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Wkład senatu hiszpańskiego

PYTANIA DO PARLAMENTÓW KRAJOWYCH

1. Ogólne wytyczne polityki gospodarczej (OWPG) i Pakt Stabilności i Wzrostu 
(PSW) stanowią, wraz z programami stabilności i konwergencji, dwa główne 
elementy prawidłowego kierowania polityką gospodarczą w Unii Europejskiej.
W jaki sposób Wasz parlament porusza corocznie te kwestie ?
Na jakim szczeblu odbywa się debata na ten temat w Waszym parlamencie i 
jakie są tego następstwa?

Co roku minister gospodarki stawia się przed komisją ds. gospodarczych w 
parlamencie hiszpańskim, aby przedstawić sprawozdanie na temat aktualizacji 
hiszpańskiego programu stabilności. Istnieje więc okazja do debaty na temat 
programu przedstawionego przez ministra gospodarki lecz nie nanosi się 
poprawek ani zmian do wspomnianego programu.

Ogólne odniesienia do PSW i do rocznych OWPG pojawiają sie jedynie w 
pewnych pytaniach ustnych lub pisemnych skierowanych do rządu lub ubocznie 
podczas debat parlamentarnych na temat polityki gospodarczej. Jeśli chodzi 
konkretnie o OWPG, pojawiają się one w debatach parlamentarnych jedynie w 
przypadku szczególnego zalecenia dla Hiszpanii. W każdym razie, 
przedstawiciele rządu nie stawiają się okresowo przed żadną z dwóch izb 
(niższą ani wyższą) aby poinformować na temat opracowywanych corocznie 
PSW lub OWPG. 

2. Jak Wasz parlament ocenia PSW oraz roczny program polityki gospodarczej 
UE?
Czy przyjęto wspólne stanowisko, i jeśli tak, to jakie?
Jak są interpretowane i uwzględniane w rocznej debacie budżetowej w Waszym 
parlamencie zalecenia zawarte w OWPG, przyjęte przez Radę w czerwcu?
Jakim marginesem do interwencji dysponuje Wasz parlament jeśli chodzi o 
rodzaj i wysokość rocznych wydatków publicznych oraz wysokość zadłużenia 
publicznego?

Parlament jest uprawniony do kontroli i zmian limitu wydatków państwa oraz 
celu stabilności budżetowej wszystkich administracji publicznych w pierwszym 
semestrze roku poprzedzającego rok na który ustalany jest budżet. Jest to 
określone w ustawie o stabilności budżetowej, przyjętej w roku 2001. Projekt 
ustawy budżetowej trafia do Kongresu Deputowanych pod koniec września i 
około dwa miesiące później do Senatu. Obydwie izby mogą zmienić każdy 



CM\561346PL.doc 3/1 PE 355.708v01-00

PL

składnik budżetu, do których zalicza się podział wydatków według 
poszczególnych polityk gospodarczych i wysokość zadłużenia. Ustawa o 
stabilności wprowadziła więc większą kontrolę ze strony parlamentu nad 
rachunkami publicznymi, ponieważ przed przyjęciem tej ustawy, kontrola 
dokonywana była dopiero po przesłaniu projektu ustawy do Kortezów. Niestety, 
rząd zmodyfikował niedawno ustawę o stabilności w celu ograniczenia kontroli 
rachunków publicznych tylko przez Kongres Deputowanych (zgodnie z 
poprzednim tekstem zarówno Kongres jak i Senat miał uprawnienia do przyjęcia 
lub odrzucenia górnego pułapu wydatków Państwa i celu stabilności 
administracji publicznej.

Ustawa o stabilności budżetowej, która ustanawia, że poza wyjątkowymi 
sytuacjami, administracja publiczna nie może mieć deficytu, jest 
odzwieciedleniem ducha zaleceń OWPG w odniesieniu do „zdrowych sytuacji 
budżetowych” i „stabilności budżetowej”.
Ostatni ogólny budżet państwa na rok 2005, który został poddany debacie w 
parlamencie, jest objawem lekkiego oddalenia od tych zaleceń, ponieważ 
pomimo, że wyznacza stabilność budżetową jako cel, to wydatki przekraczają 
znacznie umiarkowane wzrosty ostatnich lat, kluczowe dla uzdrowienia 
rachunków publicznych.
Rząd zapowiedział także reformę ustawy o stabilności w celu wprowadzenia 
większej elastyczności w zakresie zakazu powodowania deficytu. W ten sposób 
obiera się cel stabilności budżetowej na cały cykl; w tym przypadku będzie 
bardzo ważne określenie stopnia wzrostu gospodarczego po osiagnięciu którego 
zarówno państwo jak i administracje samorządowe będą mogły powodować 
deficyt. W każdym razie niepokojące jest, że usiłuje się uelastycznić zasadę, 
która przyczyniła się do uzdrowienia rachunków publicznych w Hiszpanii.

3. Do jakiego stopnia Wasz parlament i system polityczny jest czuły na 
zagadnienia dotyczące nadzoru finansów publicznych w UE i prawidłowego 
kierowania polityką makroekonomiczną?
Czy uważa Pan, że jest konieczna poprawa w tej dziedzinie i zacieśnienie 
współpracy z Parlamentem Europejskim oraz innymi instytucjami europejskimi?

W ciągu ostatnich lat sfery polityczne i społeczeństwo zrozumiały konieczność 
ulepszania prawidłowego kierowania polityką makroekonomiczną, ponieważ 
utożasamiono to prawidłowe kierowanie z osiągnięciem szeregu popraw 
związanych z zatrudnieniem, zbliżeniem dochodu na mieszkańca do średniej 
europejskiej i wzrostem dochodów do dyspozycji gospodarstw rodzinnych.
Okazuje się, że niezbędne jest aktywniejsze uczestnictwo parlamentu w 
podejmowaniu decyzji dotyczących tych kwestii, tak aby obie izby mogły 
bardziej bezpośrednio śledzić ewolucję rachunków publicznych oraz polityk 
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makroekonomicznych mających na celu pobudzanie wzrostu, zatrudnienia i 
stabilności. W związku z tym, należałoby utworzyć biuro budżetowe 
podlegające parlamentowi, niezależne od rządu, które zajęłoby się osiąganiem 
celów w dziedzinie budżetowej a także makroekonomicznej.  

4. Jakie są Wasze sugestie jeśli chodzi o sposób poprawy funkcjonowania i 
stosowania OWPG oraz rocznych ram polityki gospodarczej UE w celu 
zapewnienia ich skuteczności?

Zgodnie z tym co powiedziano wyżej, Kongres i Senat powinny bardziej 
uczestniczyć w stosowaniu głównych wytycznych europejskiej polityki 
gospodarczej. Mieszana komisja ds. gospodarczych Kongres-Senat mogłaby 
opracowywać co roku szereg zaleceń dotyczących polityki gospodarczej, które 
przesyłanoby do Brukseli jako wkład do opracowania OWPG. Ta sama komisja 
zajmowałaby się nadzorem realizacji rocznych zaleceń zawartych w OWPG. W 
związku z tym, minister gospodarki powininien stawiać się co pewien czas na 
plenarnym posiedzeniu Kongresu i Senatu, aby przedstawić sprawozdanie na 
temat głównych linii oraz ich realizacji.
Ścislejsza współpraca między Państwami Członkowskimi a Brukselą przy 
opracowywaniu OWPG oraz kontrola parlamentarna nad ich wykonaniem  
pomogłaby osiągnąć większą skuteczność.

5. Jakie reformy strukturalne przeprowadza się obecnie w Waszym kraju?
Chodzi tu o reformy wymagane przez Agendę Lizbońską i OWPG oraz o 
reformy zapoczątkowane na szczeblu krajowym.
Czy Waszym zdaniem w innych dziedzinach istnieje pilna potrzeba 
modernizacji systemu gospodarczego i społecznego w Waszym kraju?

Obecnie nie przeprowadza się żadnych reform strukturalnych. Niedawno 
przyjęto pakiet środków mających na celu ożywienie gospodarki, ale nie są to w 
żadnym razie głębokie reformy i absolutnie nie mogą być uznane za 
strukturalne.
W rzeczywistości, dwa przyjęte w ciągu ostatnich miesięcy środki o charakterze 
gospodarczym są sprzeczne z OWPG i Agendą Lizbońską. Chodzi o 
ograniczenie godzin otwarcia placówek handlowych. Środek ten został przyjęty 
pod koniec 2004 r., a polega na zmniejszeniu ilości świąt oraz minimalnych 
godzin otwarcia do jakich muszą dostosować się placówki handlowe. Rząd 
zapowiedział także, jak wspomniałem poprzednio, wprowadzenie większej 
elastyczności do ustawy o stabilności, co  jest sprzeczne także ze stabilnością 
podatkową. Poza tym, w ciągu ostatnich miesięcy odnotowano jednoznaczne 
oznaki interwnecjonizmu państwowego w prywatnych firmach, polegające na 
zmianach w kierownictwie sprywatyzowanych przedsiębiorstw takich jak 
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Repsol czy Red Eléctrica Espanola (na czele jednej z nich stanął były minister 
socjalistyczny). Ta sama tendencja objawia się poprzez pojawianie się coraz 
liczniejszych kas oszczędnościowych (pod kontrolą samorządów władz 
regionalnych) w wielkich przedsiębiorstwach krajowych.
Gospodarka Hiszpanii traci na konkurencyjności w przyśpieszonym tempie, jak 
świadczy o tym silny wzrost odnotowany w naszym bilansie handlowym. W 
celu zahamowania tego spadku, należy doprowadzić do wzrostu 
konkurencyjności we wszystkich głównych sektorach produkcyjnych naszego 
kraju, takich jak handlowy czy energetyczny.
Oprócz tego należy pilnie przeprowadzić reformę przepisów pracy która, w 
myśl dyrektyw wspólnotowych, doprowadziłaby do nasilenia aktywnych polityk 
zatrudnienia, wprowadzenia silniejszych związków między wzrostem płac a 
wzrostem produkcyjności, umożliwiłaby wzrost poziomu zatrudnienia, 
zwłaszcza wśród kobiet i osób młodych, zredukowanie ilości osób 
zatrudnionych tymczasowo, należąca do najwyższych w UE, oraz ułatwiłaby 
pracę w niepełnym wymiarze godzin.
Niezbędne są także postępy w reformowaniu przepisów podatkowych w celu 
osiagnięcia większej konkurencyjności firm hiszpańskich. Reforma ta powinna 
być także bodźcem do oszczędzania.
Należałoby doprowadzić do znaczącego wzrostu inwestycji w badania, rozwój i 
innowacje technologiczne, nie tylko ze strony administracji publicznej ale 
przede wszystkim sektora prywatnego. España debe aproximarse a la situación 
de la UE, donde dos tercios de la inversión en nuevas es realizada por el sector 
privado; en España esos dos tercios corresponden al sector públicoH.

6. Ma Pan inne sugestie lub pomysły związane ze wspomnianymi wyżej 
sprawami, w związku z posiedzeniem, które odbędzie się 25 kwietnia 2005 r.?

Europa powinna nadal kierować się głównymi zasadami Paktu Stabilności oraz 
głównymi wytycznymi zawartymi w OWPG. Poza tym, nie należy zapominać o 
celach wyznaczonych przez Agendę Lizbońską na rok 2010; osiągnięte jak 
dotąd rezultaty nie są optymistyczne, jak przyznała sama Komisja Europejska.
Należy położyć nacisk na konieczność zadbania o zrealizowanie programu 
stabilności budżetowej, kluczowego dla stabilności wzrostu gospodarki i 
zatrudnienia. Uciekanie się do zwiększania deficytu, aby nie hamować wzrostu 
jest zawsze ostatecznością i na dłuższą metę powoduje zmniejszenie aktywności 
gospodarczej i wzrost bezrobocia.
Reformy strukturalne sa niezbędną drogą prowadzącą do ożywienia wzrostu i 
pełnego zatrudnienia, które są podstawowymi celami polityki wspólnotowej.
Konieczne jest przeprowadzenie tych reform zanim ich zastosowanie stanie się 
bolesne lub niemożliwe.
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Trzymanie się tych zasad jest ważne także w konteście rozszerzenia: są one 
gwarancją, że stawimy mu czoła z powodzeniem; nowe Państwa Członkowskie 
powinny przyjąć te zasady jako podstawy stałego wzrostu.
Dowolne wprowadzenie elastyczności do przepisów przyjętych przez wszystkie 
Państwa Członkowskie może doprowadzic jedynie do tego, że cele wyznaczone 
w Lizbonie nie zostaną osiągnięte, a Europa nie utwierdzi się w swojej 
gospodarczo silnej i konkurencyjnej pozycji światowej.
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