszym ustêpie w uzupe³nieniu zobowi¹zañ wynikaj¹cych z prawa Unii Europejskiej i bez uszczerbku dla
tych zobowi¹zañ:
a) saldo sektora instytucji rz¹dowych i samorz¹dowych Umawiaj¹cej siê Strony musi
byæ zrównowa¿one lub wykazywaæ nadwy¿kê;
b) wymóg okreœlony w literze a) uwa¿a siê za spe³niony, je¿eli roczne saldo strukturalne sektora instytucji rz¹dowych i samorz¹dowych odpowiada celowi œredniookresowemu dla danego pañstwa, okreœlonemu w zmienionym pakcie stabilnoœci
i wzrostu, przy czym dolny pu³ap deficytu strukturalnego wynosi 0,5% produktu
krajowego brutto w cenach rynkowych. Ka¿da z Umawiaj¹cych siê Stron zapewnia
szybkie dochodzenie do swojego celu œredniookresowego. Ramy czasowe takiego
zbli¿enia zostan¹ przedstawione przez Komisjê Europejsk¹ przy uwzglêdnieniu ryzyk dla stabilnoœci gospodarczej danego pañstwa. Postêp w kierunku osi¹gniêcia
celu œredniookresowego oraz jego przestrzeganie s¹ oceniane zgodnie ze zmienionym paktem stabilnoœci i wzrostu na podstawie oceny ogólnej, w której punktem
odniesienia jest saldo strukturalne, w tym analizy wydatków po skorygowaniu
o dyskrecjonalne dzia³ania po stronie dochodowej;
c) Umawiaj¹ce siê Strony mog¹ tymczasowo odejœæ od swojego odpowiedniego celu
œredniookresowego lub œcie¿ki dostosowawczej do niego jedynie w wyj¹tkowych
okolicznoœciach okreœlonych w ustêpie 3 litera b);
d) w przypadku gdy d³ug sektora instytucji rz¹dowych i samorz¹dowych w stosunku
do produktu krajowego brutto w cenach rynkowych pozostaje wyraŸnie poni¿ej
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60% i przy niskim ryzyku utraty d³ugookresowej stabilnoœci finansów publicznych,
dolny pu³ap celu œredniookresowego okreœlonego w literze b) mo¿e odpowiadaæ deficytowi strukturalnemu wynosz¹cemu najwy¿ej 1,0% produktu krajowego brutto
w cenach rynkowych;
e) w przypadku stwierdzenia znacznych odchyleñ od celu œredniookresowego lub
œcie¿ki dostosowawczej prowadz¹cej do tego celu, zostaje automatycznie uruchomiony mechanizm koryguj¹cy. Mechanizm ten obejmuje zobowi¹zanie danej Umawiaj¹cej siê Strony do podjêcia œrodków maj¹cych na celu skorygowanie odchyleñ
w okreœlonym czasie.
2. Zasady zawarte w ustêpie 1, zaczynaj¹ obowi¹zywaæ w prawie krajowym Umawiaj¹cych siê Stron nie póŸniej ni¿ w ci¹gu roku od wejœcia w ¿ycie niniejszego Traktatu na mocy wi¹¿¹cych i trwa³ych przepisów krajowych, w miarê mo¿liwoœci rangi
konstytucyjnej, lub w inny sposób gwarantuj¹cych pe³ne poszanowanie i przestrzeganie tych zasad w ca³ym toku krajowych procedur bud¿etowych. Umawiaj¹ce siê Strony
wprowadzaj¹ w ¿ycie na poziomie krajowym mechanizm koryguj¹cy, o którym mowa
w ustêpie 1 litera e), w oparciu o wspólne zasady, które przedstawi Komisja Europejska, dotycz¹ce w szczególnoœci charakteru, zakresu i harmonogramu dzia³añ naprawczych, jakie maj¹ zostaæ podjête, równie¿ w przypadku wyj¹tkowych okolicznoœci,
oraz roli i niezale¿noœci instytucji, które na poziomie krajowym odpowiedzialne s¹ za
monitorowanie przestrzegania zasad zawartych w ustêpie 1. Mechanizm koryguj¹cy
nie mo¿e naruszaæ uprawnieñ parlamentów narodowych.
3. Na u¿ytek niniejszego artyku³u maj¹ zastosowanie definicje zawarte w artykule 2
Protoko³u (nr 12) w sprawie procedury dotycz¹cej nadmiernego deficytu za³¹czonego
do Traktatów Unii Europejskiej. Ponadto na u¿ytek niniejszego artyku³u zastosowanie
maj¹ równie¿ nastêpuj¹ce definicje:
a) „roczne saldo strukturalne sektora instytucji rz¹dowych i samorz¹dowych” oznacza
saldo roczne uwzglêdniaj¹ce zmiany cykliczne, po skorygowaniu o dzia³ania jednorazowe i tymczasowe;
b) „wyj¹tkowe okolicznoœci” oznaczaj¹ nadzwyczajne zdarzenie, na które Umawiaj¹ca siê Strona nie ma wp³ywu i które wywiera znacz¹cy wp³yw na sytuacjê finansow¹ sektora instytucji rz¹dowych i samorz¹dowych, lub okresy znacznego
pogorszenia koniunktury gospodarczej, o których mowa w zmienionym pakcie stabilnoœci i wzrostu, pod warunkiem ¿e tymczasowe odchylenia dotycz¹ce danej
Umawiaj¹cej siê Strony nie zagra¿aj¹ stabilnoœci bud¿etowej w œrednim okresie.
Artyku³ 4
Je¿eli d³ug sektora instytucji rz¹dowych i samorz¹dowych Umawiaj¹cej siê Strony
w stosunku do jej produktu krajowego brutto przekracza wartoœæ odniesienia wynosz¹c¹ 60%, o której mowa w artykule 1 protoko³u (nr 12) w sprawie procedury dotycz¹cej
nadmiernego deficytu za³¹czonego do Traktatów Unii Europejskiej, ta Umawiaj¹ca siê
Strona zmniejsza go w tempie wynosz¹cym œrednio jedn¹ dwudziest¹ rocznie, przyjêtym jako wartoœæ odniesienia, zgodnie z artyku³em 2 rozporz¹dzenia Rady (WE)
nr 1467/97 z dnia 7 lipca 1997 r. w sprawie przyspieszenia i wyjaœnienia procedury
nadmiernego deficytu, zmienionego rozporz¹dzeniem Rady (UE) nr 1177/2011 z dnia
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8 listopada 2011 r. Istnienie nadmiernego deficytu na skutek naruszenia kryterium
d³ugu bêdzie stwierdzane zgodnie z procedur¹ okreœlon¹ w artykule 126 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
Artyku³ 5
1. Umawiaj¹ca siê Strona objêta procedur¹ nadmiernego deficytu na mocy Traktatów stanowi¹cych podstawê Unii Europejskiej wprowadza program partnerstwa bud¿etowego i gospodarczego zawieraj¹cy szczegó³owy opis reform strukturalnych, które
musz¹ zostaæ przyjête i wdro¿one w celu zapewnienia skutecznej i trwa³ej korekty jej
nadmiernego deficytu. Treœæ i formê takich programów okreœla prawo Unii Europejskiej. Przekazywanie tych programów Radzie Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej
do zatwierdzenia oraz ich monitorowanie bêdzie siê odbywaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi procedurami nadzoru w ramach paktu stabilnoœci i wzrostu.
2. Wdra¿anie programu partnerstwa bud¿etowego i gospodarczego oraz zgodnych
z nim rocznych planów bud¿etowych bêdzie monitorowane przez Radê Unii Europejskiej i Komisjê Europejsk¹.
Artyku³ 6
W celu lepszej koordynacji planów w zakresie krajowych emisji d³ugu Umawiaj¹ce
siê Strony przedstawiaj¹ Radzie Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej informacje
ex ante na temat swoich planów emisji d³ugu publicznego.
Artyku³ 7
W pe³ni przestrzegaj¹c wymogi proceduralne okreœlone w Traktatach stanowi¹cych
podstawê Unii Europejskiej, Umawiaj¹ce siê Strony, których walut¹ jest euro, zobowi¹zuj¹ siê popieraæ wnioski lub zalecenia przedstawione przez Komisjê Europejsk¹,
w przypadku gdy Komisja Europejska uzna, ¿e dane pañstwo cz³onkowskie Unii Europejskiej, którego walut¹ jest euro, narusza kryterium wysokoœci deficytu w ramach procedury nadmiernego deficytu. Obowi¹zek ten nie ma zastosowania, w przypadku gdy
Umawiaj¹ce siê Strony, których walut¹ jest euro, stwierdz¹, ¿e ich kwalifikowana wiêkszoœæ, obliczana analogicznie do odpowiednich postanowieñ Traktatów stanowi¹cych
podstawê Unii Europejskiej, bez uwzglêdniania stanowiska zainteresowanej Umawiaj¹cej siê Strony, jest przeciwna proponowanej lub zalecanej decyzji.
Artyku³ 8
1. Komisjê Europejsk¹ wzywa siê do przed³o¿enia we w³aœciwym czasie Umawiaj¹cym siê Stronom sprawozdania dotycz¹cego przepisów przyjêtych przez ka¿d¹
z nich w celu spe³nienia wymogów artyku³u 3 ustêp 2. Jeœli Komisja Europejska, po
umo¿liwieniu danej Umawiaj¹cej siê Stronie przed³o¿enia jej uwag, uzna w swoim
sprawozdaniu, ¿e dana Umawiaj¹ca siê Strona naruszy³a artyku³ 3 ustêp 2, jedna
z Umawiaj¹cych siê Stron lub kilka z nich wniesie sprawê do Trybuna³u Sprawiedliwoœci
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Unii Europejskiej. Jeœli Umawiaj¹ca siê Strona uzna, niezale¿nie od sprawozdania Komisji, ¿e inna Umawiaj¹ca siê Strona naruszy³a artyku³ 3 ustêp 2, równie¿ mo¿e wnieœæ
sprawê do Trybuna³u Sprawiedliwoœci. W obu przypadkach wyrok Trybuna³u Sprawiedliwoœci jest wi¹¿¹cy dla stron postêpowania, które podejmuj¹ konieczne œrodki zapewniaj¹ce wykonanie wyroku w terminie okreœlonym przez Trybuna³ Sprawiedliwoœci.
2. Jeœli na podstawie w³asnej oceny lub na podstawie oceny Komisji Europejskiej
Umawiaj¹ca siê Strona uznaje, ¿e inna Umawiaj¹ca siê Strona nie podjê³a koniecznych
œrodków zapewniaj¹cych wykonanie wyroku Trybuna³u Sprawiedliwoœci, o którym
mowa w ustêpie 1, mo¿e ona wnieœæ sprawê do Trybuna³u Sprawiedliwoœci i domagaæ
siê na³o¿enia kar finansowych zgodnie z kryteriami okreœlonymi przez Komisjê Europejsk¹ na podstawie artyku³u 260 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Jeœli
Trybuna³ Sprawiedliwoœci uzna, ¿e dana Umawiaj¹ca siê Strona nie wykona³a jego wyroku, mo¿e on na³o¿yæ, stosownie do okolicznoœci, rycza³t lub okresow¹ karê pieniê¿n¹, których wysokoœæ nie mo¿e przekroczyæ 0,1% produktu krajowego brutto danej
Umawiaj¹cej siê Strony. Kwoty nale¿ne od Umawiaj¹cej siê Strony, której walut¹ jest
euro, wp³aca siê na rzecz Europejskiego Mechanizmu Stabilnoœci. W innych przypadkach p³atnoœci przekazuje siê na rzecz bud¿etu ogólnego Unii Europejskiej.
3. Niniejszy artyku³ stanowi kompromis miêdzy Umawiaj¹cymi siê Stronami w rozumieniu art. 273 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
TYTU£ IV
KOORDYNACJA POLITYKI GOSPODARCZEJ I KONWERGENCJA
Artyku³ 9
W oparciu o koordynacjê polityki gospodarczej okreœlon¹ w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Umawiaj¹ce siê Strony zobowi¹zuj¹ siê do podjêcia wspólnych wysi³ków na rzecz polityki gospodarczej przyczyniaj¹cej siê do w³aœciwego
funkcjonowania unii gospodarczej i walutowej oraz wzrostu gospodarczego przez
zwiêkszon¹ konwergencjê i konkurencyjnoœæ. W tym celu Umawiaj¹ce siê Strony podejmuj¹ niezbêdne dzia³ania i œrodki we wszystkich dziedzinach o zasadniczym znaczeniu dla w³aœciwego funkcjonowania strefy euro, d¹¿¹c do realizacji nastêpuj¹cych
celów: pobudzanie konkurencyjnoœci, wspieranie zatrudnienia, dalsza stabilizacja finansów publicznych oraz wzmacnianie stabilnoœci finansowej.
Artyku³ 10
Zgodnie z wymogami Traktatów stanowi¹cych podstawê Unii Europejskiej, Umawiaj¹ce siê Strony s¹ gotowe aktywnie korzystaæ – w stosownych przypadkach i w razie koniecznoœci – z przewidzianych w artykule 136 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej œrodków przyjmowanych w odniesieniu do pañstw cz³onkowskich, których
walut¹ jest euro, oraz z mechanizmu wzmocnionej wspó³pracy, przewidzianego w artykule 20 Traktatu o Unii Europejskiej i w artyku³ach 326–334 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w sprawach kluczowych dla w³aœciwego funkcjonowania strefy
euro bez naruszania zasad rynku wewnêtrznego.
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Artyku³ 11
Aby umo¿liwiæ ocenê porównawcz¹ najlepszych praktyk oraz by podejmowaæ
wysi³ki na rzecz œciœlej skoordynowanej polityki gospodarczej, Umawiaj¹ce siê Strony
zapewniaj¹, aby wszelkie zasadnicze reformy polityki gospodarczej, które planuj¹ realizowaæ, by³y w ich gronie omówione ex ante i w stosownych przypadkach przez nie
koordynowane. W koordynacjê tê zaanga¿owane s¹ – zgodnie z prawem Unii Europejskiej – instytucje Unii Europejskiej.
TYTU£ V
ZARZ¥DZANIE STREF¥ EURO
Artyku³ 12
1. Szefowie pañstw lub rz¹dów Umawiaj¹cych siê Stron, których walut¹ jest euro,
oraz przewodnicz¹cy Komisji Europejskiej spotykaj¹ siê nieformalnie na posiedzeniach szczytu pañstw strefy euro. Prezes Europejskiego Banku Centralnego jest zapraszany do udzia³u w takich posiedzeniach. Szefowie pañstw lub rz¹dów Umawiaj¹cych
siê Stron, których walut¹ jest euro, mianuj¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów przewodnicz¹cego szczytu pañstw strefy euro w tym samym czasie, gdy Rada Europejska dokonuje wyboru swojego przewodnicz¹cego; ich kadencje s¹ takie same.
2. Posiedzenia szczytu pañstw strefy euro odbywaj¹ siê w razie potrzeby i co najmniej dwa razy w roku; ich uczestnicy omawiaj¹ kwestie zwi¹zane z okreœlonymi
wspólnymi obowi¹zkami Umawiaj¹cych siê Stron, których walut¹ jest euro, w odniesieniu do jednej waluty, inne kwestie dotycz¹ce zarz¹dzania stref¹ euro i zasad maj¹cych do niej zastosowanie oraz wytyczne strategiczne odnosz¹ce siê do prowadzenia
polityk gospodarczych, w celu zwiêkszenia konwergencji w strefie euro.
3. Szefowie pañstw lub rz¹dów Umawiaj¹cych siê Stron, których walut¹ nie jest
euro i które ratyfikowa³y niniejszy Traktat, uczestnicz¹ w debatach podczas posiedzeñ
szczytu pañstw strefy euro dotycz¹cych konkurencyjnoœci Umawiaj¹cych siê Stron,
zmiany ogólnej struktury strefy euro i podstawowych zasad dotycz¹cych tej strefy,
które bêd¹ obowi¹zywa³y w przysz³oœci, jak równie¿, w odpowiednich przypadkach
i przynajmniej raz w roku, w debatach na temat szczegó³owych kwestii dotycz¹cych
wdra¿ania niniejszego Traktatu o stabilnoœci, koordynacji i zarz¹dzaniu w unii gospodarczej i walutowej.
4. Przewodnicz¹cy szczytu pañstw strefy euro w œcis³ej wspó³pracy z przewodnicz¹cym Komisji Europejskiej zapewnia przygotowanie posiedzeñ szczytu pañstw
strefy euro oraz ich ci¹g³oœæ. Organem odpowiedzialnym za przygotowanie posiedzeñ
szczytu pañstw strefy euro oraz podjêcie dzia³añ nastêpczych jest Eurogrupa, a jej przewodnicz¹cy mo¿e byæ zapraszany na takie posiedzenia w tym celu.
5. Przewodnicz¹cy Parlamentu Europejskiego mo¿e zostaæ zaproszony w celu zabrania g³osu. Przewodnicz¹cy szczytu pañstw strefy euro przedk³ada sprawozdanie
Parlamentowi Europejskiemu po ka¿dym z posiedzeñ szczytu pañstw strefy euro.
6. Przewodnicz¹cy szczytu pañstw strefy euro szczegó³owo informuje Umawiaj¹ce
siê Strony, których walut¹ nie jest euro, oraz pozosta³e pañstwa cz³onkowskie Unii Eu-
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ropejskiej o przygotowaniach do posiedzeñ szczytu pañstw strefy euro i o wynikach
tych posiedzeñ.
Artyku³ 13
Zgodnie z postanowieniami tytu³u II Protoko³u (nr 1) w sprawie roli parlamentów
narodowych w Unii Europejskiej za³¹czonego do Traktatów Unii Europejskiej, Parlament Europejski oraz parlamenty narodowe Umawiaj¹cych siê Stron wspólnie ustal¹
organizacjê oraz dzia³ania informacyjne w odniesieniu do konferencji przedstawicieli
odpowiednich komisji Parlamentu Europejskiego i przedstawicieli odpowiednich komisji parlamentów narodowych maj¹cej na celu omówienie polityk bud¿etowych oraz
innych kwestii bêd¹cych przedmiotem niniejszego Traktatu.
TYTU£ VI
POSTANOWIENIA OGÓLNE I KOÑCOWE
Artyku³ 14
1. Niniejszy Traktat podlega ratyfikacji przez Umawiaj¹ce siê Strony, zgodnie z ich
odpowiednimi wymogami konstytucyjnymi. Dokumenty ratyfikacyjne sk³adane s¹
w Sekretariacie Generalnym Rady Unii Europejskiej („Depozytariusz”).
2. Niniejszy Traktat wchodzi w ¿ycie w dniu 1 stycznia 2013 r. pod warunkiem, ¿e
dwanaœcie Umawiaj¹cych siê Stron, których walut¹ jest euro, z³o¿y dokumenty ratyfikacyjne, lub pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po dniu z³o¿enia dwunastego
dokumentu ratyfikacyjnego przez Umawiaj¹c¹ siê Stronê, której walut¹ jest euro, w zale¿noœci od tego, co nast¹pi wczeœniej.
3. Niniejszy Traktat ma zastosowanie od dnia wejœcia w ¿ycie do Umawiaj¹cych siê
Stron, których walut¹ jest euro, które go ratyfikowa³y. Ma on zastosowanie do pozosta³ych Umawiaj¹cych siê Stron, których walut¹ jest euro, od pierwszego dnia miesi¹ca
nastêpuj¹cego po dniu z³o¿enia przez nie swojego dokumentu ratyfikacyjnego.
4. Na mocy odstêpstwa od ustêpów 3 i 5, postanowienia tytu³u V maj¹ zastosowanie
do wszystkich Umawiaj¹cych siê Stron, których to dotyczy, od dnia wejœcia w ¿ycie niniejszego Traktatu.
5. Niniejszy Traktat ma zastosowanie do Umawiaj¹cych siê Stron objêtych derogacj¹ okreœlon¹ w artykule 139 ustêp 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej lub
derogacj¹ okreœlon¹ w Protokole (nr 16) w sprawie niektórych postanowieñ dotycz¹cych Danii za³¹czonym do Traktatów Unii Europejskiej, które ratyfikowa³y niniejszy Traktat, od dnia, w którym stanie siê skuteczna decyzja uchylaj¹ca tê derogacjê,
chyba ¿e zainteresowana Umawiaj¹ca siê Strona oœwiadczy, ¿e pragnie byæ wczeœniej
zwi¹zana wszystkimi lub niektórymi postanowieniami tytu³ów III i IV niniejszego
Traktatu.
Artyku³ 15
Do niniejszego Traktatu mog¹ przyst¹piæ pañstwa cz³onkowskie Unii Europejskiej
inne ni¿ Umawiaj¹ce siê Strony. Przyst¹pienie staje siê skuteczne z dniem z³o¿enia De-
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pozytariuszowi dokumentu przyst¹pienia; Depozytariusz powiadamia o tym pozosta³e
Umawiaj¹ce siê Strony. Po uwierzytelnieniu przez Umawiaj¹ce siê Strony, tekst niniejszego Traktatu w jêzyku urzêdowym przystêpuj¹cego pañstwa cz³onkowskiego, który
jest te¿ jêzykiem urzêdowym i roboczym instytucji Unii Europejskiej, zostanie z³o¿ony
w archiwach Depozytariusza jako autentyczny tekst niniejszego Traktatu.
Artyku³ 16
Przed up³ywem piêciu lat od wejœcia w ¿ycie niniejszego Traktatu, na podstawie
oceny doœwiadczeñ z jego wdra¿ania, podjête zostan¹ niezbêdne kroki, zgodnie z postanowieniami Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
maj¹ce na celu w³¹czenie treœci postanowieñ niniejszego Traktatu do ram prawnych
Unii Europejskiej.
Sporz¹dzono w Brukseli dnia drugiego marca dwa tysi¹ce dwunastego roku.
Niniejszy Traktat, który zostanie z³o¿ony w archiwach Depozytariusza, zosta³ sporz¹dzony w jednym oryginalnym egzemplarzu w jêzykach: angielskim, bu³garskim,
duñskim, estoñskim, fiñskim, francuskim, greckim, hiszpañskim, irlandzkim, litewskim, ³otewskim, maltañskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuñskim, s³owackim, s³oweñskim, szwedzkim, wêgierskim i w³oskim, przy czym
teksty w ka¿dym z tych jêzyków s¹ jednakowo autentyczne; Depozytariusz przeka¿e
poœwiadczon¹ kopiê ka¿dej z Umawiaj¹cych siê Stron.

376

Dokumenty unijne

RIE 6’12

Dok. 2
Konkluzje Rady Europejskiej z posiedzenia,
28/29 czerwca 2012 r.

Za³¹cznik
PAKT NA RZECZ WZROSTU GOSPODARCZEGO I ZATRUDNIENIA
Szefowie pañstw lub rz¹dów,
wyra¿aj¹c swoj¹ determinacjê, by w kontekœcie strategii „Europa 2020” stymulowaæ
inteligentny, trwa³y i zasobooszczêdny wzrost gospodarczy sprzyjaj¹cy tworzeniu
miejsc pracy i w³¹czeniu spo³ecznemu,
podkreœlaj¹c potrzebê mobilizowania w tym celu, na ka¿dym szczeblu zarz¹dzania
w Unii Europejskiej, wszystkich œrodków dzia³ania, narzêdzi i polityk,
przypominaj¹c o tym, jak du¿e znaczenie dla trwa³ego wzrostu gospodarczego maj¹
zdrowe finanse publiczne, reformy strukturalne i ukierunkowane inwestycje,
podejmuj¹ decyzjê w sprawie nastêpuj¹cego paktu:
Dzia³ania, jakie nale¿y podj¹æ na poziomie pañstw cz³onkowskich
1) Wszystkie pañstwa cz³onkowskie nadal wyra¿aj¹ zdecydowan¹ wolê natychmiastowego podejmowania na poziomie krajowym dzia³añ niezbêdnych do realizacji
celów strategii „Europa 2020”. Nowe narzêdzia Unii Europejskiej w zakresie
zarz¹dzania gospodarczego musz¹ byæ stosowane skutecznie i w pe³nym wymiarze,
a wzajemna presja musi zostaæ zwiêkszona. Nale¿y szybko przyj¹æ omawiane jeszcze wnioski maj¹ce na celu zakoñczenie tworzenia tych ram („dwupak”).
2) Podczas realizacji zaleceñ dla poszczególnych krajów pañstwa cz³onkowskie po³o¿¹ szczególny nacisk na nastêpuj¹ce aspekty:
a) dalsze prowadzenie zró¿nicowanej i sprzyjaj¹cej wzrostowi gospodarczemu konsolidacji fiskalnej, z poszanowaniem paktu stabilnoœci i wzrostu oraz z uwzglêdnieniem specyfiki poszczególnych pañstw; szczególn¹ uwagê nale¿y poœwiêciæ
kierowaniu inwestycji na obszary o du¿ym znaczeniu dla przysz³oœci i bezpoœrednio zwi¹zane z potencja³em wzrostu gospodarczego oraz zapewnianiu stabilnoœci
systemów emerytalnych. Komisja monitoruje wp³yw du¿ych ograniczeñ bud¿etowych na wydatki publiczne zwiêkszaj¹ce wzrost gospodarczy oraz na inwestycje
publiczne. Przedstawi sprawozdanie na temat jakoœci wydatków publicznych oraz
mo¿liwoœci dzia³ania w obrêbie unijnych i krajowych ram fiskalnych;
b) przywracanie normalnego poziomu kredytowania gospodarki i pilne dokoñczenie restrukturyzacji sektora bankowego;
c) propagowanie wzrostu gospodarczego i konkurencyjnoœci, w szczególnoœci poprzez usuwanie g³êboko zakorzenionych zak³óceñ równowagi i kontynuowanie
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reform strukturalnych, aby uwolniæ krajowy potencja³ wzrostu gospodarczego,
w tym poprzez otwarcie sektorów sieciowych na konkurencjê, upowszechnianie
gospodarki cyfrowej, wykorzystywanie potencja³u zielonej gospodarki, usuwanie nieuzasadnionych ograniczeñ dotycz¹cych us³ugodawców oraz u³atwianie
rozpoczynania dzia³alnoœci gospodarczej;
d) skuteczne radzenie sobie z bezrobociem i ze spo³ecznymi konsekwencjami kryzysu; realizacja reform s³u¿¹cych zwiêkszeniu zatrudnienia; nasilanie wysi³ków
na rzecz zwiêkszania zatrudnienia m³odych ludzi – w szczególnoœci aby poprawiæ mo¿liwoœci zdobywania przez nich pierwszych doœwiadczeñ zawodowych
i zwiêkszyæ ich udzia³ w rynku pracy – przy d¹¿eniu do tego, by w ci¹gu kilku
miesiêcy od zakoñczenia nauki m³odzi ludzie otrzymywali dobrej jakoœci ofertê
zatrudnienia, dalszego kszta³cenia, przyuczania do zawodu lub praktyk zawodowych, co mo¿e byæ wspierane ze œrodków EFS; oraz opracowywanie i realizowanie skutecznych polityk s³u¿¹cych zwalczaniu ubóstwa i wspieraniu s³abszych
grup spo³ecznych. Pañstwa cz³onkowskie szybko wdro¿¹ swoje krajowe plany
zwiêkszania zatrudnienia i przygotuj¹ ambitniejsze i precyzyjniejsze krajowe
plany zwiêkszania zatrudnienia na kolejny europejski semestr. Pañstwa cz³onkowskie powinny wykorzystywaæ mo¿liwoœci, jakie w zakresie finansowania
dotacji na tymczasowe zatrudnianie oferuje Europejski Fundusz Spo³eczny;
e) modernizacja administracji publicznej, w szczególnoœci poprzez eliminowanie
opóŸnieñ w s¹downictwie, zmniejszanie obci¹¿eñ administracyjnych i rozwijanie us³ug administracji elektronicznej. Nale¿y prowadziæ wymianê najlepszych
praktyk w tym zakresie.
Wk³ad polityk europejskich we wzrost gospodarczy i zatrudnienie
3) Na poziomie Unii Europejskiej konieczne s¹ dalsze pilne œrodki, by zwiêkszyæ
wzrost gospodarczy i zatrudnienie oraz poprawiæ finansowanie gospodarki w krótkiej i œredniej perspektywie, a tak¿e zwiêkszyæ konkurencyjnoœæ Europy jako docelowego miejsca produkcji i inwestycji.
a) Pog³êbienie jednolitego rynku poprzez usuniêcie wci¹¿ istniej¹cych barier bêdzie jednym z kluczowych czynników we wspieraniu wzrostu gospodarczego
i zwiêkszaniu zatrudnienia, w szczególnoœci w sektorach cyfrowych i sieciowych. W tym celu na jesieni 2012 roku Komisja zamierza przedstawiæ dalsze
sprzyjaj¹ce wzrostowi œrodki jako czêœæ drugiego Aktu o jednolitym rynku. Poczyniono ju¿ istotne postêpy odnoœnie do œrodków, które s¹ czêœci¹ pierwszego
Aktu o jednolitym rynku; chodzi m.in. o: przyjêcie wniosku w sprawie normalizacji i porozumienie wypracowane przez Radê co do wniosku w sprawie rachunkowoœci, wniosku w sprawie funduszy kapita³u wysokiego ryzyka i wniosku
w sprawie funduszy na rzecz przedsiêbiorczoœci spo³ecznej, a tak¿e co do wniosku w sprawie alternatywnego rozstrzygania sporów i wniosku w sprawie internetowego rozstrzygania sporów. Jak najszybciej nale¿y osi¹gn¹æ porozumienie
w zakresie wniosków w sprawie zamówieñ publicznych, podpisu elektronicznego
oraz uznawania kwalifikacji zawodowych. Z aprobat¹ przyjêto komunikat Komisji
w sprawie usprawnienia zarz¹dzania jednolitym rynkiem. Pañstwa cz³onkowskie
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i Komisja zapewni¹ lepsz¹ realizacjê i egzekwowanie przepisów dotycz¹cych jednolitego rynku, a Komisja bêdzie monitorowaæ wyniki, w tym w ramach rocznego
sprawozdania sporz¹dzanego w ramach europejskiego semestru. Z zadowoleniem
przyjêto tak¿e komunikat Komisji w sprawie wdra¿ania dyrektywy us³ugowej;
nale¿y natychmiast podj¹æ dzia³ania wdra¿aj¹ce, w tym poprzez rygorystyczn¹
wzajemn¹ ocenê krajowych ograniczeñ i szybkie dzia³ania na rzecz usuniêcia
nieuzasadnionych barier. Dyrektywa ta umo¿liwia osi¹gniêcie dodatkowych
zysków ekonomicznych, nawet do wysokoœci 330 mld EUR. Do koñca 2012 roku
Rada Europejska dokona przegl¹du poczynionych postêpów.
Konieczne s¹ szybkie postêpy na drodze do utworzenia do 2015 roku dobrze
funkcjonuj¹cego jednolitego rynku internetowego, który da europejskiej gospodarce nowy impuls. W szczególnoœci priorytetowo nale¿y traktowaæ œrodki
maj¹ce na celu dalsze rozwijanie transgranicznego handlu elektronicznego,
w tym poprzez u³atwianie przejœcia do fakturowania elektronicznego, oraz promowanie transgranicznego stosowania elektronicznej identyfikacji oraz innych
us³ug elektronicznych. Kluczowe znaczenie ma tak¿e zwiêkszanie popytu na
upowszechnianie szybkiego Internetu, modernizowanie europejskiego systemu
prawa autorskiego oraz u³atwianie uzyskiwania licencji, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony praw w³asnoœci intelektualnej oraz
uwzglêdnieniu ró¿norodnoœci kulturowej.
Konieczne s¹ dalsze wysi³ki na rzecz zmniejszania ogólnych obci¹¿eñ regulacyjnych na poziomie UE i na poziomie krajowym. Przed koñcem 2012 roku
Komisja przedstawi komunikat dotycz¹cy dalszych dzia³añ w zakresie inteligentnych regulacji, w tym œrodków wspierania mikroprzedsiêbiorstw.
Pe³na realizacja wewnêtrznego rynku energii do 2014 roku w myœl uzgodnionych terminów i dopilnowanie, by po 2015 roku ¿adne pañstwo cz³onkowskie
nie pozosta³o poza europejskimi sieciami gazowymi i elektrycznymi, znacznie
przyczyni siê do zwiêkszenia unijnej konkurencyjnoœci, wzrostu gospodarczego
i zatrudnienia. Po formalnym przyjêciu dyrektywy o efektywnoœci energetycznej pañstwa cz³onkowskie bêd¹ musia³y szybko j¹ wdro¿yæ, w pe³ni wykorzystuj¹c jej przepisy do uwolnienia znacznego potencja³u w zakresie tworzenia
miejsc pracy w tym sektorze. Nale¿y szybko osi¹gn¹æ porozumienie w sprawie
wniosku dotycz¹cego transeuropejskiej infrastruktury energetycznej.
Konieczne s¹ dalsze dzia³ania s³u¿¹ce temu, by wysi³ki w sektorze badañ szybko
przek³ada³y siê na innowacje wychodz¹ce naprzeciw potrzebom rynku i w ten
sposób wzmacnia³y konkurencyjnoœæ Europy i pomaga³y radziæ sobie z wyzwaniami spo³ecznymi. Nale¿y wzmocniæ europejsk¹ przestrzeñ badawcz¹, w szczególnoœci poprzez zwiêkszanie wsparcia dla badañ i rozwoju oraz mo¿liwoœci
inwestowania przez innowacyjne nowe przedsiêbiorstwa i MŒP. Przysz³y program na rzecz konkurencyjnoœci przedsiêbiorstw i MŒP (COSME) i program
„Horyzont 2020” pomog¹ innowacyjnym MŒP uzyskaæ dostêp do finansowania.
Szczególne znaczenie ma wzmocnienie kluczowych technologii wspomagaj¹cych maj¹cych znaczenie systemowe dla innowacyjnoœci i konkurencyjnoœci
przemys³u i ca³ej gospodarki, w tym w takich obszarach jak nanotechnologia,
biotechnologia i materia³y zaawansowane.
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f) W przypadku niektórych krajów zreformowana polityka spójnoœci daje mo¿liwoœæ wyjœcia z kryzysu przez inwestycje, poniewa¿ jest ona wa¿nym narzêdziem s³u¿¹cym inwestowaniu, wzrostowi gospodarczemu i tworzeniu miejsc
pracy na szczeblu UE, a tak¿e reformom strukturalnym na szczeblu krajowym.
Odpowiada za istotn¹ czêœæ inwestycji publicznych w UE i przyczynia siê do
pog³êbienia rynku wewnêtrznego.
g) Wypracowane dzisiaj porozumienie w sprawie jednolitego systemu ochrony patentowej zaowocuje znacznym obni¿eniem kosztów, jakie ponosz¹ MŒP, i bêdzie bodŸcem do innowacji, gdy¿ zapewni Europie przystêpny, wysokiej jakoœci
patent z jednolit¹ wyspecjalizowan¹ jurysdykcj¹.
h) Bardzo istotne znaczenie ma pobudzenie finansowania gospodarki. Kwota 120
mld EUR (czyli ok. 1% DNB UE) jest uruchamiana na szybko dzia³aj¹ce œrodki
na rzecz wzrostu gospodarczego:
– Kapita³ wp³acony EBI powinien zostaæ zwiêkszony o 10 mld EUR w celu
wzmocnienia podstawy kapita³owej tego banku oraz zwiêkszenia jego ca³kowitej zdolnoœci udzielania po¿yczek o 60 mld EUR, co uwolni do 180 mld EUR
na dodatkowe inwestycje w ca³ej Unii Europejskiej, w tym w pañstwach najbardziej podatnych na zagro¿enia. Decyzja powinna zostaæ podjêta przez
Radê Gubernatorów EBI, tak by mog³a wejœæ w ¿ycie nie póŸniej ni¿ 31 grudnia 2012 r.
– Nale¿y natychmiast rozpocz¹æ fazê pilota¿ow¹ obligacji projektowych, które
przynios¹ dodatkowe œrodki w wysokoœci do 4,5 mld EUR na inwestycje
w pilota¿owe projekty w obszarach kluczowej infrastruktury transportowej,
energetycznej i szerokopasmowej. Je¿eli sprawozdanie okresowe i ocena fazy
pilota¿owej bêd¹ pozytywne, w przysz³oœci we wszystkich krajach mo¿na bêdzie jeszcze zwiêkszyæ wolumen takich instrumentów finansowych, w tym na
rzecz instrumentu „£¹cz¹c Europê”.
– W stosownych przypadkach – i przy poszanowaniu zasad umarzania – pañstwa cz³onkowskie maj¹, na mocy obowi¹zuj¹cych przepisów i istniej¹cych
praktyk, mo¿liwoœæ wspó³pracy z Komisj¹, by wykorzystaæ czêœæ przyznanych im w ramach funduszy strukturalnych œrodków na udzia³ w ryzyku kredytowym EBI i zapewnienie gwarancji kredytowych w zakresie wiedzy
i umiejêtnoœci, efektywnego gospodarowania zasobami, infrastruktury strategicznej oraz w zakresie dostêpu do finansowania dla MŒP. W ramach funduszy strukturalnych realokowano œrodki, wykorzystuj¹c je na wsparcie badañ
i innowacji, MŒP oraz zatrudnienie m³odzie¿y, a dalszych 55 mld EUR zostanie w obecnym okresie przeznaczonych na œrodki sprzyjaj¹ce wzrostowi gospodarczemu. Nale¿y jeszcze bardziej zwiêkszyæ wsparcie dla MŒP, w tym
przez zapewnienie im ³atwiejszego dostêpu do unijnych œrodków finansowych. Pañstwa cz³onkowskie maj¹ tak¿e mo¿liwoœæ rozwa¿enia realokacji
w obrêbie swoich krajowych pul œrodków finansowych, w ramach obowi¹zuj¹cych przepisów i we wspó³pracy z Komisj¹.
– Nale¿y tak¿e zintensyfikowaæ dzia³ania Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, w szczególnoœci w zakresie kapita³u wysokiego ryzyka, w powi¹zaniu
z istniej¹cymi strukturami krajowymi.
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i) Bud¿et Unii Europejskiej musi byæ katalizatorem wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w Europie, w szczególnoœci poprzez lewarowanie produktywnych
inwestycji i inwestycji w kapita³ ludzki. W przysz³ych wieloletnich ramach finansowych wydatki nale¿y wykorzystaæ do wspierania wzrostu gospodarczego,
zatrudnienia, konkurencyjnoœci i konwergencji zgodnie ze strategi¹ „Europa
2020”.
j) Polityka podatkowa powinna przyczyniaæ siê do konsolidacji fiskalnej i trwa³ego wzrostu gospodarczego. Nale¿y kontynuowaæ prace i dyskusje nad wnioskami Komisji dotycz¹cymi opodatkowania energii, wspólnej skonsolidowanej
podstawy opodatkowania osób prawnych oraz nad zmian¹ dyrektywy w sprawie
opodatkowania dochodów z oszczêdnoœci. Jak odnotowano na posiedzeniu
Rady w dniu 22 czerwca 2012 r., nie zostanie przyjêty w rozs¹dnym terminie
wniosek w sprawie podatku od transakcji finansowych. W zwi¹zku z tym kilka
pañstw cz³onkowskich zg³osi wniosek o wzmocnion¹ wspó³pracê w tym obszarze, z myœl¹ o jego przyjêciu do grudnia 2012 roku. Komisja nadal prowadzi prace
nad konkretnymi metodami sprawniejszego zwalczania oszustw podatkowych
i uchylania siê od opodatkowania; przedstawi wkrótce plan dzia³ania obejmuj¹cy mo¿liwe sposoby postêpowania w tym zakresie. Nale¿y szybko osi¹gn¹æ
porozumienie co do wytycznych negocjacyjnych w sprawie porozumieñ z pañstwami trzecimi o opodatkowaniu dochodów z oszczêdnoœci. Pañstwa cz³onkowskie
uczestnicz¹ce w pakcie euro plus bêd¹ kontynuowa³y swoje usystematyzowane
dyskusje na temat kwestii polityki podatkowej, zw³aszcza aby zapewniæ wymianê najlepszych praktyk.
k) Oczywistym priorytetem jest zwiêkszanie zatrudnienia, zarówno kobiet, jak
i mê¿czyzn, w szczególnoœci osób m³odych i d³ugotrwale bezrobotnych. Rada
szybko przeanalizuje wnioski zawarte w komisyjnym pakiecie dotycz¹cym zatrudnienia – oraz podejmie decyzje w ich sprawie – koncentruj¹c siê na tworzeniu miejsc pracy dobrej jakoœci, strukturalnych reformach rynków pracy oraz
inwestycjach w kapita³ ludzki. Kluczowe znaczenie ma zajêcie siê bezrobociem
osób m³odych, w szczególnoœci dziêki inicjatywom Komisji w zakresie gwarancji dla m³odzie¿y i ram jakoœci praktyk zawodowych. Nale¿y tak¿e propagowaæ
powrót do pracy starszych pracowników. Trzeba usprawniæ unijne zarz¹dzanie,
w tym wielostronny nadzór nad politykami zatrudnienia.
l) Nale¿y u³atwiæ mobilnoœæ pracowników w obrêbie UE. Nale¿y rozwin¹æ portal
EURES, by sta³ siê prawdziwym europejskim narzêdziem poœrednictwa pracy
i rekrutacji; nale¿y równie¿ sprawdziæ mo¿liwoœci rozszerzenia jego zakresu
o przyuczanie do zawodu i praktyki zawodowe, jak i mo¿liwoœæ dalszego wspierania dzia³ania przygotowawczego „Twoja pierwsza praca z EURES-em”. Nale¿y opracowaæ nowe unijne instrumenty lepszego wyszukiwania potrzebnych
nowych umiejêtnoœci, poprawiæ systemy uznawania kwalifikacji zawodowych
i umiejêtnoœci jêzykowych, zmniejszaæ liczbê zawodów regulowanych oraz
u³atwiaæ nabywanie i zachowywanie transgranicznych uprawnieñ emerytalnych
i innych praw zwi¹zanych z zabezpieczeniem spo³ecznym przys³uguj¹cych pracownikom UE. Nale¿y tak¿e posun¹æ do przodu prace nad wnioskiem w sprawie
egzekwowania praw pracowników delegowanych.
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m) Trzeba lepiej wykorzystywaæ handel jako motor wzrostu gospodarczego. Unia
Europejska jest zdecydowana propagowaæ wolny, sprawiedliwy i otwarty handel, broni¹c jednoczeœnie swoich interesów, w duchu wzajemnoœci i obustronnych korzyœci, zw³aszcza w stosunkach z najwiêkszymi gospodarkami œwiata.
Nale¿y szybko przeanalizowaæ wniosek Komisji dotycz¹cy dostêpu do rynków
zamówieñ publicznych w pañstwach trzecich. Choæ g³ównym celem pozostaje
wzmocnienie systemu wielostronnego, szczególne znaczenie dla gospodarki
maj¹ prowadzone obecnie i ewentualne przysz³e negocjacje dwustronne. W szczególnoœci nale¿y zwiêkszyæ starania na rzecz usuwania barier w handlu, zapewniania lepszego dostêpu do rynku, w³aœciwych warunków do inwestowania,
ochrony w³asnoœci intelektualnej i otwierania rynków zamówieñ publicznych.
Sfinalizowane umowy trzeba szybko podpisaæ i ratyfikowaæ. Umowy o wolnym
handlu z Singapurem i Kanad¹ nale¿y sfinalizowaæ do koñca roku; negocjacje
z Indiami potrzebuj¹ nowego impulsu z obu stron, nale¿y równie¿ dalej prowadziæ
prace nad pog³êbieniem stosunków handlowych UE z Japoni¹. Szefowie pañstw
lub rz¹dów oczekuj¹ zaleceñ grupy roboczej wysokiego szczebla UE–USA ds.
zatrudnienia i wzrostu oraz zobowi¹zuj¹ siê d¹¿yæ do rozpoczêcia w 2013 roku
negocjacji w sprawie kompleksowej transatlantyckiej umowy o handlu i inwestycjach.
n) Wstêpnym warunkiem wzrostu gospodarczego jest stabilnoœæ finansowa. Sprawozdanie pt. „W kierunku faktycznej unii gospodarczej i walutowej” pokrótce
przedstawia wa¿ne kwestie w tym zakresie. Istniej¹ obszary, w których pañstwa
cz³onkowskie posiadaj¹ce wspóln¹ walutê – i inne pañstwa cz³onkowskie, które
maj¹ zamiar przy³¹czyæ siê do ich wysi³ków – chc¹ pójœæ dalej w dzia³aniach na
rzecz koordynowania i integrowania swoich polityk finansowych, fiskalnych
i gospodarczych w ramach Unii Europejskiej, w pe³ni respektuj¹c integralnoœæ
jednolitego rynku i Unii Europejskiej jako ca³oœci.
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Dok. 3
17 wrzeœnia 2012 r.
Raport koñcowy Grupy Refleksyjnej ds. Przysz³oœci Unii
Europejskiej ministrów spraw zagranicznych Austrii,
Belgii, Danii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Luksemburga,
Niemiec, Polski, Portugalii i W³och

WSTÊP I STRESZCZENIE
Unia Europejska znalaz³a siê w punkcie zwrotnym. Trwaj¹cy kryzys zad³u¿enia publicznego i wci¹¿ przyœpieszaj¹ca globalizacja stanowi¹ bezprecedensowe, podwójne
wyzwanie dla Europy. Jeœli chcemy, aby nasz kontynent mia³ przed sob¹ œwietlan¹
przysz³oœæ, i jeœli chcemy skutecznie promowaæ nasze interesy i wartoœci w wielobiegunowym œwiecie, musimy ten kryzys ujarzmiæ.
Kryzys od d³u¿szego czasu ma dodatkowy wymiar polityczny. W wielu czêœciach
Europy roœnie w si³ê nacjonalizm i populizm, podczas gdy poczucie solidarnoœci
i przynale¿noœci europejskiej s³abnie. Musimy podj¹æ dzia³ania maj¹ce na celu odbudowanie wiary w nasz wspólny projekt. Debatê polityczn¹ na temat przysz³oœci projektu europejskiego nale¿y przeprowadziæ ju¿ dziœ i musi ona obj¹æ ca³y Kontynent. Co
najwa¿niejsze, musz¹ w ni¹ byæ zaanga¿owani obywatele Europy.
Raport zawiera konkretne propozycje podejmuj¹ce wyzwania stoj¹ce przed Europ¹.
Niektóre zaproponowane dzia³ania s¹ krótkofalowe, inne maj¹ d³u¿sz¹ perspektywê czasow¹. Wiele z nich mo¿na wdro¿yæ korzystaj¹c z istniej¹cych ram traktatowych; inne
mog¹ wymagaæ zmian traktatów. Najwa¿niejsze jest to, aby dobraæ odpowiedni¹ kolejnoœæ dzia³añ i zachowaæ ich równowagê, ³¹cz¹c elementy mo¿liwe do wprowadzenia
w ¿ycie w chwili obecnej z d³ugoterminow¹ wizj¹ silniejszej Europy. Wzmocnienie
UGW to rzecz jasna kluczowy aspekt naszych starañ, maj¹cych na celu przezwyciê¿enie obecnego kryzysu.
Niniejszy raport jest wynikiem naszych osobistych przemyœleñ. Pragniemy podkreœliæ, ¿e nie wszyscy Ministrowie uczestnicz¹cy w jego sporz¹dzeniu zgodzili siê ze
wszystkimi sugestiami przedstawionymi w trakcie naszych dyskusji. Nale¿y tak¿e
uwzglêdniæ zobowi¹zania traktatowe i uprawnienia, które w zakresie niektórych polityk posiadaj¹ poszczególne pañstwa cz³onkowskie UE. W skrócie, nasze sugestie s¹
nastêpuj¹ce:
I. Bezwzglêdnym priorytetem jest wzmocnienie Unii Gospodarczej i Walutowej.
Euro daje ogromne korzyœci gospodarcze i jest najsilniejszym symbolem integracji
europejskiej. Nasze propozycje stanowi¹ konkretny wk³ad do reformy UGW zainicjowanej w trakcie czerwcowej Rady Europejskiej. Koncentrujemy siê na inicjatywach mo¿liwych do zrealizowania na bazie istniej¹cych traktatów. Nie powinniœmy
jednak wykluczaæ mo¿liwoœci przeprowadzenia zmian traktatowych, jeœli zasz³aby
taka koniecznoœæ. Naszym celem jest:
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– dalsze wzmocnienie rozszerzonych ram zarz¹dzania gospodarczego, poprzez

utworzenie unijnych mechanizmów, zarówno w celu nadzorowania zgodnoœci
bud¿etów pañstw cz³onkowskich z zasadami unijnymi, jak i dalszego wspierania
solidarnoœci europejskiej;
– stworzenie bardziej wi¹¿¹cej koordynacji polityk gospodarczych pañstw cz³onkowskich w dziedzinach kluczowych z punktu widzenia zrównowa¿onego wzrostu gospodarczej i zatrudnienia oraz niezbêdnych dla zapewnienia stabilnoœci
strefy euro. Pomo¿e to przezwyciê¿yæ istniej¹ce dysproporcje oraz wzmocni szeroko pojêt¹ konkurencyjnoœæ;
– ustanowienie, przy udziale Europejskiego Banku Centralnego, jednego i skutecznego mechanizmu nadzorczego obejmuj¹cego banki w strefie euro i w tych pañstwach cz³onkowskich, które wyra¿¹ chêæ przy³¹czenia siê do mechanizmu;
– zapewnienie pe³nej legitymizacji oraz odpowiedzialnoœci demokratycznej. Jeœli
podejmowane s¹ dodatkowe dzia³ania na poziomie europejskim i dotycz¹ one
kompetencji UE, nale¿y zaanga¿owaæ Parlament Europejski w ramach procedury
wspó³decydowania b¹dŸ konsultacji. Wiêkszoœæ ministrów by³a zdania, i¿ w przypadku decyzji dotycz¹cych wy³¹cznie strefy euro oraz pañstw „pre-in” chc¹cych
uczestniczyæ w tym procesie ju¿ na obecnym etapie, nale¿y rozwa¿yæ sposoby
zaanga¿owania eurodeputowanych reprezentuj¹cych owe pañstwa, przy jednoczesnym pe³nym poszanowaniu integralnoœci Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. Jeœli dana decyzja dotyczy kompetencji narodowych, zw³aszcza
bud¿etowych, wymagana jest zgoda parlamentów narodowych. Wspó³praca miêdzy Parlamentem Europejskim a parlamentami narodowymi powinna zostaæ dodatkowo wzmocniona poprzez stworzenie sta³ego komitetu wspólnego.
II. Wierzymy, ¿e po przezwyciê¿eniu kryzysu w strefie euro, nale¿y równie¿ poprawiæ
szeroko pojête funkcjonowanie Unii Europejskiej. W szczególnoœci UE musi podj¹æ zdecydowane dzia³ania maj¹ce na celu wzmocnienie pozycji Unii na œwiecie.
Powinno to mieæ miejsce niezale¿nie od reformy UGW i wykraczaæ poza jej zakres.
Niektóre dzia³ania mog³yby zostaæ wdro¿one na bazie istniej¹cych traktatów – byæ
mo¿e nawet w perspektywie krótkoterminowej – inne zaœ mog³yby zostaæ podjête
jedynie w dalszej perspektywie poprzez zmiany traktatów.
· UE musi zwiêkszyæ spójnoœæ i polityczne znaczenie swoich dzia³añ zewnêtrznych. Wzywamy do przeprowadzenia znacz¹cej korekty decyzji dotycz¹cej
Europejskiej S³u¿by Dzia³añ Zewnêtrznych (ESDZ) w 2013 r. Wysoki Przedstawiciel/Wiceprzewodnicz¹cy powinien odpowiadaæ za kluczowe dziedziny dzia³añ
zewnêtrznych. UE musi równie¿ zasadniczo wzmocniæ Wspóln¹ Politykê Bezpieczeñstwa i Obrony oraz skuteczniej kszta³towaæ relacje z partnerami strategicznymi. W perspektywie d³ugoterminowej powinniœmy d¹¿yæ do zwiêkszenia liczby
decyzji dot. WPBiO podejmowanych drog¹ wiêkszoœciow¹, tworzenia, w miarê
mo¿liwoœci, wspólnych przedstawicielstw w ramach organizacji miêdzynarodowych oraz prowadzenia europejskiej polityki bezpieczeñstwa. W opinii niektórych
cz³onków Grupy mog³oby to oznaczaæ powo³anie wspólnej armii europejskiej.
· Proces wzmacniania poszczególnych polityk musi iœæ w parze z reform¹ instytucjonaln¹. Komisja powinna byæ silniejsza, tak aby mog³a w pe³ni i skutecznie

384

Dokumenty unijne

RIE 6’12

pe³niæ rolê motoru metody wspólnotowej. Jedn¹ z mo¿liwoœci jest stworzenie dedykowanych klastrów, w sk³ad których wchodziliby komisarze dwóch szczebli
(„junior” i „senior”). Nale¿y umo¿liwiæ Radzie ds. Ogólnych pe³nienie roli koordynuj¹cej, o której mowa w Traktacie. Parlament Europejski powinien zadbaæ
o wiêksz¹ demokratyczny wizerunek, któremu mo¿e siê przys³u¿yæ nominowanie przez ka¿d¹ z frakcji czo³owego europejskiego kandydata w nadchodz¹cych
wyborach do Europarlamentu.
· Patrz¹c realistycznie, w perspektywie d³ugoterminowej reforma traktatowa w ramach Unii 28 lub wiêcej pañstw cz³onkowskich bêdzie coraz trudniejsza. W opinii wiêkszoœci cz³onków Grupy, zarówno przyjêcie, jak i wprowadzenie w ¿ycie
poprawek do traktatów (z wyj¹tkiem rozszerzenia) mog³oby siê odbywaæ za pomoc¹ wiêkszoœci superkwalifikowanej pañstw cz³onkowskich UE i ich mieszkañców. Poprawki obowi¹zywa³yby te pañstwa cz³onkowskie, które dokona³y
ich ratyfikacji.
· Ostatnim etapem d³ugofalowego procesu powinien byæ sprawniejszy i skuteczniejszy system podzia³u w³adzy w Europie, ciesz¹cy siê pe³n¹ legitymizacj¹ demokratyczn¹. Niektórzy cz³onkowie Grupy uwa¿aj¹, ¿e mog³oby to
oznaczaæ bezpoœredni wybór Przewodnicz¹cego Komisji, który nastêpnie
osobiœcie wyznacza³by cz³onków „Rz¹du Europejskiego”, a tak¿e Parlament
Europejski posiadaj¹cy inicjatywê ustawodawcz¹ oraz drug¹ izbê dla pañstw
cz³onkowskich.
I. PRZEZWYCIÊ¯ENIE OBECNEGO KRYZYSU
DZIÊKI ZASADNICZEMU WZMOCNIENIU
UNII GOSPODARCZEJ I WALUTOWEJ
Kryzys zad³u¿enia publicznego w strefie euro ju¿ dawno sta³ siê kryzysem zaufania
do d³ugoterminowej zdolnoœci stabilizacji w poszczególnych pañstwach strefy euro.
Nale¿y wspólnie promowaæ zdrowe finanse publiczne, konkurencyjnoœæ, wzrost
gospodarczy i zatrudnienie. Na poziomie europejskim powinniœmy zainicjowaæ kolejny poziom rozwoju Jednolitego Rynku, jako jednego z naszych g³ównych atutów i najpotê¿niejszego motor wzrostu gospodarczego.
Powinniœmy zwiêkszyæ wsparcie na rzecz MŒP, w tym poprzez ³atwiejszy dostêp
do funduszy unijnych i pobudzanie inwestycji, czego przyk³adem jest Europejski Pakt
na rzecz Wzrostu Gospodarczego i Zatrudnienia. W tym zakresie nale¿y równie¿
podj¹æ decyzje wzmacniaj¹ce pozycjê EBI. Nale¿y tak¿e wspomóc tworzenie nowych
miejsc pracy, koncentruj¹c siê zw³aszcza na kwestii bezrobocia wœród m³odzie¿y.
Przezwyciê¿enie kryzysu wspólnej waluty w sposób zrównowa¿ony bêdzie jednak
mo¿liwe tylko wówczas, gdy przezwyciê¿ymy kryzys zaufania w strefie euro. Aby to
osi¹gn¹æ, musimy zdecydowanie wzmocniæ Uniê Gospodarcz¹ i Walutow¹.
Dog³êbna reforma UGW oparta bêdzie na czterech etapach wyszczególnionych
w raporcie przedstawionym na Radzie Europejskiej w czerwcu 2012 r. przez Przewodnicz¹cego Rady Europejskiej, Przewodnicz¹cego Komisji, Przewodnicz¹cego Eurogrupy i Przewodnicz¹cego Europejskiego Banku Centralnego. Musimy d¹¿yæ do
ustanowienia zintegrowanych ram finansowych, zintegrowanych ram bud¿etowych,
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oraz zintegrowanych ram polityki gospodarczej, a tak¿e œrodków maj¹cych na celu zapewnienie legitymizacji demokratycznej i odpowiedzialnoœci.
Skuteczna i stabilna Unia Gospodarcza i Walutowa ma centralne znaczenie dla
funkcjonowania ca³ej Unii Europejskiej. Jest to rzecz jasna kwestia niezwyk³ej wagi
dla pañstw strefy euro, lecz dotyka ona tak¿e pozosta³ych pañstw cz³onkowskich UE
– tak¿e tych, które jak dot¹d nie wprowadzi³y wspólnej waluty. W miarê mo¿liwoœci
nale¿y zatem wdra¿aæ reformy w ramach UE-27. Trzeba podj¹æ wszelkie dzia³ania reformuj¹ce w celu pog³êbienie UGW. Nasze wysi³ki koncentrujemy na inicjatywach
mo¿liwych do wprowadzenia na gruncie istniej¹cych traktatów, lecz nie nale¿y wykluczaæ mo¿liwoœci przeprowadzenia zmian traktatowych, jeœli zasz³aby taka koniecznoœæ.
Zintegrowane ramy bud¿etowe
Na przestrzeni ostatnich dwóch lat podjêto wa¿ne dzia³ania maj¹ce na celu usztywnienie ram dyscypliny bud¿etowej, zw³aszcza wewn¹trz strefy euro. Musimy jak najszybciej dokoñczyæ prace nad tzw. dwupakiem i bezzw³ocznie wprowadziæ w ¿ycie
Pakt fiskalny. Lecz nale¿y tak¿e sprawiæ, aby mechanizmy unijne by³y skuteczniejsze,
tak aby wszystkie pañstwa cz³onkowskie mog³y przeciwdzia³aæ niemo¿liwym do sfinansowania politykom fiskalnym i korygowaæ je, a tak¿e przestrzegaæ przyjêtych zasad
w ramach narodowych procedur bud¿etowych. Wewn¹trz Komisji nale¿y wzmocniæ
rolê komisarza ds. gospodarczych i walutowych. D¹¿¹c do zintegrowanych ram bud¿etowych, nale¿y uwzglêdniæ nastêpuj¹ce elementy:
· skuteczna w³adza nadzorcza na poziomie europejskim, nadaj¹ca konkretne kompetencje nadzorcze instytucjom europejskim, umo¿liwiaj¹ce nadzorowanie bud¿etów oraz procesu wdra¿ania polityk fiskalnych w pañstwach cz³onkowskich, tak
aby zapewniæ, ¿e pañstwa cz³onkowskie wywi¹zuj¹ siê z przyjêtych zobowi¹zañ
w zakresie redukcji deficytu i zad³u¿enia. Nale¿y przy tym w pe³ni uszanowaæ odpowiedzialnoœæ pañstw cz³onkowskich w kwestii opracowania bud¿etów narodowych;
· dodatkowe europejskie mechanizmy solidarnoœciowe; niektórzy cz³onkowie Grupy
proponuj¹ podjêcie dzia³añ maj¹cych na celu uwspólnotowienia ryzyka niewyp³acalnoœci z tytu³u d³ugu pañstwowego.
Zintegrowane ramy polityki gospodarczej
Musimy naprawiæ fundamentaln¹ wadê UGW, jak¹ by³o stworzenie unii walutowej
bez unii gospodarczej. Nie oznacza to, ¿e wszystkie decyzje dotycz¹ce polityki gospodarczej nale¿y podejmowaæ na poziomie europejskim. Tym niemniej, w kwestii kluczowych polityk gospodarczych maj¹cych istotne znaczenie dla zrównowa¿onego
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, jak równie¿ dla stabilnoœci strefy euro, potrzebne
jest odpowiednie po³¹czenie skutecznej, wi¹¿¹cej koordynacji na poziomie europejskim oraz zdrowej konkurencji systemów narodowych i skuteczniejszych metod wymiany najlepszych praktyk. Dotyczy to zw³aszcza zasad funkcjonowania rynków pracy
oraz stabilnoœci systemów emerytalnych. Powinniœmy wykorzystaæ mo¿liwoœci ist-
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niej¹ce w ramach traktatów, m.in. wzmocnion¹ wspó³pracê. Ponadto, wielu cz³onków
Grupy jest zdania, ze dobrowolne na chwile obecn¹ zobowi¹zania wynikaj¹ce z postanowieñ paktu euro plus powinny mieæ charakter wi¹¿¹cy. Rozwi¹zania te nale¿a³oby
wdro¿yæ poprzez program partnerstwa gospodarczego pomiêdzy pañstwami cz³onkowskimi a szczeblem europejskim, wzorowany na programie przewidzianym w Traktacie o stabilnoœci, koordynacji i zarz¹dzaniu.
Zintegrowane ramy finansowe
Nale¿y podj¹æ odwa¿niejsze dzia³ania maj¹ce na celu poprawê funkcjonowania europejskich rynków finansowych. Dlatego opowiadamy siê za utworzeniem jednego
skutecznego mechanizmu nadzoru, w który zaanga¿owany bêdzie Europejski Bank
Centralny. Mechanizm ten obejmowa³by banki w strefie euro i te pañstwa cz³onkowskie, które wyra¿¹ zainteresowanie udzia³em.
Niektórzy cz³onkowie Grupy podkreœlali wagê wspólnego systemu gwarancji
depozytowych oraz europejskiego systemu restrukturyzacji i uporz¹dkowanej likwidacji. W perspektywie œrednioterminowej strefa euro musi umieæ samodzielnie
rozwi¹zywaæ potencjalne problemy wynikaj¹ce z Unii Gospodarczej i Walutowej. Co
za tym idzie, nale¿y w dalszym ci¹gu d¹¿yæ do przekszta³cenia europejskiego mechanizmu stabilnoœci w „Europejski Fundusz Walutowy” wyposa¿ony w odpowiednie
kompetencje.
Umacnianie demokratycznej legitymizacji oraz odpowiedzialnoœci
Zasadniczemu pog³êbieniu Unii Gospodarczej i Walutowej musi towarzyszyæ wiêksza demokratyczna legitymizacja. Tworzenie nowych kompetencji lub ustanawianie
œciœlejszej koordynacji polityk miêdzynarodowych musi siê odbywaæ pod pe³n¹ demokratyczn¹ kontrol¹.
· Potrzebne jest silne zaanga¿owanie Parlamentu Europejskiego w dalszy rozwój
UWG zgodnie z metod¹ wspólnotow¹, zaœ jej rolê nale¿y umocniæ. W sytuacji, gdy
dzia³ania na szczeblu europejskim, podejmowane w ramach UE lub poprzez wiêksz¹ koordynacjê pañstw cz³onkowskich, dotycz¹ kompetencji UE, Parlament Europejski musi byæ w³¹czony w proces decyzyjny – poprzez procedurê wspó³decyzji
lub konsultacji. Konsultacje z Parlamentem Europejskim powinny byæ przeprowadzane m.in. w ramach europejskiego semestru przed sformu³owaniem fundamentalnych aspektów (np. rocznej analizy wzrostu gospodarczego) lub odnoœnie
konkretnych zaleceñ nios¹cych skutki dla UE lub ca³ej strefy euro. Je¿eli na poziomie europejskim wprowadzimy bardziej wi¹¿¹c¹ koordynacjê okreœlonych
elementów paktu euro plus, równie¿ w tej dziedzinie wskazane s¹ konsultacje
z Parlamentem Europejskim. Wiêkszoœæ cz³onków by³a zdania, ¿e w przypadku
decyzji dotycz¹cych tylko strefy euro oraz innych pañstw „pre-in” i zainteresowanych udzia³em, nale¿y znaleŸæ sposób na silniejsze zaanga¿owanie eurodeputowanych z tych krajów, przy pe³nym poszanowaniu integralnoœci Unii Europejskiej
oraz Parlamentu Europejskiego. W razie wykorzystania funduszy z ewentualnego
bud¿etu centralnego (obejmuj¹cego równie¿ te kraje) na potrzeby wsparcia reform
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strukturalnych w jednym z przedmiotowych pañstw cz³onkowskich, Parlament Europejski powinien – przy szczególnym zaanga¿owaniu eurodeputowanych z zainteresowanych pañstw – wyraziæ swoj¹ zgodê zgodnie z procedurami przewidzianymi
w traktatach.
· W sytuacji, gdy dodatkowe dzia³ania na szczeblu europejskim dotycz¹ kompetencji
krajowych (w szczególnoœci bud¿etu), parlamenty krajowe musz¹ wyraziæ swoj¹
zgodê. Odpowiednia informacja powinna równie¿ zostaæ przekazana do Parlamentu
Europejskiego.
· W dziedzinie polityki gospodarczej i fiskalnej, wspó³pracy pomiêdzy Parlamentem
Europejskim a parlamentami krajowymi nale¿y ponadto daæ nowe podstawy poprzez utworzenie sta³ego komitetu wspólnego.
II. U£ATWIANIE DALSZEJ INTEGRACJI ORAZ STRUKTURA
D£UGOFALOWEGO ZARZ¥DZANIA UNI¥ EUROPEJSK¥
Po przezwyciê¿eniu kryzysu euro musimy siê równie¿ zaj¹æ usprawnieniem
ogólnego funkcjonowania Unii Europejskiej. W szczególnoœci, UE musi podj¹æ zdecydowane dzia³ania, aby umocniæ sw¹ pozycjê na arenie miêdzynarodowej. Cel ten nale¿y realizowaæ niezale¿nie od reformy UGW. Pewne dzia³ania mo¿na podj¹æ w oparciu
o istniej¹ce traktaty – byæ mo¿e ju¿ w perspektywie krótkoterminowej – do innych zaœ
bêdzie mo¿na przyst¹piæ tylko w perspektywie d³ugoterminowej poprzez zmiany traktatów uzgodnione w ramach Konwentu.
a) Europa jako globalny gracz
W warunkach globalnego wspó³zawodnictwa z innymi gospodarkami, ideami i modelami spo³ecznymi kraje Europy bêd¹ w stanie zachowaæ swoje wartoœci i z powodzeniem realizowaæ swe interesy tylko wówczas, gdy bêd¹ zjednoczone. Aby to
osi¹gn¹æ, potrzebujemy kompleksowego i zintegrowanego podejœcia do wszystkich
aspektów pozycji UE na arenie miêdzynarodowej. Oprócz WPZiB oraz WPBiO podejœcie takie musi równie¿ obejmowaæ m.in. kwestie dotycz¹ce handlu i zewnêtrznej
polityki gospodarczej, pomocy rozwojowej, poszerzenia Unii i polityki s¹siedztwa,
zarz¹dzania przep³ywem migrantów, negocjacji klimatycznych oraz bezpieczeñstwa
energetycznego.
· Musimy zwiêkszyæ spójnoœæ dzia³añ zewnêtrznych UE. Aby wypracowaæ kompleksowe i zintegrowane podejœcie do wszystkich aspektów pozycji UE na arenie miêdzynarodowej, Europejsk¹ S³u¿bê Dzia³añ Zewnêtrznych trzeba wzmocniæ w ramach
przegl¹du decyzji ws. ESDZ zaplanowanego na 2013 r. Wysoki Przedstawiciel/Wiceprzewodnicz¹cy (oraz ESDZ) powinien odpowiadaæ za kluczowe obszary dzia³añ
zewnêtrznych (np. politykê s¹siedztwa); ponadto nale¿y zwiêkszyæ ich rolê w zakresie wspó³pracy rozwojowej. Jeœli chodzi o inne obszary, trzeba wzmocniæ instytucjonaln¹ zdolnoœæ tych organów do koordynowania ró¿nych unijnych graczy. Kroki te
s¹ niezbêdne zw³aszcza po to, aby umo¿liwiæ Wysokiemu Przedstawicielowi ca³kowite przejêcie roli koordynatora w ramach Komisji. Dodatkowo potrzebne s¹ jasne
zasady wspó³pracy pomiêdzy Wysokim Przedstawicielem/Wiceprzewodnicz¹cym
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a innymi komisarzami w sferze dzia³añ zewnêtrznych (np. w kontekœcie ewentualnej
dwustopniowej hierarchii komisarzy). UE musi ponadto podejmowaæ bardziej
spójne dzia³ania na forum organizacji miêdzynarodowych, np. poprzez sk³adanie
oœwiadczeñ w kwestiach dotycz¹cych WPZiB w imieniu ca³ej Unii.
· Nale¿y wzmocniæ Wspóln¹ Politykê Bezpieczeñstwa i Obrony. Nasza polityka
obronna potrzebuje bardziej ambitnych celów, które bêd¹ wykraczaæ poza inicjatywê ³¹czenia i udostêpniania zdolnoœci wojskowych (pooling and sharing). Trzeba
korzystaæ z mo¿liwoœci, jakie daje nam Traktat lizboñski, w szczególnoœci w zakresie sta³ej wspó³pracy strukturalnej.
· Musimy zwiêkszyæ efektywnoœæ relacji z naszymi partnerami strategicznymi. Wysoki Przedstawiciel ma tutaj do odegrania wiod¹c¹ rolê, zaœ wsparcia powinny jej
udzieliæ pañstwa cz³onkowskie.
· Musimy zoptymalizowaæ proces wyznaczania priorytetów w dziedzinie stosunków
zewnêtrznych. Nale¿y usprawniæ tryb pracy Rady do Spraw Zagranicznych. Opieraj¹c siê na pó³rocznym cyklu planowania agendy, musimy nadaæ naszym konsultacjom bardziej strategiczny i celowy charakter. Potrzebujemy wiêcej nieformalnych
spotkañ w formule Gymnich i lepszej interakcji z Rad¹ Europejsk¹. Jedno spotkanie
w roku, z udzia³em ministrów spraw zagranicznych, nale¿y poœwiêciæ strategii stosunków zewnêtrznych. Powinniœmy siê zastanowiæ nad przegl¹dem Europejskiej Strategii Bezpieczeñstwa.
Aby UE mog³a na arenie miêdzynarodowej odgrywaæ rolê prawdziwego gracza, naszym zdaniem w perspektywie d³ugoterminowej powinniœmy:
· w dziedzinie WPZiB podejmowaæ wiêcej decyzji na zasadzie wiêkszoœciowej lub
przynajmniej uniemo¿liwiæ pojedynczemu pañstwu cz³onkowskiemu blokowanie
inicjatyw (a tak¿e dalej rozwijaæ koncepcjê konstruktywnego wstrzymania siê od
g³osu);
· tam gdzie to mo¿liwe d¹¿yæ do wspólnej reprezentacji na forum organizacji miêdzynarodowych;
· zmierzaæ w kierunku Europejskiej Polityki Obrony obejmuj¹cej wspólne wysi³ki
w zakresie przemys³u obronnego (chodzi np. o utworzenie wspólnego rynku projektów zbrojeniowych); zdaniem niektórych cz³onków Grupy docelowo mog³oby to
oznaczaæ utworzenie europejskiego wojska.
b) Umacnianie innych obszarów polityki
Je¿eli w nowym globalnym porz¹dku Europa pragnie utrzymaæ swoj¹ pozycjê,
bêdziemy potrzebowali integracji równie¿ w innych g³ównych obszarach polityki. Dlatego w dziedzinie sprawiedliwoœci i spraw wewnêtrznych postulujemy, aby zapewniæ
lepsz¹ ochronê zewnêtrznych granic strefy Schengen (poprzez powo³anie „Europejskiej S³u¿by Granicznej”) lub te¿ – w perspektywie œrednioterminowej – stworzyæ europejsk¹ wizê. Innym obszarem, w którym potrzebujemy „wiêcej Europy”, jest
zrównowa¿ona polityka energetyczna: musimy zbudowaæ dzia³aj¹cy wewnêtrzny rynek energii oparty na europejskiej infrastrukturze energetycznej, poprawiæ wydajnoœæ
energetyczn¹ i zdefiniowaæ wspólne zewnêtrzne relacje energetyczne.
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c) Reformy instytucjonalne: zwiêkszanie efektywnoœci UE
oraz umacnianie jej demokratycznej legitymizacji
Oprócz konkretnych aspektów reformy UGW, dodatkowe uprawnienia na szczeblu
europejskim oraz œciœlejsza koordynacja polityk krajowych wymagaj¹ zwiêkszenia
zdolnoœci UE do podejmowania dzia³añ oraz silniejszej legitymizacji demokratycznej.
Zwiêkszenie zdolnoœci do podejmowania dzia³añ
· Komisjê nale¿y wzmocniæ tak, by mog³a efektywnie i w pe³ni odgrywaæ kluczow¹

rolê motoru metody wspólnotowej. Trzeba usprawniæ jej wewnêtrzn¹ organizacjê
i procedury (jedna z mo¿liwoœci przewiduje utworzenie okreœlonych klastrów z dwustopniow¹ hierarchi¹ komisarzy); w perspektywie œredniookresowej nale¿y zaj¹æ siê
kwesti¹ liczby komisarzy.
· Trzeba usprawniæ wspó³pracê z Rad¹, równie¿ po to, aby Rada Europejska by³a nale¿ycie przygotowywana przez ró¿ne konstelacje Rady, przede wszystkim Radê do Spraw
Ogólnych, która powinna z kolei w pe³ni przej¹æ koordynuj¹c¹ rolê przewidzian¹
w Traktacie. Nale¿y zwiêkszyæ skutecznoœæ konsultacji wewnêtrznych w ró¿nych sk³adach Rady (np. poprzez zastosowanie po³¹czonych interwencji). W perspektywie œrednioterminowej powinniœmy powo³aæ wiêksz¹ liczbê sta³ych przewodnicz¹cych i znaleŸæ
równowagê pomiêdzy sta³ymi i rotacyjnymi przewodnictwami (równie¿ w Radzie do
Spraw Ogólnych) w celu zapewnienia wiêkszej efektywnoœci ró¿nym konstelacjom
Rady. Byæ mo¿e warto równie¿ przeanalizowaæ postulat lepszej koordynacji prac Rady
i Komisji. Czêœæ ministrów wyst¹pi³a z propozycj¹ powo³ywania jednej osoby na stanowisko przewodnicz¹cego Komisji i przewodnicz¹cego Rady Europejskiej.
· Zwiêkszeniu skutecznoœci europejskich decyzji mo¿e ponadto dopomóc czêstsze
stosowanie zró¿nicowanej integracji, która – choæ przewiduj¹ j¹ traktaty – do tej
pory praktycznie nie by³a wykorzystywana. Aby zwiêkszyæ zdolnoœæ Unii do podejmowania dzia³añ, w perspektywie œredniookresowej powinniœmy poszerzyæ zakres
decyzji podejmowanych kwalifikowan¹ wiêkszoœci¹ g³osów.
Zwiêkszenie legitymizacji demokratycznej
· Nale¿y stale zwiêkszaæ demokratyczny wizerunek Parlamentu Europejskiego. Kro-

kiem na tej drodze mog³oby byæ np. nominowanie przez ka¿de europejskie ugrupowanie polityczne podczas kolejnych wyborów do PE g³ównego europejskiego
kandydata, który ubiega³by siê jednoczeœnie o stanowisko przewodnicz¹cego Komisji. Ponadto potrzebujemy wiêkszego rozró¿nienia pomiêdzy wiêkszoœci¹ i mniejszoœci¹ w Parlamencie Europejskim, a tak¿e organizacji wyborów do Parlamentu
Europejskiego tego samego dnia we wszystkich pañstwach cz³onkowskich, stworzenia (ograniczonej) europejskiej listy w wyborach, czy te¿ bardziej przejrzystej procedury powo³ywania przewodnicz¹cego KE w Parlamencie Europejskim. Europejskie
partie polityczne powinny dzia³aæ na rzecz autentycznie „europejskiej przestrzeni
politycznej”, która przyci¹ga³aby uwagê europejskich obywateli do kluczowych zagadnieñ politycznych dotycz¹cych ich wspólnej przysz³oœci.
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· Narodowe parlamenty powinny silniej anga¿owaæ siê w prace Unii Europejskiej

zgodnie z duchem Traktatu z Lizbony. W tym celu nale¿y zintensyfikowaæ kontakty
miêdzy PE oraz narodowymi organami ustawodawczymi. Mog¹ w tym dopomóc np.
regularne spotkania, obecnoœæ eurodeputowanych podczas strategicznych debat dotycz¹cych UE w parlamentach krajowych, wzmocnienie struktury COSAC oraz
ogólnoeuropejskich sieci komisji parlamentów krajowych zajmuj¹cych siê tym samym europejskim dossier. G³ównym zadaniem krajowych organów ustawodawczych pozostanie jednak kontrolowanie poczynañ rz¹dów.
d) Umacnianie Unii Europejskiej jako wspólnoty wartoœci
· Trzeba zapewniæ wiêksze poszanowania fundamentalnych wartoœci zapisanych

w art. 2 TUE. W tym celu nale¿y wprowadziæ nowy, prosty mechanizm, który w razie stwierdzenia naruszeñ wartoœci wynikaj¹cych z art. 2 TUE umo¿liwia³by Komisji
sporz¹dzenie raportu, wydanie zaleceñ lub skierowanie sprawy do Rady. Mechanizm ten powinien byæ stosowany tylko w przypadku wyraŸnego naruszenia przez
pañstwo cz³onkowskie fundamentalnych wartoœci lub zasad, np. zasady pañstwa
prawnego.
e) Usprawnienie ogólnego funkcjonowania Unii Europejskiej
w perspektywie d³ugoterminowej
· Przeprowadzenie reformy traktatowej w UE licz¹cej 28 lub wiêcej pañstw cz³on-

kowskich bêdzie nie³atwym zadaniem. Wiêkszoœæ cz³onków Grupy jest zdania, ¿e
zarówno przyjêcie, jak i póŸniejsze wejœcie w ¿ycie zmian traktatów (z wyj¹tkiem
poszerzenia Unii) powinno siê odbywaæ poprzez superkwalifikowan¹ wiêkszoœæ
pañstw cz³onkowskich i ich mieszkañców. Brak woli politycznej lub istotne opóŸnienia w procesie ratyfikacji nie powinny dla du¿ej wiêkszoœci pañstw cz³onkowskich
stanowiæ przeszkody w dalszym pog³êbianiu integracji. Dla wejœcia w ¿ycie poprawek do traktatów europejskich nale¿y ustanowiæ minimalny próg odpowiadaj¹cy
znacz¹cej wiêkszoœci pañstw cz³onkowskich i ich obywateli. Zmiany te by³yby
wi¹¿¹ce dla tych pañstw cz³onkowskich, które dokona³yby ich ratyfikacji.
· Musimy wreszcie zastanowiæ siê nad strukturami d³ugofalowego zarz¹dzania UE.
Efektem d³ugoterminowych prac nad tym zagadnieniem powinien byæ udoskonalony
i skuteczny system podzia³u w³adz w Europie, który bêdzie posiada³ pe³n¹ legitymizacjê demokratyczn¹. W opinii niektórych cz³onków Grupy móg³by on obejmowaæ
nastêpuj¹ce elementy: wybieranego w bezpoœrednich wyborach przewodnicz¹cego
Komisji, który samodzielnie wyznacza³by cz³onków swojego „europejskiego rz¹du”,
Parlament Europejski z prawem inicjatywy ustawodawczej oraz drug¹ izb¹ dla
pañstw cz³onkowskich.

