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MATERIAŁY OIDE 
 
Jednym z elementów pogłębienia unii gospodarczej i walutowej jest budowa unii finansowej. Obejmuje ona dokończenie 

tworzenia unii bankowej oraz stworzenie unii rynków kapitałowych. Komisja prowadzi obecnie prace w tym zakresie na 

podstawie planu opublikowanego 6 grudnia 2017.  

W opracowaniu zebrano podstawowe dokumenty oraz wybrane strony internetowe i publikacje elektroniczne. 
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I. WPROWADZENIE 

 

W dokumencie otwierającym debatę w sprawie pogłębienia unii gospodarczej i walutowej  z maja 2017 (patrz pkt 5 poniżej) 

Komisja wskazała możliwości dalszych działań na rzecz pogłębienia UGW oraz dokończenia jej budowy do 2025 roku.  

W oparciu o sprawozdanie pięciu przewodniczących (pkt 6 poniżej) Komisja wyszczególniła trzy obszary, w ramach których 

należy podjąć działania:  

- dokończenie budowy unii finansowej, gwarantującej integralność waluty w całej unii walutowej i zwiększającej udział 

sektora prywatnego w podziale ryzyka;  

- osiągnięcie bardziej zintegrowanej unii gospodarczej i fiskalnej, zapewniającej długookresowa stabilność budżetową i 

fiskalny mechanizm stabilizacyjny;  

- wzmocnienie architektury UGiW i zwiększenie demokratycznej rozliczalności.  

Budowa unii finansowej obejmuje dokończenie tworzenia unii bankowej oraz stworzenie unii rynków kapitałowych, aby 

zapewnić przedsiębiorstwom bardziej zróżnicowane i innowacyjne instrumenty finansowe oraz zwiększyć stabilność i 

odporność systemu finansowego.  

Proponowane działania przedstawiono w dwóch perspektywach czasowych: lata 2017-2019 (konkretne kroki do wyborów do 

Parlamentu Europejskiego w czerwcu 2019) oraz lata 2020-2025 (działania w celu dokończenia budowy UGiW).  

6 grudnia 2017 Komisja – w planie Dalsze działania na rzecz dokończenia budowy unii gospodarczej i walutowej (pkt 1 

poniżej) – dokonała podsumowania dotychczasowych prac i wskazała działania, które należy dokończyć w 2018 i do polowy 

2019 roku, a także kolejne kroki na lata 2019-2025.  

Stan prac nad unią finansową wg danych na styczeń 2018 roku przedstawiono w zestawieniu Komisji Europejskiej 

Dokończenie budowy unii finansowej (pkt 17 poniżej).  

24 maja 2018 Komisja przedstawiła pakiet propozycji mających na celu dalsze wzmocnienie unii bankowej i unii rynków 

kapitałowych (patrz informacja na stronie KE - Financial Union, pkt 12 poniżej).  

 

 

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f9a64966-ff3a-11e7-b8f5-01aa75ed71a1/language-pl
https://ec.europa.eu/commission/news/financial-union-2018-may-24_en
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2017  
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III. STRONY INTERNETOWE 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0821&from=EN
http://www.consilium.europa.eu/media/35349/leadersagenda_pl03.pdf
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/PL/COM-2017-592-F1-PL-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/PL/COM-2017-292-F1-PL-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-emu_pl.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/5-presidents-report_pl.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0063&from=PL
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/economic-and-monetary-union/deepening-economic-and-monetary-union_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union_pl
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/package-financial-union
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/banking-union_en
https://ec.europa.eu/commission/news/financial-union-2018-may-24_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3725_pl.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3725_pl.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3727_pl.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3727_pl.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3729_pl.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3731_pl.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3731_pl.htm
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f9a64966-ff3a-11e7-b8f5-01aa75ed71a1/language-pl
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f9a64966-ff3a-11e7-b8f5-01aa75ed71a1/language-pl

