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Komisja Gospodarcza i Monetarna

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW NR 11/2005

Temat: Uwagi Rady Narodowej (Nationalrat - izby niższej parlamentu Republiki 
Austrii)

Do niniejszego komunikatu załączono uwagi dr Reinholda Mitterlehnera (ÖVP), 
przewodniczącego Komisji ds. Gospodarki Rady Narodowej (Nationalrat - izby niższej 

parlamentu Republiki Austrii) w ramach debaty międzyparlamentarnej na temat 

„Europejska polityka gospodarcza: perspektywa krajowa i europejska” 
Bruksela - 25 kwietnia 2005 r., poniedziałek

DYREKCJA GENERALNA 
DS. POLITYK WEWNĘTRZNYCH 

_____________
22 marca 2005 r.
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AUSTRIA: Uwagi Rady Narodowej (Nationalrat - izby niższej 
parlamentu Republiki Austrii)

Dr Reinhold Mitterlehner (ÖVP), przewodniczący Komisji ds. Gospodarki Rady Narodowej 
(Nationalrat - izby niższej parlamentu Republiki Austrii) 

Zasadniczo należy stwierdzić, że Ogólne Kierunki Polityki Gospodarczej określane 
są głównie przez rząd federalny (a w szczególności przez Ministerstwo Finansów i 
Gospodarki). Rola parlamentu to przede wszystkim współpraca i kontrola. 

Odwrotny sposób postępowania, czyli powstanie w parlamencie zamiaru i 
przekazanie go do rządu federalnego, odbywa się w formie „rezolucji” (raczej 
rzadko); polityczne żądania parlamentu dotyczące realizacji wykonania są 
przedstawiane rządowi lub poszczególnym członkom rządu.

Zestawienie postanowień w sprawie współpracy Rady Narodowej i Rady Federalnej:
http://www.parlinkom.gv.at/portal/page?_pageid=1011,833443&_dad=portal&_sc
hema=PORTAL&P_INF2=1

Pytanie 1: Współpraca Rady Narodowej i Rady Federalnej (Bundesrat - izby 
wyższej parlamentu)

Konstytucja federalna – Art. 23e i 23f B-VG – udziela Radzie Narodowej i Radzie 
Federalnej uprawnień do współpracy przy wewnętrznych przygotowaniach 
negocjacji na poziomie unijnym.

Komisje zajmujące się działalnością UE:

w Radzie Narodowej (2) –
• Komisja Główna ds. Unii Europejskiej
• Podkomisja Komisji Głównej ds. Unii Europejskiej

w Radzie Federalnej –
• Komisja UE Rady Federalnej

Najważniejsze produkty:

• program stabilności (BMF)
• sprawozdanie gospodarcze (BMWA i BMF)
• po raz pierwszy w roku 2005: streszczenie BMWA w sprawie „tematów 

dotyczących UE nie podejmowanych jeszcze w parlamencie”, które zostaną 
podjęte w najbliższych miesiącach.

W sprawie programu stabilności:
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Rozporządzenie 1466/97 określa, że każde Państwo Członkowskie musi co roku 
przedstawić program stabilności (państwa uczestniczące w unii walutowej) lub 
program konwergencji (państwa nieuczestniczące). Austria przedstawiła niedawno 
kontynuację programu stabilności na lata 2004 - 2008. 

Za pomocą tego programu Austria identyfikuje się zdecydowanie z celami 
Paktu Stabilności i Wzrostu. Stabilność i wytrzymałość finansów publicznych 
stwarzają warunki dla efektywnego wdrożenia europejskiej inicjatywy na rzecz 
wzrostu. W polityce gospodarczej rząd federalny przyjmuje strategię trzech 
filarów:

• zrównoważony budżet dzięki cyklowi koniunkturalnemu 
• obniżenie podatków i opłat do 40 % PKB do roku 2010 
• podniesienie potencjału wzrostowego przy pomocy zwiększonych inwestycji 

przyszłościowych w badaniach, edukacji i infrastrukturze 

Skuteczne wykonanie tej strategii podniesie aktywność Austrii w międzynarodowej 
konkurencji o miejsce zakładania działalności. Niektóre z najważniejszych 
zamierzeń rządu federalnego zostały właśnie zrealizowane lub ich osiągnięcie 
rysuje się na horyzoncie programowym:

• kontynuacja reform strukturalnych po stronie wydatków budżetów 
publicznych 

• harmonizacja systemów emerytalnych i zabezpieczenie długoterminowego 
finansowania przy pomocy reformy zabezpieczeń emerytalnych w 2003 r.  i 
harmonizacji w 2005 r.  

• reforma systemu opieki zdrowotnej
• obszerna reforma podatkowa w latach 2004/2005, a dzięki niej obniżenie 

podatków i opłat 
• zrównoważony budżet 2008 r. na poziomie państwa przy ciągle spadającej 

kwocie długu państwowego

OKPG (Broad Economic Policy Guidelines - Ogólne Kierunki Polityki Gospodarczej), 
PSW (Stability and Growth Pact) oraz programy stabilności i konwergencji 
poddawane są dyskusji na następujących poziomach:

• parlament, rada federalna (komisje i podkomisje)
• koalicja rządowa, Rady Ministrów
• rząd i partnerzy społeczni („okrągły stół “)
• partnerzy społeczni i przedstawiciele grup interesów

Pytanie 2: stanowisko parlamentu wobec PSW i OKPG

• kształtowane pod wpływem rządu i partii.
• wpływ mają również przedstawiciele grup interesów.
• stanowisko wobec PSW: do niedawna „ściśle dotrzymać” (także stanowisko 

pracodawców); ostatnio „możliwości dostosowania”.
• OKPG i PSW mają wpływ na kształtowanie państwowego programu 
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stabilności.
• BMF przedstawia budżet, który jest poddawany w parlamencie dyskusji oraz 

ewentualnym poprawkom i przyjmowany (zdarzyły się już niepowodzenia 
rządów związane z nieprzyjętym budżetem).

Pytanie 3: Nadzór nad finansami publicznymi 

• Finanse UE ważne dla Austrii jako płatnika netto. Rozwój finansów 
publicznych i kształtowania polityki makroekonomicznej jest celem na 
wszystkich poziomach (parlament, rząd).

• Ulepszenia: obecnie brak konieczności.

Pytanie 4: Poprawa wdrażania OKPG …?

• Jesteśmy jak najbardziej pozytywnego zdania na temat zbliżenia Ogólnych 
Kierunków Polityki Gospodarczej z wytycznymi polityki zatrudnienia oraz 
utworzenia jednolitych państwowych „lizbońskich planów działań”, 
ponieważ temu łatwiej skoncentrować działania i praktycznie automatycznie 
poprawi się współpraca zarówno wewnątrz poszczególnych resortów, jak i 
pomiędzy rządem i partnerami społecznymi.

• Austria opowiada się także za wydajnym sprawozdawstwem pomiędzy 
Brukselą i Państwami Członkowskimi.

Pytanie 5: Reformy w odniesieniu do Lizbony i OKPG?

Zestawienie od 2003 r.:

Zgodnie z oświadczeniem rządu z marca 2003 r. od początku tego okresu 
legislacyjnego rząd federalny wprowadził w życie lub rozpoczął obszerne reformy 
strukturalne, przede wszystkim w obszarach administracji, emerytur, zdrowia, 
kolei i podatków. Celem tych działań jest poprawa ogólnogospodarczej 
wydajności przy jednoczesnym odciążeniu budżetu:

• Personel federalny: W celu podniesienia wydajności administracji federalnej 
rząd federalny postawił sobie za cel redukcję 10.000 planowych miejsc pracy do 
roku 2006. W 2003 r. w porównaniu rocznym z 31 grudnia 2002 r. zaoszczędzono 
4.069 ekwiwalentów pełnych etatów. W 2004 r. redukcja zatrudnienia jest 
kontynuowana.

• Reforma administracyjna: Działania mające na celu reformę administracji 
rozpoczęte w poprzedniej kadencji są konsekwentnie kontynuowane. Wnoszą one 
istotny wkład w konsolidację budżetu i podniesienie wydajności i efektywności 
administracji publicznej. Do końca 2006 r. planowane jest zaoszczędzenie do 1 
mld €. Z tego już w 2003 r. około 240 mln € pozyskano na oszczędnościach. W 
2004 r. potencjał oszczędnościowy wynosi 270 mln €, co w sumie da ponad 500 
mln € w latach 2003/2004.

• Reforma systemu zabezpieczeń emerytalnych: Reforma systemu zabezpieczeń 
emerytalnych 2003, rozpoczęta 1 stycznia 2004 r., ma przede wszystkim na celu 
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ograniczenie wcześniejszych emerytur przy jednoczesnym stworzeniu bodźców 
dla gospodarki do zatrudniania większej ilości starszych pracowników. 

• Reforma systemu opieki zdrowotnej: Podniesienie wydajności i ekonomiczności 
systemu opieki zdrowotnej ma na celu zapewnienie finansowania obecnie 
deficytowych ustawowych ubezpieczeń zdrowotnych.

• Reforma kolei - ÖBB: W centrum reformy ÖBB wprowadzonej przez Radę 
Narodową w grudniu 2003 r. znajduje się ukierunkowanie reformy ÖBB na 
zagadnienia ekonomiczno-przemysłowe, podniesienie stopnia samofinansowania i 
obniżenie w związku z tym zapotrzebowania na dopłaty federalne w stosunku do 
wartości prognozowanych.

• Działania w zakresie polityki rynku pracy: W celu zwiększenia zatrudnienia, 
zwłaszcza osób starszych i kobiet, rząd federalny wprowadził bodźce do tego, by 
pracownicy pozostawali dłużej aktywni zamiast przechodzić na wcześniejszą 
emeryturę lub bezrobocie.

• Akcja zatrudnienia: Przy pomocy tzw. „miliarda niepełnosprawnych” rząd 
federalny rozpoczął akcję zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych, które bez 
dodatkowych działań w zakresie polityki rynku pracy nie byłyby w stanie zdobyć 
lub utrzymać miejsca pracy.

• Rząd federalny podwyższył środki budżetowe na tematy przyszłościowe: 
badania, naukę i infrastrukturę: na badania i rozwój przeznaczono na lata 2004 –
2006 600 mln € środków specjalnych. Uniwersytety mają od 1 stycznia 2004 r. 
pełną niezależność i w porównaniu z rokiem 2003 otrzymały o prawie 130 mln € 
więcej środków budżetowych. W zakresie transportu następuje wzmocnienie 
inwestycji, co jednak odbywa się poza budżetem federalnym.

• W związku z pakietami ożywienia koniunktury I i II rząd federalny wprowadził 
jesienią 2003 r. pakiet wzrostu i lokalizacji 2003. W jego ramach podejmowane 
są znaczące kroki w celu podniesienia atrakcyjności Austrii jako miejsca 
lokalizacji innowacji, ugruntowania Austrii jako miejsca prowadzenia badań, 
wzmocnienia MŚP, wspierania eksportu i rozbudowy infrastruktury (np. premia 
wzrostu inwestycyjnego).

• Reforma podatkowa 2004/2005: Od strony wpływów największa reforma 
podatkowa II Republiki realizowana jest w dwóch etapach. Etap pierwszy wszedł 
w życie już 1 stycznia 2004 i po pełnym wprowadzeniu przyniesie oszczędności 
podatkowe w wys. 0,5 mld €. Pewnie elementy drugiego etapu weszły w życie w 
połowie 2004 r., reszta zasadniczo w 2005 r., i po pełnym przeprowadzeniu 
przyniesie on oszczędności netto w wys. około 2,5 mld €.

• Kontynuacja polityki prywatyzacyjnej.

Finanse publiczne
• reforma podatkowa 2004 (pierwszy etap 2004, drugi etap 2005, reforma 

podatku dochodowego od osób prawnych, podatkowe grupy kapitałowe)
• wydajne usługi publiczne (np. e-government)

Reformy podatkowe w celu podniesienia potencjału wzrostowego Austrii
• Rynek pracy (działania wpływające na rynek pracy, niepełny wymiar etatów 

związany z wiekiem zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach bezrobotnych, 
działania zgodne z wytycznymi polityki zatrudnienia i zaleceniami, nowe 
odprawy [„Abfertigung NEU”], uelastycznienie czasu pracy, działania 
związane z zatrudnianiem cudzoziemców itd.).
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• Rynki towarowe (Federalny Urząd ds. Konkurencji [BWB], Federalny Urząd 
ds. Zamówień [BVA], działania w celu stworzenia wydajnej i uczciwej 
konkurencji w związku z ochroną konsumentów, rynkiem wewnętrznym i 
wdrażaniem dyrektyw dotyczących rynku wewnętrznego, w pełni 
zliberalizowany austriacki rynek elektryczności, w pełni zliberalizowany 
austriacki rynek gazu, liberalizacja i prywatyzacja w sektorze 
komunikacyjnym [telekomunikacja, poczta], infrastruktura ruchu 
komunikacyjnego itd.).

• Rynki usług finansowych (działania związane z polityką dotyczącą rynku 
finansowego, np. Urząd Kontroli Rynku Finansowego [FAB], inicjatywa rządu 
federalnego dotycząca rynku kapitałowego).

• Środowisko przedsiębiorców (wspieranie inicjatywy przedsiębiorczości w 
Austrii i UE, np. gospodarka kreatywna, polityka na rzecz zakładania 
przedsiębiorstw [działalność Austrian Business Agency (ABA)], lepszy dostęp 
do środków finansowych [Austriacki Serwis Gospodarczy - Austria 
Wirtschaftsservice GmbH (AWS), wspieranie turystyki itd.], wspieranie 
handlu zagranicznego dla przedsiębiorstw austriackich [np. inicjatywa „go-
international”]), polityka prywatyzacyjna)

• Polityka na rzecz kształcenia, badań i rozwoju („eFit Austria”, dualne 
kształcenie zawodowe, polityka na rzecz badań i technologii)

• Poprawa zrównoważonego rozwoju – zabezpieczenie wytrzymałości finansów 
publicznych w dłuższej perspektywie czasowej (zabezpieczenie systemu 
emerytalnego, polityka na rzecz ochrony zdrowia, Państwowy Plan Działań 
na rzecz Integracji Społecznej, różne działania w zakresie polityki rodzinnej 
w celu wzmocnienia zrównoważonego rozwoju społecznego, wspieranie 
wydajnego gospodarowania zasobami naturalnymi, austriacka strategia 
zrównoważonego rozwoju (np. projekt »Zrównoważony Rozwój w Regionie«).

Pytanie 6: Propozycje i pomysły

Nadrzędne znaczenie wzrostu i zatrudnienia w UE i w polityce państwowej w celu 
osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju.


	561217pl.doc

