MIĘDZYPARLAMENTARNA KONFERENCJA DS. ZARZĄDZANIA
GOSPODARCZEGO I FINANSOWEGO W UNII EUROPEJSKIEJ
UWAGI
Wilno, 16-17 października 2013 r.

Międzyparlamentarna Konferencja do spraw Zarządzania Gospodarczego i Finansowego
(zwana dalej Międzyparlamentarną Konferencją ds. ZGF),
uwzględniając przyjęte 23 kwietnia 2013 roku w Nikozji konkluzje Konferencji
Przewodniczących Parlamentów Unii Europejskiej;
uwzględniając Artykuł 13 Traktatu o Stabilności, Koordynacji i Zarządzaniu w Unii
Gospodarczej i Walutowej (zwany dalej TSKZ);
uwzględniając Tytuł II Protokołu nr 1 Traktatu z Lizbony w sprawie roli parlamentów
narodowych w Unii Europejskiej;
uwzględniając Wytyczne w sprawie współpracy międzyparlamentarnej w Unii Europejskiej
przyjęte na Konferencji Przewodniczących Parlamentów Unii Europejskiej 21 czerwca 2008
roku;
1. Z zadowoleniem przyjmuje ustanowienie Konferencji Międzyparlamentarnej do spraw
Zarządzania Gospodarczego i Finansowego w Unii Europejskiej (zwanej dalej
Konferencją Międzyparlamentarną ds. ZGF) i uważa, że zapewni ona ramy dla debaty
i wymiany najlepszych praktyk, która przyczyni się do zapewnienia
odpowiedzialności demokratycznej i legitymizacji decyzji podejmowanych
w obszarze gospodarczego i finansowego zarządzania w Unii Europejskiej (UE),
w szczególności w Unii Gospodarczej i Walutowej (zwanej dalej UGW);
2. Odnotowuje, że w odpowiedzi na kryzys gospodarczy i finansowy, który można
obserwować przez ostatnie lata, architektura zarządzania gospodarczego w UE uległa
znacznym zmianom i konieczne jest, aby w ślad za tymi zmianami zostały
uruchomione odpowiednie mechanizmy zapewniające efektywną kontrolę
parlamentarną oraz demokratyczną legitymację i odpowiedzialność nowych struktur
zarządczych;
3. Wyraża nadzieję, że Międzyparlamentarna Konferencja ds. ZGF zapewni większą rolę
parlamentom narodowym w kwestiach, o których mowa w pakcie fiskalnym oraz
przyczyni się do ustanowienia efektywnej i stałej współpracy między parlamentami
narodowymi a Parlamentem Europejskim w zakresie zarzadzania gospodarczego
i finansowego, zwłaszcza w odniesieniu do praktyk i procedur semestru
europejskiego;

4. Przypomina przewidziany w sześciopaku nakaz, aby wzmocnienie zarządzania
gospodarczego obejmowało ściślejsze i terminowe zaangażowanie Parlamentu
Europejskiego i parlamentów narodowych (Rozporządzenie Rady (UE) nr
1177/2011); przypomina o roli jaką Parlamentu Europejskiego odgrywa w ramach
semestru europejskiego, zwłaszcza w odniesieniu do rocznej analizy wzrostu
gospodarczego oraz sześciopaku; wzywa Komisję Europejską do wywiązania się
z zobowiązania, zawartego w oficjalnej odpowiedzi na Uwagi XLVII COSAC, do
nawiązania stałego dialogu politycznego z parlamentami narodowymi w ramach
funkcjonowania semestru europejskiego, który odbywałby się dwa razy w roku;
uważa, że Konferencja Międzyparlamentarna ds. ZGF jest właściwym forum dla
takiego dialogu;
5. Podkreśla, że istotne jest osiągnięcie właściwej równowagi pomiędzy parlamentami
narodowymi a Parlamentem Europejskim w kwestii organizacji sprawowania kontroli
parlamentarnej w obszarze zarządzania gospodarczego i finansowego, jak przewiduje
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i artykuł 13 paktu fiskalnego;
6. Uważa, że demokratyczna kontrola i odpowiedzialność powinny być realizowana na
szczeblu podejmowania decyzji; dla parlamentów narodowych oznacza to kluczową
rolę w pełnieniu funkcji kontrolnej przy wdrażaniu właściwych polityk na poziomie
krajowym, przy zapewnieniu legitymacji podejmowanych działań przez państwa
członkowskie w Radzie Europejskiej i Radzie UE oraz przy prowadzeniu krajowej
polityki fiskalnej, gospodarczej i społecznej. Parlament Europejski natomiast jako
jeden z dwóch ustawodawców w UE odpowiada za nadzór oraz odpowiedzialność
demokratyczną za podejmowane decyzje na poziomie unijnym;
7. Proponuje, aby utworzyć Grupę Roboczą otwartą dla przedstawicieli każdego
parlamentu narodowego oraz Parlamentu Europejskiego, której celem byłoby
sporządzanie praktycznych ustaleń dla Międzyparlamentarnej Konferencji ds. ZGF,
z uwzględnieniem projektu Regulaminu przedstawionego przez Seimas Republiki
Litewskiej, jako kraju sprawującego prezydencję w Radzie UE oraz zmian
przedłożonych przez delegacje innych parlamentów podczas sesji inauguracyjnej
Międzyparlamentarnej Konferencji ZGF, a także artykułu 13 paktu fiskalnego oraz
konkluzji Konferencji Przewodniczących Parlamentów UE przyjętych w Nikozji.
Proces ten, nazwany „procesem wileńskim” będzie przeprowadzony w drodze
konsensu, jak również Regulamin będzie przyjęty poprzez konsens na
Międzyparlamentarnej Konferencji ds. ZGF w 2014 roku.

