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SPOTKANIE PE I PARLAMENTÓW KRAJOWYCH, 25 KWIETNIA - EUROPEJSKA POLITYKA 
GOSPODARCZA
Odpowiedzi parlamentu FINLANDII (Eduskunta)

1. 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?

Na wniosek Wielkiej Komisji lub z własnej inicjatywy, rząd wysyła pismo 
zawierające zarówno odpowiedni projekt Komisji jak i rządową ocenę oraz 
stanowisko dotyczące tego projektu. Z zasady wstępna dyskusja dotycząca takich 
kwestii ma miejsce w Komisji Finansów i, jeśli pojawi się potrzeba, w innych 
komisjach specjalnych, które przesłuchują przedstawicieli Ministerstwa Finansów, 
instytutów badań gospodarczych, Banku Finlandii i innych zainteresowanych stron 
jako biegłych. Po przesłuchaniu biegłych, specjalna komisja uchwala własną opinię w 
kwestii jej przekazanej i doręcza opinię w tej sprawie Wielkiej Komisji. Ostateczna 
opinia parlamentu jest wydawana przez Wielką Komisję.

Opinia parlamentu jest przesyłana rządowi, który traktuje ją jako dyrektywę dla  
dalszego rozważenia sprawy. Ponadto Wielka Komisja otrzymuje od ministra 
sprawozdanie dotyczące sposobu, w jaki postępuje się z tą sprawą w Radzie przed i po 
każdym posiedzeniu ECOFIN. W związku z tym Wielka Komisja może także 
wydawać ministrowi politycznie wiążące wskazówki. Komisje specjalne także 
monitorują postępy projektów i mogą zwrócić się do Ministerstwa Finansów o 
poinformowanie ich o postępach poczynionych nad projektami w Radzie ECOFIN.

2. Jak Państwa parlament obecnie zapatruje się na PSW oraz roczny harmonogram polityki 
gospodarczej UE? Czy ustalono wspólne stanowisko i jeśli tak – jakie?

W każdym kontekście parlament podkreślił znaczenie PSW i wyraził pogląd, że jest 
on niezbędny, w celu odpowiedniej ochrony publicznej stabilności i wiarygodności 
wspólnej polityki monetarnej. Parlament także podkreślił, że wytyczne i zalecenia
dotyczące wzrostu i stabilności muszą być wypełnianie konsekwentnie i w ten sam 
sposób we wszystkich Państwach Członkowskich. Parlament dostrzega problem w 
tym, że niemożliwe okazało się uporządkowanie finansów publicznych w krajach 
deficytowych, podczas ożywienia gospodarczego. W celu poprawy zrównoważenia 
finansów publicznych w Państwach Członkowskich, potrzebne są szybkie działania, 
aby skorygować różnice w rozwoju; muszą również zostać osiągnięte 
średnioterminowe cele PSW.

Parlament także szczególnie podkreślił, że parlamenty krajowe powinny być bardziej 
niż obecnie zaangażowane w podejmowanie decyzji dotyczących PSW. Programy 
stabilności są istotnymi narzędziami wspólnej polityki gospodarczej i ważne jest, aby 
każdy kraj zaangażował się politycznie w swój własny program stabilności.

Parlament wyraził pogląd, że Ogólne Kierunki Polityki Gospodarczej są równie 
istotne, jako że umożliwiają, między innymi, zapewnienie skutecznego wykonania 
budżetów w Państwach Członkowskich oraz zapobieżenie jakiemukolwiek 
odbieganiu od celów programu stabilności. Same w sobie, zalecenia dla 
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poszczególnych krajów i monitorowanie ich wdrażania są skutecznym i koniecznym 
sposobem wspierania reform strukturalnych, a także porównywania działań różnych 
krajów, w celu wyciągnięcia wniosków z różnic. Jednakże aby miało to praktyczne 
zastosowanie, zalecenia dla poszczególnych krajów muszą być postrzegane jako 
istotne i właściwe z punktu widzenia zainteresowanego kraju.

3. W jaki sposób zalecenia zawarte w OKPG są interpretowane i uwzględniane w Państwa 
rocznej dyskusji nad budżetem? 

W kontekście krajowej polityki gospodarczej i budżetu państwa zarówno OKPG, jak 
i inne europejskie i krajowe zobowiązania regularnie pojawiają się w politycznych 
uzasadnieniach i są one używane jako kryteria sukcesu polityki gospodarczej.

4. W jakim stopniu Państwa izba wypowiada się w sprawie struktury i jakości rocznych 
wydatków publicznych oraz poziomu długu publicznego?

Centralne instrumenty krajowej polityki budżetowej to roczny budżet państwa oraz 
ramy dla przyszłych budżetów państwa, co do których decyzje są zawsze 
podejmowane jednorazowo na cztery lata.
Procedura przyjmowania ram budżetu państwa została poddana szczegółowemu 
przeglądowi na początku obecnej kadencji parlamentu (w 2003 r.), kiedy to, zgodnie 
z zaleceniami OECD, zostały przyjęte przepisy dotyczące polityki finansowej, wraz z 
systemem ram o prawdziwie wieloletnim charakterze, które zawierały wytyczne 
polityczne. Zakłada się, że ramy wydatków ustanowione podczas tworzenia rządu, 
powinny być stosowane w praktyce podczas przyjmowania budżetu na każdy rok.
Parlament obraduje nad ramami budżetu państwa każdej wiosny na podstawie 
oświadczenia rządu. W czasie wiosny departamenty i ministerstwa przygotowują, na 
podstawie tych ram, swoje własne projekty budżetu. W czasie lata Ministerstwo 
Finansów prowadzi negocjacje z ministerstwami i przygotowuje ostateczny projekt
budżetu do początku września, kiedy to jest on przedkładany parlamentowi.
Najwyższa władza nad budżetem pozostaje w rękach parlamentu, tak że w zasadzie
może on nawet istotnie zmienić projekt budżetu. W praktyce, parlament zawsze 
dokonuje jakichś zmian, ale jego wpływ na całkowitą kwotę ostatecznego budżetu 
jest minimalny. Jako że partie rządowe mają wyraźną większość w parlamencie, 
parlament oczywiście uwzględnia ogólne kierunki decyzji w sprawie ram 
budżetowych. Ponadto około 80% wydatków budżetowych składa się z „wydatków 
ustawowych”, które nie mogą być już zmieniane na etapie obradowania nad 
budżetem.

5. 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 innymi instytucjami europejskimi? 

Posłowie do parlamentu, którzy są zaznajomieni z polityką gospodarczą, są również 
zaznajomieni z nadzorem finansów publicznych w UE. Partie polityczne i 
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stronnictwa parlamentarne także mają grupy robocze i członków, którzy rozpatrują 
kwestie polityki gospodarczej i posiadają niezbędną wiedzę.
Wspólne spotkania członków właściwych komisji Parlamentu Europejskiego oraz 
parlamentów krajowych odbywają się już regularnie. Oprócz tego, możliwe musi być 
organizowanie spotkań tematycznych dotyczących spraw aktualnych. Jednakże fiński 
parlament ma zastrzeżenia dotyczące pomysłu zwiększenia liczby okresowych 
posiedzeń i stałych struktur, jako że mogą one uczynić proces polityczny 
nieelastycznym.

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

Zalecenia dotyczące polityk poszczególnych krajów powinny być lepiej dostosowane 
do panujących w nich warunków, w celu ułatwienia krajom przyjęcia zobowiązania i 
w celu zapewnienia, że będą one bardziej odpowiednie również pod innymi 
względami. W przypadku małych krajów, w szczególności, zalecenia są także często 
dosyć ogólne.

Należy również zwrócić uwagę na to, czyją „własnością” są wytyczne i zalecenia. 
Wiele zaleceń wydanych przez UE wymaga, aby podejmowanie decyzji oraz 
pokrywanie związanych z nimi kosztów, następowało na poziomie krajowym. 
Również z tego punktu widzenia ważne jest, aby zalecenia dotyczące polityki UE 
dostatecznie brały pod uwagę okoliczności każdego kraju, dzięki czemu kraje 
mogłyby przyjmować rzeczywiste zobowiązania oraz byłyby gotowe do ich 
realizacji. W wielu krajach wdrażane są szeroko zakrojone reformy strukturalne, 
których wpływ w dłuższym okresie będzie pozytywny i istotny dla całej Europy, ale 
które w krótkim okresie pociągają za sobą koszty dostosowawcze. Zmiana Strategii 
Lizbońskiej jest nakierowana na wzmocnienie krajowego prawa do „własności” i 
krajowego zaangażowania, dzięki czemu wdrażanie strategii i wytycznych będzie 
bardziej skuteczne. Istnieje również rosnąca potrzeba długoterminowego podejścia w 
polityce gospodarczej oraz zaangażowania się w cele dotyczące zrównoważenia.

Wiele krajów sprzeciwia się procedurom, które posługują się analizą porównawczą, 
aby zachęcić Państwa Członkowskie do przeprowadzania reform. Jednakże ten typ 
procedury nie powinien być wyłączony. Należy mieć na uwadze, że utrzymywanie 
stabilności i zrównoważenia gospodarczego leży w szczególności we wspólnym 
interesie krajów strefy euro.

7. Jakie reformy strukturalne (włącznie z reformami zawartymi w agendzie lizbońskiej i 
OKPG) są obecnie wprowadzane w Państwa kraju?

W Finlandii przeprowadzanie reform często zabiera wiele czasu, ponieważ na ogół 
uważa się za pożądane zaangażowanie przedstawicieli partnerów społecznych i 
uzyskanie ich aprobaty. Z drugiej strony, takie podejście prowadzi do decyzji 
opartych na ogólnym konsensusie, co do których można się spodziewać, że okażą 
się trwałe. Dobrym przykładem reformy strukturalnej, która została przeprowadzona 
i która będzie miała długoterminowy wpływ, jest reforma systemu emerytalnego. 
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Finlandia prawdopodobnie również potrzebuje reform strukturalnych wspierających 
działanie mechanizmów rynkowych i utrzymanie konkurencji. Wysoki względny 
poziom cen zmniejsza siłę nabywczą i wskazuje, że istnieją braki w efektywności
gospodarki i jej potencjale wzrostu. Należy w szczególności zwrócić uwagę na 
usługi, które mają również potencjalnie duże znaczenie jako źródło zatrudnienia. 
Długoterminowe bezrobocie również wymaga odpowiedzi w formie bardziej 
skutecznych środków strukturalnych na rynku pracy.
Finlandia osiągnęła 3% cel dla finansowania badań i edukacji/szkolenia oraz cel 
uzyskiwania 2/3 tych środków finansowych z sektora prywatnego. Z drugiej strony, 
produkcyjność inwestycji w sektorze badań i rozwoju nie osiągnęła jeszcze 
pożądanego poziomu.

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 r.?
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