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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.
Słowa kluczowe: polityka finansowania, instytucja finansowa, Unia Gospodarcza i Walutowa, system bankowy, rynek kapitałowy, obszar
euro

Spis treści
I.
II.
III.
IV.

I.

WPROWADZENIE
DOKUMENTY
STRONY INTERNETOWE
PUBLIKACJE I KOMUNIKATY PRASOWE

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).
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13. Unia finansowa: Komisja przedstawia wniosek dotyczący ograniczania ryzyka w celu umożliwienia rozwoju
papierów wartościowych zabezpieczonych obligacjami skarbowymi, 24 maja 2018
14. Unia rynków kapitałowych: Łatwiejszy dostęp mniejszych przedsiębiorstw do finansowania za pośrednictwem
rynków kapitałowych, 24 maja 2018
15. Zrównoważone finansowanie: sektor finansowy ma odgrywać ważną rolę w walce ze zmianą klimatu, 24 maja 2018
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