REPETYTORIUM
Temat: Organy doradcze UE: Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Komitet Regionów
oraz europejskie instytucje finansowe
Unia Gospodarcza i Walutowa składa się z dwóch elementów: unii gospodarczej i unii
walutowej. Unia gospodarcza opiera się na ścisłej koordynacji polityk gospodarczych państw
członkowskich, rynku wewnętrznym i poszanowaniu zasady wolność konkurencji. Z kolei
unia walutowa polega na wprowadzeniu jednej waluty euro, jak również na określeniu oraz
wprowadzeniu jednolitej polityki pieniężnej i wymiany walut, których głównym celem jest
utrzymanie stabilności cen.
Europejski Bank Centralny (EBC) zarządza euro oraz ustala ramy polityki gospodarczej
i pieniężnej UE i ją realizuje. Głównym celem EBC jest utrzymywanie stabilności cen i tym
samym wspieranie zatrudnienia i zrównoważonego wzrostu gospodarczego.
EBC
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w krajach strefy euro, a tym samym wpływa na podaż pieniądza i inflację.


Zarządza rezerwami walutowymi strefy euro oraz sprzedażą lub zakupem walut, aby
utrzymać równowagę kursów wymiany.



Pomaga organom krajowym w sprawowaniu odpowiedniego nadzoru nad rynkami
i instytucjami finansowymi oraz w zapewnieniu sprawnego funkcjonowania systemów
płatniczych.



Zapewnia bezpieczeństwo i dobrą kondycję europejskiego systemu bankowego.



Zezwala krajom strefy euro na emisję banknotów euro.



Monitoruje trendy cenowe i ocenia związane z nimi ryzyko dla stabilności cen.
Skład
Prezes EBC reprezentuje bank na spotkaniach wysokiego szczebla w ramach UE i na
poziomie międzynarodowym. Europejski Bank Centralny posiada trzy organy decyzyjne:



Rada Prezesów – główny organ decyzyjny. W jej skład wchodzą Zarząd (zob. poniżej)
i prezesi banków centralnych krajów strefy euro.



Zarząd – nadzoruje bieżące zarządzanie EBC. Składa się z prezesa, wiceprezesa oraz czterech
innych członków mianowanych na ośmioletnią kadencję przez szefów państw strefy euro.



Rada Ogólna – wspomaga działania koordynacyjne i doradcze EBC. W jej skład wchodzą
prezes i wiceprezes EBC oraz prezesi banków centralnych wszystkich państw UE.
EBC współpracuje z krajowymi bankami centralnymi wszystkich państw UE. Wszystkie one
tworzą Europejski System Banków Centralnych.

EBC koordynuje współpracę między bankami centralnymi w strefie euro. Współpracę tą
określa się mianem „Eurosystemu”.
Zadania organów zarządzających:


Rada Prezesów – dokonuje oceny rozwoju sytuacji ekonomicznej i pieniężnej, wytycza
politykę pieniężną strefy euro i ustala stopy procentowe, po których banki komercyjne mogą
uzyskać pożyczki z EBC.



Zarząd – odpowiada za wdrażanie polityki pieniężnej, bieżącą działalność banku,
przygotowywanie posiedzeń Rady Prezesów, a także za wykonywanie pewnych kompetencji
przekazanych mu przez Radę Prezesów.



Rada Ogólna – wspomaga działania koordynacyjne i doradcze EBC oraz pomaga
w przygotowywaniu przystąpienia nowych państw do strefy euro.
Komitet Regionów jest organem doradczym UE złożonym z wybranych na szczeblu
lokalnym i regionalnym przedstawicieli ze wszystkich 28 państw członkowskich. Za
pośrednictwem Komitetu Regionów mają oni możliwość wymiany opinii na temat aktów
prawnych UE, które mają bezpośredni wpływ na regiony i miasta. Komitet składa
się z wybranych w drodze wyborów przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych.
Każdy kraj wyznacza swoich członków, którzy są mianowani na odnawialną pięcioletnią
kadencję przez Radę UE. Liczba członków z poszczególnych państw zależy od liczby
ludności danego kraju.
Członkowie z jednego kraju tworzą delegację krajową, która odzwierciedla polityczną,
geograficzną, regionalną i lokalną sytuację danego kraju.
Każdy członek może być również członkiem grupy politycznej w ramach Komitetu
Regionów. Obecnie w Komitecie Regionów działa pięć grup politycznych reprezentujących
szereg poglądów politycznych:
Europejska Partia Ludowa (PPE), Partia Europejskich Socjalistów (PES), Porozumienie
Liberałów i Demokratów na rzecz Europy (ALDE), Przymierze Europejskie (EA)
Reformatorzy (EKR).

oraz Europejscy Konserwatyści
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niezrzeszeni).Komitet Regionów wyznacza spośród swoich członków przewodniczącego na
okres dwóch i pół roku.
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) jest organem doradczym UE,
reprezentującym organizacje pracowników i pracodawców oraz inne grupy interesu. EKES
wydaje opinie na temat spraw UE skierowane do Komisji Europejskiej, Rady UE

i Parlamentu Europejskiego. Jest swego rodzaju łącznikiem między podejmującymi decyzje
instytucjami europejskimi a obywatelami UE. EKES ma trzy główne zadania:


Stara się dopilnować, by polityki UE i przepisy unijne były lepiej powiązane
z konkretną rzeczywistością gospodarczą i społeczną i tym samym zapewnić konsensus
służący interesowi ogólnemu.



Wspiera społeczeństwo europejskie cechujące się wyższym poziomem uczestnictwa poprzez
prowadzenie dialogu z organizacjami pracowników i pracodawców oraz innymi grupami
interesu.



Działa na rzecz wartości, na których opiera się integracja europejska, i propaguje demokrację
uczestniczącą oraz rolę organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

