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P A R L A M E N T  R E P U B L I K I  C Z E S K I E J

S E N A T

Piątej kadencji

57 REZOLUCJA

z  -tej sesji, odbywającej się w 
na prośbę Przewodniczącego Senatu 

Parlamentu Republiki Czeskiej

Na prośbę Przewodniczącego Senatu Parlamentu Czech, Přemysla Sobotki,

I. p r z y j m u j e
opinię w sprawie pytań dotyczących zaplanowanej debaty międzyparlamentarnej na 
temat „Europejska polityka gospodarcza: perspektywa krajowa i europejska”, 
dołączoną do niniejszej rezolucji;

II. z o b o w i ą z u j e
Przewodniczącego Komisji, Senatora Luděka Sefziga, do przesłania niniejszej 
rezolucji Przewodniczącemu Senatu Parlamentu Republiki Czeskiej.

, własnorecznym podpisem Eduard Matykiewicz, własnoręcznym 
podpisem
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Załącznik do rezolucji nr 57 z dziewiątego posiedzenia Komisji ds. UE

Opinia
Komisji ds. UE

w sprawie pytań dotyczących zaplanowanej debaty międzyparlamentarnej 
na temat „Europejska polityka gospodarcza: perspektywa krajowa i 

europejska”

1. Ogólne Kierunki Polityk Gospodarczych (OKPG) oraz Pakt na rzecz Stabilności i 
Wzrostu (PSW) – wraz z programami stabilności i konwergencji – stanowią dwa 
główne elementy sprawowania nadzoru nad politykami gospodarczymi w UE. Czy 
mogliby Państwo przekazać nam informacje na temat sposobu, w jaki Państwa 
parlament rozwiązuje te kwestie w ramach rocznych? Jaki jest poziom debaty na ten 
temat w Państwa izbie oraz jaka jest jej ewentualna kontynuacja?

Jako część procedury wielostronnego nadzoru, zgodnie z art. 99 Traktatu 
ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz zgodnie z zaleceniami zawartymi w 
Ogólnych Kierunkach Polityk Gospodarczych, a także ich aktualizacją dla Republiki 
Czeskiej przyjętą przez Radę ECOFIN na szczycie Rady Europejskiej, który odbył się w 
Brukseli w czerwcu 2004 roku, Republika Czeska przedstawiła Komisji Europejskiej swój 
pierwszy Program Konwergencji. Program Konwergencji jest zgodny z decyzją Rady 
ECOFIN z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Republice 
Czeskiej oraz ze związanymi z tym zaleceniami dotyczącymi Republiki Czeskiej w 
sprawie podjęcia działań naprawczych. Na obecnym etapie integracji Republiki Czeskiej 
oraz jej przygotowań do przystąpienia do strefy euro, musi ona ustabilizować poziom 
wydatków publicznych oraz sprowadzić je do poziomu zgodnego z wymaganiami 
określonymi w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską i w PSW.

Uwzględniając doniosłość Programu Konwergencji Republiki Czeskiej w ramach 
członkostwa Republiki Czeskiej w UE, Rząd uznał za konieczne przedłożenie tego 
programu obu izbom parlamentu w celu uzyskania informacji. Program został 
przeanalizowany w Senacie przez Komisję ds. UE oraz przez Komisję ds. Gospodarki 
Narodowej, Rolnictwa i Turystyki. Po przeprowadzeniu analizy w Komisji ds. UE 
dokument został odnotowany i przekazany Senatowi do rozpatrzenia na sesji plenarnej. 
Komisja ds. Gospodarki Narodowej, Rolnictwa i Transportu również zapoznała się z 
dokumentem, ale nie przekazała go do rozpatrzenia. Komisja przede wszystkim 
argumentowała to tym, że program został przedłożony Senatowi jedynie w celach 
informacyjnych, ponieważ już wcześniej został przyjęty przez Komisję Europejską. 
Rozpatrzenie dokumentu podczas sesji plenarnej zostało zaplanowane na czwartą sesję 
Senatu, która jest następną sesją.

Jeśli chodzi o szczegółowe rozpatrzenie OKPG i PSW, chociaż Senat nie rozpatrzył 
dotychczas tych dokumentów na sesji plenarnej, sprawa została przeanalizowana przez 
kilka komisji oraz była przedmiotem wielu konferencji, które odbyły się w Senacie lub z 
udziałem Senatu. Komisja ds. UE rozpatrzyła „Zalecenia Komisji w sprawie aktualizacji 
w roku 2004 Ogólnych Kierunków Polityk Gospodarczych Państw Członkowskich i 
Wspólnoty (na lata 2003-2005)”. W dniu 9 lipca 2004 r., Komisja zapoznała się z 
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dokumentem i zaleciła, aby Komisja ds. Gospodarki Narodowej, Rolnictwa i Transportu 
stale monitorowała dokumenty organów UE dotyczące koordynacji polityk 
gospodarczych Państw Członkowskich UE. Dlatego też Komisja ds. Gospodarki 
Narodowej, Rolnictwa i Transportu będzie w dalszym ciągu nadzorować tę kwestię jako 
całość.

W dniu 24 marca 2004 r., w Komisji ds. UE odbyła się dyskusja z czołowymi 
przedstawicielami Narodowego Banku Czech na temat statusu Europejskiego Banku 
Centralnego, w tym gwarancji jego niezależności zawartej w projekcie Traktatu 
ustanawiającego Konstytucję dla Europy, przyszłego Paktu na rzecz Stabilności i Wzrostu 
oraz innych bieżących kwestii z tym związanych. Prezes Narodowego Banku Czech 
omówił też, między innymi, znaczenie Paktu na rzecz Stabilności z innymi członkami 
komisji.

2. Jak Państwa parlament obecnie zapatruje się na PSW oraz roczny harmonogram 
polityki gospodarczej UE? Czy ustalono wspólne stanowisko i jeśli tak – jakie? W 
jaki sposób zalecenia zawarte w OKPG przyjęte w czerwcu przez Radę są 
interpretowane i uwzględniane w dyskusji nad budżetem? W jakim stopniu Państwa 
izba wypowiada się w sprawie struktury i jakości rocznych wydatków publicznych 
oraz poziomu długu publicznego?

Senat Parlamentu Republiki Czeskiej dotychczas nie przyjął jak dotąd żadnej wspólnej 
rezolucji w sprawie PSW oraz harmonogramu polityki gospodarczej. Do tej pory dyskusje 
toczyły się jedynie na szczeblu komisji, jak wskazano w poprzedniej odpowiedzi. Komisja 
ds. UE omówiła kwestie związane z tą sprawą na swoim posiedzeniu w dniu 9 marca 
2005 r. Na posiedzeniu tym większość członków komisji podkreślała potrzebę utrzymania 
mechanizmów efektywnego wdrażania postanowień PSW oraz wyraziła swój sprzeciw 
wobec złagodzenia zasad w nim zawartych, a także określenia nowych kwot, które nie 
będą ujęte w kalkulacji deficytu budżetowego Państw Członkowskich.

Na szczeblu krajowym wyższa izba Parlamentu Republiki Czeskiej nie jest właściwa 
do przyjmowania budżetu narodowego. Dlatego też nie może decydować ani o strukturze 
ani jakości wydatków publicznych, ani też poziomie długu publicznego. Niemniej jednak 
Senat odgrywa pełną i aktywną rolę w przyjmowaniu ustawodawstwa ściśle związanego z 
budżetem narodowym. Takie ustawodawstwo obejmuje, na przykład, poprawkę do 
Ustawy o podatku dochodowym oraz poprawkę do Ustawy o podatku VAT, które zostały 
przyjęte jako część reform finansów publicznych, które obecnie są przeprowadzane.

3. Jaki jest w Państwa izbie i systemie politycznym poziom świadomości co do kwestii 
związanych z nadzorem finansów publicznych w UE i polityk makroekonomicznych? 
Czy dostrzegają Państwo potrzebę poprawy w tym obszarze i silniejszej współpracy 
z Parlamentem Europejskim oraz instytucjami europejskimi?

Komisją Senacką, której podstawowym obowiązkiem jest zajmowanie się sprawami 
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polityki gospodarczej UE jako całości, jest Komisja ds. UE. Komisja systematycznie 
zapoznaje się z całym ustawodawstwem proponowanym przez UE i omawia 
najważniejsze ustawy na swoich posiedzeniach. Niektóre projekty po ich rozpatrzeniu w 
komisji są przekazywane do rozpatrzenia na sesji plenarnej. Na zalecenie Komisji ds. UE, 
projekty mające bezpośredni i fundamentalny wpływ na Republikę Czeską są również 
omawiane w innych komisjach, w szczególności w Komisji ds. Gospodarki Narodowej, 
Rolnictwa i Turystyki.

Ściślejsza współpraca z Parlamentem Europejskim mogłaby doprowadzić do 
zintensyfikowania debaty parlamentarnej w tych sprawach w Republice Czeskiej i 
mogłaby jednocześnie przybliżyć wszystkim członkom Senatu zasady polityki 
makroekonomicznej oraz nadzoru finansów publicznych w UE. W ten sposób można by 
przybliżyć także obywatelom Republiki Czeskiej działania Parlamentu Europejskiego.

4. Jakie mieliby Państwo propozycje odnośnie do poprawy funkcjonowania i 
wdrażania OKPG oraz rocznych ram polityki gospodarczej UE w celu uczynienia 
ich rzeczywiście efektywnymi?

Większość członków Komisji ds. UE uważa za konieczne ożywienie krajowego 
środowiska gospodarczego. W celu osiągnięcia tego celu, ważne jest dążenie do usunięcia 
biurokratycznych przeszkód oraz nadmiernego regulowania biznesu przez krajowe i 
europejskie standardy prawne. W tym względzie większość członków komisji popiera 
propozycję Komisji Europejskiej podkreślającą ważność filaru gospodarczego Strategii 
Lizbońskiej. Osiągnięty poziom rozwoju gospodarczego podnosi z kolei poziom ochrony 
społecznej oraz ochrony środowiska.

5. Jakie reformy strukturalne są obecnie wprowadzone w Państwa kraju? Pytanie to 
dotyczy reform zawartych w agendzie lizbońskiej i OKPG, jak również reform 
zapoczątkowanych na poziomie krajowych. Czy istnieją inne dziedziny, w których 
dostrzegają Państwo pilną potrzebę modernizacji Waszego krajowego systemu 
gospodarczego i społecznego?

Rząd Republiki Czeskiej przyjął Strategię Lizbońską, która została włączona w 
odpowiednie dziedziny polityki w roku 2004 przy uznaniu następujących kwestii za 
priorytetowe: konkurencyjność, zatrudnienie, reforma finansów publicznych i trwały 
rozwój. Ramy Strategii zgodne są również z OKPG na lata 2003–2005, które zostały 
określone dla Republiki Czeskiej w zaktualizowanej formie na posiedzeniu Rady 
ECOFIN w roku 2004. 

W tym miejscu należy zauważyć, iż Rząd Republiki Czeskiej przyjął Strategię 
Trwałego Rozwoju dla Republiki Czeskiej w dniu 8 grudnia 2004 r. Strategia ta stanowi 
punkt wyjścia dla sporządzania kolejnych dokumentów natury pojęciowej (polityk 
sektorowych lub programów działań), podejmowania strategicznych decyzji przez władze 
państwowe i samorządowe oraz współpracy pomiędzy tymi władzami i grupami interesu. 
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Strategia podkreśla model skoordynowanego rozwoju oraz równowagi pomiędzy 
dziedziną spraw socjalnych, gospodarczych i środowiskowych, podczas gdy ogólnym 
celem jest zapewnienie obywatelom najwyższego możliwego standardu życiowego oraz 
jednocześnie stworzyć przyszłym pokoleniom warunki do wysokiej jakości życia.

Reformy przeprowadzane obecnie w Republice Czeskiej można przedstawić w skrócie 
według następujących dziedzin:

1) Reforma finansów publicznych
Reformę zapoczątkowano w roku 2004 w celu stopniowego zmniejszania deficytu 

budżetowego, jak również ustabilizowania finansów publicznych, co zostało 
odzwierciedlone w specyficznej strukturze wydatków i dochodów w tym budżecie.

Rząd ustanowił następujące priorytety odnoszące się do wydatków: nauka i badania, 
edukacja, infrastruktura transportowa oraz programy wspołfinansowane przez UE. Na 
zmianę przychodów Rządu wpływa obecna reforma podatków. Rozwiązania dotyczące 
podatków przyjęte na pierwszym etapie reformy zostały ukształtowane poprzez cel, jaki 
była konsolidacja finansów publicznych oraz potrzeba ujednolicenia przepisów 
podatkowych z wymogami UE. W celu rozpoczęcia procesu konsolidacji finansów 
publicznych zwiększono dochody z podatków poprzez obniżenie stawki VAT do 
podstawowej dla niektórych artykułów spożywczych oraz zwiększenie akcyzy. Zmiany 
opodatkowania dotyczyły również podatku dochodowego od osób prawnych, podatków 
od nieruchomości i osób pracujących na własny rachunek.

Rząd jest świadomy, iż kluczowym komponentem reformy finansów publicznych 
będzie reforma systemu emerytalnego oraz służby zdrowia, co do której nie osiągnięto 
jeszcze porozumienia. Obecnie prowadzone są dyskusje – zarówno na szczeblu rządowym 
jak i pomiędzy odpowiednimi partiami politycznymi – na temat formy tych reform.

Jednakże wprowadzono częściowe zmiany będące źródłem części oszczędności w 
sferze finansów publicznych. Takie rozwiązania obejmują podniesienie wieku 
emerytalnego, znaczne ograniczenie programów wcześniejszej emerytury, redukcję 
wielkości świadczeń chorobowych oraz zniesienie ograniczeń zarobkowania w trakcie 
pobierania pewnych świadczeń socjalnych, oraz inne środki określone w dalszej części 
niniejszego dokumentu.

2) Zwiększenie produktywności i dynamiki gospodarczej
W tej dziedzinie Rząd Republiki Czeskiej wciąż dąży do realizacji polityki 

szczegółowo określonej w wiosennym Programie Konwergencji oraz w narodowym 
raporcie w sprawie reform rynków produktów i rynków kapitałowych (raport z Cardiff). 
Wynikiem tego jest przyjęcie programu redukcji przeszkód podatkowych w stosunku do 
działalności gospodarczej osób prawnych (nie dotyczy to osób fizycznych prowadzących 
działalność gospodarczą), jak również program wspierania nauki i badań oraz programów 
skierowanych do małych i średnich przedsiębiorstw oraz wspierających centra 
technologiczne i biznesowe.

W sferze wolnej konkurencji poprawka do Ustawy dotyczącej pobudzania inwestycji 
weszła w życie 1 maja 2004 r. Program wsparcia rozwoju stref przemysłowych również 
stanowi część czeskiego systemu pobudzającego inwestycje. W dniu 2 czerwca 2004 r. 
weszła w życie poprawka do Ustawy w sprawie ochrony konkurencji, której głównym 
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celem jest zapewnienie wdrożenia zasad unowocześnionego prawa UE. Kolejny projekt 
poprawki jest obecnie przedmiotem dyskusji w Parlamencie Republiki Czeskiej. Również 
w dniu 1 maja 2004 r. weszła w życie nowa Ustawa o zamówieniach publicznych 
zmieniająca procedury, które muszą być przestrzegane przez zamawiających oraz 
wprowadzająca nadzór w tej dziedzinie. Reformy dotyczące głównie procesu liberalizacji 
i prywatyzacji są również wdrażane na rynku energetycznym, telekomunikacyjnym, 
finansowym i kapitałowym. 

Inwestowanie w wiedzę i innowację jest kolejnym z priorytetów ustalonych przez 
Rząd w swoim programie. W styczniu 2004 roku Rząd przyjął narodową politykę w 
sprawie badań i rozwoju na lata 2004–2008. W marcu 2004 roku Rząd przyjął narodową 
strategię innowacyjną, która zawierała krytyczną ocenę obecnej sytuacji w Republice 
Czeskiej i określała główne cele strategiczne. Obecnie Republika Czeska nie posiada 
przepisów prawnych dotyczących innowacji. Jeszcze musi zapaść decyzja, czy zostanie 
sporządzona specjalna ustawa o innowacjach, czy też konieczne zmiany legislacyjne 
zostaną odzwierciedlone w istniejących przepisach. W czerwcu 2004 roku został 
sporządzony projekt Ustawy o publicznych instytucjach badań naukowych, który 
umożliwia transformację instytucji badań naukowych z organizacji państwowych 
finansowanych z budżetu państwowego w publiczne instytucje badań naukowych. Rząd 
sporządza przygotowuje szereg rozwiązań, mających na celu poprawę warunków 
współpracy między szkołami wyższymi a instytutami badań naukowych, które aktywnie 
działają w dziedzinie badań naukowych i badań nad gospodarką oraz większego 
zaangażowania firm czeskich w działania UE w dziedzinie badań naukowych i rozwoju.

W obszarze kształcenia ustawicznego Rząd przyjął wiele ważnych dokumentów 
strategicznych, takich jak Narodowy Program Rozwoju Edukacji (Biała Księga 2001), 
Długoterminowy Plan Rozwoju Edukacji (2002) oraz Strategia Rozwoju Zasobów 
Ludzkich dla Republiki Czeskiej (2003). Dokumenty te ustanawiają szereg środków 
mających na celu gruntowną modernizację i poprawę jakości systemu edukacji. Są one 
zgodne ze Strategią Lizbońską oraz postrzegają kształcenie ustawiczne jako 
fundamentalną zmianę, która zostanie odzwierciedlona w całym systemie edukacyjnym 
Republiki Czeskiej. Dokonywane są obecnie zmiany legislacyjne w celu wsparcia 
rozwoju administracji i handlu elektronicznego. Ich podstawę stanowi Ustawa o 
niektórych usługach związanych ze społeczeństwem informacyjnym, która weszła w życie 
we wrześniu 2004 roku.

3) Rynek pracy
Formułując swoje polityki, Rząd koncentruje się przede wszystkim na określaniu 

głównych powodów strukturalnego bezrobocia, które jest obecnie najpoważniejszym 
problemem Republiki Czeskiej. Rynek pracy w Republice Czeskiej jest zbyt mało 
elastyczny. W celu zwiększenia w tym kraju elastyczności rynku pracy pod względem 
podaży, sporządzane są obecnie nowa Ustawy o ubóstwie i poprawka do Ustawy o 
wysokości minimum socjalnego, które mają wejść w życie 1 stycznia 2006 r. 
Zaproponowane zmiany w systemie ochrony socjalnej obywateli będą oznaczały przede 
wszystkim, iż wysokość minimum socjalnego będzie obliczana na podstawie jednego 
składnika zamiast opierać się na dwóch składnikach służących obecnie do kalkulacji. 
Wsparcie dotyczące mieszkań zostanie udzielone niezależnie poprzez wprowadzenie 
dwóch dodatków zapewniających, iż szczególne warunki pojedynczych rodzin oraz ceny 
mieszkań w różnych regionach będą brane pod uwagę w większym stopniu niż było to 
praktykowane w przeszłości. Celem zaproponowanych zmian jest uniemożliwianie 
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nadużywania systemu świadczeń socjalnych, zwiększanie jego wydajności oraz 
zmotywowanie osób żyjących z zasiłków socjalnych do szukania i utrzymania pracy. 
Różnica pomiędzy poziomem dochodów z pracy i dochodów z zasiłków socjalnych 
również powinna wzrosnąć. 

Ten sam cel zwiększenia elastyczności rynku pracy pod względem podaży jest 
realizowany w nowej Ustawie o zatrudnieniu, która weszła w życie w dniu 1 października 
2004 r. Najważniejsze zmiany obejmują stworzenie instytucjonalnych ram, które 
umożliwią pomyślne funkcjonowanie prywatnych agencji pracy oraz wprowadzenie kilku 
nowych narzędzi aktywnej polityki zatrudnienia, w tym wzrost istotnego wsparcia dla 
inwestorów, którzy zdecydowali się na inwestycje w regionie, gdzie poziom bezrobocia 
wynosi ponad 14%, w kwestii tworzenia nowych miejsc pracy,.

Rząd skoncentruje się również na wyeliminowaniu rozbieżności w zakresie 
umiejętności [zawodowych] występujących między podażą a popytem na rynku pracy. 
Niektóre z wprowadzonych rozwiązań i przyjęte przepisy zostały wymienione w 
poprzednim punkcie. Nowe ustawodawstwo, które obejmuje kształcenie na poziomie 
podstawowym i średnim jak również przyszła Ustawa o szkolnictwie wyższym oraz 
Ustawa o kształceniu ustawicznym, które obecnie są w fazie projektu, ma na celu 
zwiększenie elastyczności absolwentów w spełnianiu wymagań stawianych przez szybko 
zmieniające się społeczeństwo i wymagania rynku pracy.

Ograniczony dostęp do rynku pracy UE nie stanowi problemu dla Republiki Czeskiej, 
ale obywatele Republiki Czeskiej uważają to za przejaw dyskryminacji.

4) Środowisko
Główne priorytety w sferze ochrony środowiska są zawarte w narodowej polityce 

środowiskowej Republiki Czeskiej, która oparta jest na Szóstym Programie Działania na 
rzecz Środowiska stworzonym przez Wspólnotę Europejską. W maju 2004 roku 
zatwierdzony został przez Rząd zintegrowany program narodowy redukcji emisji, 
uzupełniony następnie regionalnymi programami redukcji emisji oraz programem redukcji 
emisji z bardzo dużych spalarni. Przyznawane są również licencje dla operatorów 
urządzeń objętych systemem handlu emisjami gazów cieplarnianych.

Zachęca się do korzystania z odnawialnych źródeł energii na dwa sposoby: po 
pierwsze, za pomocą państwowego programu na rzecz wspierania oszczędzania energii 
oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz po drugie, poprzez ustalenie cen 
minimalnych za prąd wygenerowany przez odnawialne źródła energii. Ministerstwo 
Środowiska przedłoży rządowi plan reformy podatków ekologicznych. W kwestii 
zarządzania odpadami każdy operator terenu składowania odpadów jest zobowiązany do 
utworzenia rezerw dla ciągłego usprawnienia, oczyszczania terenu i dalszych środków 
mających na celu rekultywację ziemi po zakończeniu działania terenu składowania 
odpadów. Obecnie kładziony jest nacisk na wdrożenie dyrektywy Rady 91/271/EWG 
dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych.

6. Czy mają Państwo dodatkowe propozycje lub pomysły, którymi chcieliby Państwo 
podzielić się w związku z kwestiami wymienionymi powyżej, w świetle naszego 
spotkania 25 kwietnia 2005 roku?
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Ze względu na etap, na którym obecnie znajduje się  debata na temat przyszłości Paktu 
na rzecz Stabilności i Wzrostu, byłoby właściwe dokonać na spotkaniu oceny projektów 
przedstawionych przez prezydencję luksemburską w sprawie reformy PSW, ze 
szczególnym naciskiem na priorytety określone w punkcie 2. Innym nadającym się do 
dyskusji tematem byłaby kwestia usunięcia przeszkód utrudniających swobodny przepływ 
osób, z którymi borykają się obywatele nowych Państw Członkowskich na skutek 
wprowadzenia okresu przejściowego określonego w Traktacie o Przystąpieniu.
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