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Uwagi francuskiego Zgromadzenia Narodowego

KWESTIONARIUSZ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

1. OKPG (Ogólne Kierunki Polityk Gospodarczych) oraz Pakt na rzecz Stabilności i 
Wzrostu: W jaki sposób Państwa parlament rozwiązuje te kwestie w ramach 
rocznych? Jaki jest poziom debaty na ten temat oraz jaka jest jej ewentualna 
kontynuacja?

Akty organów wspólnotowych dotyczące OKPG i stosowania zasad zawartych w Pakcie 
na rzecz Stabilności i Wzrostu są z zasady przekazywane Zgromadzeniu Narodowemu, a 
Delegacja Zgromadzenia ds. Unii Europejskiej analizuje te akty, które są jej przedkładane 
zgodnie z art. 88 ust. 4 Konstytucji. 

Zatem,
a)Jeżeli chodzi o OKPG, Delegacja wypowiedziała się w dniu 9 lipca 2003 r. w sprawie 

zalecenia Komisji dotyczącego OKPG Państw Członkowskich i Wspólnoty (okres 2003-
2005), a następnie w dniu 3 marca 2004 r. w sprawie komunikatu Komisji dotyczącego 
wdrożenia OKPG i wreszcie w czerwcu 2004 r. w sprawie zalecenia Komisji dotyczącego 
aktualizacji OKPG na 2004 r.

Niemniej jednak OKPG nigdy nie były przedmiotem debaty na posiedzeniu jawnym. Przy 
obecnym stanie przepisów wykonawczych byłoby to możliwe jedynie przy założeniu 
(wyjątkowo rzadkim w praktyce), że jeden z projektów aktów wspólnotowych dotyczących 
OKPG byłby przedmiotem uchwały wpisanej w porządek dzienny posiedzenia plenarnego.

b)Jeżeli chodzi o środki podjęte na podstawie Paktu na rzecz Stabilności i Wzrostu, 
również nie prowadzi się debaty w skali roku w tej kwestii. Akty wspólnotowe przyjęte na 
podstawie postanowień Paktu są również przekazywane Delegacji Zgromadzenia ds. Unii 
Europejskiej, która może w ten sposób wypowiedzieć się na temat niektórych z nich 
wyrażając stanowisko w sprawie zatwierdzenia lub odrzucenia projektu aktu lub w ramach 
szerszego sprawozdania informacyjnego. 

Pierwsze rozwiązanie zastosowano w listopadzie 2003 r., kiedy Delegacja 
przeanalizowała decyzję podjętą przez Radę wobec Francji (oficjalne upomnienie) w ramach 
procedur nadmiernego deficytu. Równocześnie, ponieważ jedna z grup politycznych 
Zgromadzenia złożyła projekt uchwały, decyzja ta została przeanalizowana przez komisję 
finansów, która postanowiła odrzucić projekt uchwały.

Drugie rozwiązanie było stosowane w przypadku licznych sprawozdań informacyjnych, w 
szczególności sprawozdania przedstawionego przez Jeana-Louisa Bianco w lipcu 1997 r. w 
momencie zawarcia Paktu, sprawozdania przedstawionego przez Alaina Barrau w kwietniu 
1998 r. w sprawie zaleceń Komisji dotyczących przejścia na jedną walutę, sprawozdania z 
lutego 2002 r. w sprawie euro, również przedstawionego przez Alaina Barrau, i sprawozdania 
przedstawionego przez Daniela Garrigue’a w dniu 2 marca 2005 r. w sprawie propozycji 
sformułowanych przez Komisję w celu uporządkowania i sprecyzowania Paktu na rzecz 
Stabilności i Wzrostu. 
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2. Jak Państwa parlament obecnie zapatruje się na Pakt na rzecz Stabilności i Wzrostu 
oraz roczny harmonogram polityki gospodarczej Unii Europejskiej? Czy ustalono 
wspólne stanowisko i jeśli tak - jakie? 

a) Pakt na rzecz Stabilności i Wzrostu:
We wnioskach przyjętych w dniu 16 lutego 2005 r. w sprawie kontynuowania 

Strategii Lizbońskiej Delegacja Zgromadzenia ds. Unii Europejskiej wyraziła między innymi 
życzenie, „aby wszystkie wydatki Państw przyczyniające się w znaczący sposób do realizacji 
celów Strategii Lizbońskiej zostały uwzględnione w pożądanej reformie Paktu na rzecz 
Stabilności i Wzrostu”.

Na podstawie komunikatu Komisji Europejskiej z dnia 3 września 2004 r. i 
sprawozdania informacyjnego przedstawionego przez pana Daniela Garrigue’a Delegacja 
Zgromadzenia Narodowego ds. Unii Europejskiej w dniu 2 marca 2005 r. przyjęła wnioski, 
które zostały następnie przekazane Ministrowi Gospodarki i Finansów oraz Minister 
oddelegowanej do spraw europejskich. 

Wnioski przyjęte przez Delegację Zgromadzenia Narodowego są następujące:

„Delegacja ds. Unii Europejskiej,
uwzględniając art. 88 ust. 4 Konstytucji, 
uwzględniając komunikat Komisji Europejskiej dla Rady i Parlamentu Europejskiego (z dnia 
3 września 2004 r.) zatytułowany „Wzmocnienie zarządzania gospodarczego i wyjaśnienie 
wykonania Paktu na rzecz Stabilności i Wzrostu” (COM [2004] 581 końcowy, dokument 
E 2718), 

1. Uważa, że wykonanie Paktu na rzecz Stabilności i Wzrostu w zbyt dużym stopniu skupiło 
się wokół automatycznej interpretacji niektórych zasad oraz w nazbyt uprzywilejowany 
sposób obejmowało tylko jedno kryterium deficytu budżetowego, z pominięciem ogólnej wizji 
struktury zadłużenia i perspektyw, wysiłków i rzeczywistości gospodarczej właściwej dla 
każdego państwa. 

2. Uważa, że w ocenie kryterium deficytu Pakt musi w większym stopniu uwzględniać warunki 
krajowe i cykle koniunkturalne oraz dalsze realizowanie celu wzrostu. 

3. Wzywa, aby w trosce o zapewnienie równowagi, wykładnia Paktu przyznała kryterium 
długu znacznie ważniejsze miejsce i umożliwiła jego ocenę w ramach rozwoju tendencji i 
długoterminowej kontroli, przy czym pojęcie długu „ukrytego" mogłoby ponadto pozwolić na 
lepsze uwzględnienie reform strukturalnych realizowanej przez państwa. 

4. W tej perspektywie wzywa również, aby charakter niektórych wydatków publicznych 
związanych w szczególności z wdrażaniem Strategii Lizbońskiej (na przykład w dziedzinie 
inwestycji i badań naukowych), pomocą na rzecz rozwoju i wysiłkami w zakresie obrony, był 
jednym z elementów uwzględnianych w ocenie przestrzegania kryteriów Paktu. 

5. Popiera propozycje Komisji zmierzające do zapewnienia lepszej kompatybilności między 
harmonogramem komponentu prewencyjnego Paktu a krajowym procesem budżetowym. 

6. Pragnie, aby w tym kontekście Rada Europejska i Rada Ministrów lepiej wypełniały 
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spoczywające na nich obowiązki i przyczyniały się w ten sposób do wdrożenia rzeczywistego 
zarządzania gospodarczego Europą.”

Kilka tygodni wcześniej propozycje Komisji były tematem komunikatu 
przedstawionego Delegacji Senatu ds. Unii Europejskiej przez Denisa Badré.

b) Roczny harmonogram polityki gospodarczej:

We wspomnianych wnioskach dotyczących kontynuowania Strategii Lizbońskiej 
Delegacja Zgromadzenia Narodowego ds. Unii Europejskiej wyraziła poparcie dla wysiłków 
Komisji Europejskiej zmierzających do sprecyzowania i uproszczenia. Wysiłki te wyrażają 
się w propozycjach sformułowanych przez Komisję w komunikacie z dnia 2 lutego 2005 r., w 
którym przewiduje ona między innymi połączenie OKPG z „głównymi wytycznymi na rzecz 
zatrudnienia” oraz racjonalizację harmonogramu opracowywania programów 
koordynacyjnych.
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