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Opracowanie zawiera krótką charakterystykę Eurogrupy - nieformalnego forum uzgodnień ministrów właściwych do spraw 

gospodarczych i finansowych państw strefy euro. Oprócz głównych dokumentów stanowiących podstawę jej działań, w 

informacji zawarto linki do dokumentów przyjmowanych przez Eurogrupę. 
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I. WPROWADZENIE 

Eurogrupa jest nieformalnym forum uzgodnień ministrów właściwych do spraw gospodarczych i finansowych państw strefy 

euro. Jej podstawę traktatową stanowi art. 137 TfUE oraz „Protokół [nr 14] w sprawie Eurogrupy" (wcześniej rezolucja Rady 

Europejskiej, 13 grudnia 1997, - por. poniżej pkt 4). 

 

Podczas spotkań Eurogrupy ministrowie omawiają zagadnienia związane z koordynacją polityk gospodarczych państw 

strefy euro. Do udziału w posiedzeniach zapraszani są wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej ds. gospodarczych i 

walutowych oraz prezes Europejskiego Banku Centralnego (EBC). Spotkania odbywają się zazwyczaj raz w miesiącu, w 

przeddzień posiedzenia Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN). Ministrowie państw członkowskich 

Eurogrupy wybierają jej przewodniczącego na okres dwóch i pół roku większością głosów tych państw. 

 

Eurogrupa spotyka się także w formacie szczytów strefy euro (art. 12 Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii 

Gospodarczej i Walutowej [TSKZ]). Są to spotkania szefów państw lub rządów strefy euro, z udziałem KE oraz EBC i 

ewentualnie państw spoza strefy euro, które ratyfikowały TSKZ (zaproszeni mogą zostać również przewodniczący PE i 

przewodniczący Eurogrupy). Obradami kieruje przewodniczący szczytu wybierany zwykłą większością głosów przez szefów 

państw lub rządów strefy euro. Funkcję tę sprawuje obecnie D. Tusk, przewodniczący Rady Europejskiej. 

 

Eurozone Portal - strona Eurogrupy 

  

 

II. DOKUMENTY PODSTAWOWE 

 

1. Wersje skonsolidowane Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TUE i TfUE), Dz. 

Urz. UE 2012 C 326 (art. 137 TfUE)  

2. Protokół (nr 14) w sprawie Eurogrupy, Dz. Urz. UE 2012 C 326, s. 283  

3. Traktat o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej (TSKZ)  

4. Presidency Conclusions, Luxembourg European Council, 12-13 December 1997, Resolution of the European Council 

on economic policy co-ordination in stage 3 of EMU and on Treaty articles 109 and 109b – załącznik I 

 

 

III. INNE 

 

5. Rules for the organisation of the proceedings of the Euro Summits, 14 marca 2013  

6. Documents – rejestr dokumentów przyjmowanych przez Eurogrupę  

7. Work programme for the Eurogroup for the second half of 2014 

http://eurozone.europa.eu/eurogroup/
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Feur-lex.europa.eu%2FLexUriServ%2FLexUriServ.do%3Furi%3DOJ%3AC%3A2012%3A326%3AFULL%3APL%3APDF&ei=FSqwUs-fAYa1hAfasoDQDQ&usg=AFQjCNHhp3WSZKdjfZNQ3WpESYT84qmjSw&sig2=VeiZM8bm3ObYjIO-nUEtlg&bvm=bv.57967247,d.ZG4&cad=rja
http://european-council.europa.eu/media/639256/16_-_tscg.pl.12.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/032a0008.htm
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/032a0008.htm
http://www.eurozone.europa.eu/media/401510/20130314-eurosummits-rules-of-procedures.pdf
http://eurozone.europa.eu/documents/?source=1353&type=0&country=0&from=&to=
http://www.eurozone.europa.eu/media/534461/20140619-eurogroup-work-program-ii-2014.pdf

