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Komisja Gospodarcza i Monetarna Parlamentu Europejskiego

25 kwietnia 2005 r.

„Europejska polityka gospodarcza: perspektywa krajowa i europejska” 

Pisemne uwagi
Delegacji Komisji Gospodarczej i Finansowej Kongresu 

Deputowanych Hiszpanii 

1. W odpowiedzi na pytania 1 i 2 kwestionariusza, chcielibyśmy zwrócić uwagę na 
następujące kwestie: Ogólne Kierunki Polityk Gospodarczych (OKPG) oraz Pakt na rzecz 
Stabilności i Wzrostu (PSW), wraz z programami stabilności i wzrostu, są przedmiotem 
dyskusji w Kongresie Deputowanych, w ciągu roku, podczas wielu inicjatyw i debat, zarówno 
podczas sesji plenarnych jak i w komisjach, w Mieszanej Komisji ds. Unii Europejskiej i 
innych komisjach, oraz w Komisji Gospodarczej i Finansowej. Liczne pisemne i ustne 
pytania, poprawki nielegislacyjne, zapytania do ministrów i wnioski skierowane do nich, aby 
stawili się przed izbą i udzielili informacji, są dowodem na to, jak polityka gospodarcza Unii 
europejskiej informuje krajową debatę polityczną w jej różnych przejawach. Premier, po 
spotkaniach Rady Europejskiej i szczytach, składa izbie sprawozdanie. Zgodnie z 
hiszpańskim systemem konstytucyjnym, do rządu należy zajęcie się kierunkami polityki 
gospodarczej Unii Europejskiej, podczas gdy dwie izby parlamentu debatują nad ich 
wdrożeniem, monitoringiem, kontrolą i analizą. Jednakże warto zwrócić uwagę na trzy ważne 
przypadki, w których parlament, corocznie, w sposób szczególny zajmuje się tymi sprawami:

1.1.  Przedstawienie przez rząd Rocznego Programu Stabilności Komisji Europejskiej i 
Rady ds. Gospodarczych i Finansowych) (ECOFIN). Rząd, w ramach przygotowania do 
tego obowiązkowego programu rocznego, za pośrednictwem Ministra ds. Gospodarczych i 
Finansowych, składa Parlamentowi sprawozdanie dotyczące kryteriów leżących u podstaw 
jego programu gospodarczego, w ramach wytycznych europejskich. Ostatnio, dnia 9 lutego 
2005 r., drugi wiceprezydent i Minister ds. Gospodarczych i Finansowych stawili się przed 
Radą ds. Gospodarczych i Finansowych, na jej wniosek, aby złożyć sprawozdanie dotyczące 
aktualizacji hiszpańskiego programu stabilności na okres  2004-2008. Program ten, który 
został zatwierdzony przez rząd dnia 23 grudnia 2004 r., mający na podwójny cel - zarówno 
ułatwienie wielostronnego nadzoru nad politykami budżetowymi przez Radę UE, 
ustanowionego w PSW, jak i skoordynowanie polityk gospodarczych pomiędzy różnymi 
Państwami Członkowskimi, zgodnie z przepisami ustanowionymi w dokumencie dotyczącym 
polityki gospodarczej, przyjmowanym każdego roku przez UE, został przygotowany na 
podstawie wieloletnich scenariuszy i zewnętrznym założeń, wspólnych dla wszystkich Państw 
Członkowskich, ułatwiających porównanie programów budżetowych i prognoz 
przygotowanych przez różne państwa. Hiszpański uaktualniony program stabilności czyni to 
zgodnie z kodeksem postępowania dla takich programów, zatwierdzonym przez Radę UE, i 
przestrzega specjalnych zaleceń ustanowionych w OKPG dla Hiszpanii. Został on 



CM\562176PL.doc 3/5 PE 355.803v01-00

PL

przedłożony Brukseli w styczniu i rozpatrzony przez Radę dnia 8 marca.

Przy takiej okazji rząd stawia się przed komisją, celem udzielenia informacji, ale nie 
podejmuje się żadnych decyzji (nie głosuje się). Parlament następnie monitoruje program za 
pośrednictwem zwykłych kanałów informacji i nadzoru rządowego. 

1.2 Coroczne przyjęcie przez rząd celu stabilności budżetowej. Hiszpański parlament 
przyjął ustawę 10/2001 w sprawie ogólnej stabilności budżetowej i uzupełniającą ustawę 
organiczną 5/2001, w ramach Paktu na rzecz Stabilności i Wzrostu, uzgodnionego na 
posiedzeniu Rady Europejskiej w Amsterdamie, w czerwcu 1997 r., uwzględniając także
zalecenia Rady Europejskiej wydane w Santa María de Feira w czerwcu 2000 r., dotyczące 
OKPG, które ponaglały Państwa Członkowskie do wyrównania ich finansów publicznych do 
poziomu minimalnego, potrzebnego do przestrzegania wymagań PSW, tak aby zapewnić 
dodatkowy margines manewru i cykliczną stabilność, ochronić je przed nieprzewidzianymi 
tendencjami budżetowymi, przyspieszyć redukcję długu i sprostać wyzwaniom budżetowym 
starzejącej się populacji, działając na podstawie Strategii Lizbońskiej i dążąc do osiągnięcia 
pełnego zatrudnienia i spójności socjalnej. Art. 8 i 13 ustawy 18/2001 wymagają od rządu 
ustalenia, podczas pierwszej połowy każdego roku, celu stabilności budżetowej dla całego 
sektora publicznego i poszczególnych agencji, gdzie cel ten jest przewidziany na trzy 
następne lata budżetowe. Po ustaleniu celu, za zgodą Rady Ministrów, na wniosek Ministra 
ds. Gospodarczych i Finansowych i stosownie do sprawozdania rady ds. polityki fiskalnej i 
finansowej niezależnych wspólnot, dotyczącego spraw z nimi związanych, porozumienie 
musi zostać przedłożone Kortezom Generalnym, wraz z wieloletnimi ramami 
makroekonomicznymi, zawartymi w programie stabilności i przygotowanymi zgodnie z 
przepisami PSW, które będą zawierać budżety wszystkich organów wchodzących w skład 
sektora publicznego. Następnie Kortezy Generalne, innymi słowy Kongres i Senat kolejno, 
muszą zatwierdzić porozumienie rządowe dotyczące celu stabilności. W debacie uczestniczy 
drugi wiceprezydent oraz Minister ds. Gospodarczych i Finansowych, gdzie sesja plenarna 
odbywa się w każdej izbie, a następnie odbywa się głosowanie plenarne. Jeżeli obydwie izby 
zatwierdzą porozumienie, rząd jest zobowiązany do przygotowania ogólnego budżetu 
państwa zgodnie z tym celem, podczas gdy porozumienie musi zawierać pułap wydatków 
niefinansowych dla budżetu państwa. Jeśli porozumienie dotyczące celu stabilności zostaje 
zatwierdzone przez Kongres i odrzucone przez Senat, jest ono kierowane ponownie do 
Kongresu i uważane jest za zatwierdzone, jeśli zostanie przyjęte zwykłą większością głosów. 
Jeżeli porozumienie zostaje odrzucone również przez Kongres, rząd musi, w ciągu jednego 
miesiąca, przedłożyć nowe porozumienie i stosować się do tej samej procedury.

Ostatnia debata w sprawie porozumienia dotyczącego celu stabilności na lata 2005 – 2007, ze 
względu na wybory, odbyła się czerwcu 2004, a porozumienie zostało przyjęte na kolejnych  
posiedzeniach plenarnych Kongresu i Senatu. 

1.3 Coroczna debata dotycząca ogólnego budżetu państwa. W końcu, podczas corocznej 
debaty dotyczącej ogólnego budżetu państwa, parlament zajmuje się kwestiami dotyczącymi 
OKPG i PSW, przyjętymi przez rząd. Zgodnie z hiszpańskim systemem konstytucyjnym, rząd 
jest odpowiedzialny za przygotowanie ogólnego budżetu państwa, a Kortezy Generalne są 
odpowiedzialne za rozpatrzenie, wniesienie poprawek i przyjęcie go, uwzględniając 
okoliczność, że porozumienie rządowe dotyczące celu stabilności budżetowej, po jego 
zatwierdzeniu przez Kortezy Generalne, określa pułap wydatków niefinansowych dla budżetu 
państwa. Debata budżetowa zaczyna się w Kongresie Deputowanych ogólną debatą, w której 
określa się ogólne sumy dla projektu ustawy dotyczącej ogólnego budżetu państwa, z tym 
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skutkiem, że każda poprawka musi być zgodna z tym pułapem, a zatem należy wnieść 
poprawkę dotyczącą redukcji odnośnie tych samych sekcji budżetu, co do których proponuje 
się wzrosty. 

3. Odnośnie pytań 3 i 4, dla parlamentów krajowych i Parlamentu Europejskiego 
uczestnictwo w debacie dotyczącej OKPG byłoby niewątpliwie użyteczne, jako że 
umożliwiłoby bardziej demokratyczną kontrolę i bardziej bezwarunkową akceptację przez 
Państwa Członkowskie oraz mocniejsze zobowiązanie się do stosowania wytycznych, jak to 
podkreślił Parlament Europejski w swojej rezolucji dotyczącej europejskiej sytuacji 
gospodarczej – sprawozdanie przygotowawcze dotyczące Ogólnych Kierunków Polityk 
Gospodarczych (2004 (2269) INI). Ponadto, hiszpański parlament przygotowuje poprawkę do 
zasad rządzących stabilnością budżetową, która nie ma na celu osłabienia hiszpańskiego 
zobowiązania do dyscypliny fiskalnej, jak to podkreślili drugi wiceprezydent i Minister ds. 
Gospodarczych i Finansowych, ale aby uczynić je bardziej skutecznymi, biorąc pod uwagę 
tendencje wzrostu gospodarczego i ustalając cele dotyczące deficytu dla niezależnych 
wspólnot i organów lokalnych, z odpowiednim uwzględnieniem kompetencji polityki 
fiskalnej, przyznanych przez Konstytucję i  Statuty w sprawie Autonomii. Wszystko to 
wchodzi w zakres nowego porozumienia w sprawie PSW zatwierdzonego na ostatnim 
posiedzeniu Rady Europejskiej.

4. W odniesieniu do pytania 5, dotyczącego reform strukturalnych przeprowadzanych w 
Hiszpanii zgodnie z OKPG, zwłaszcza tych, odnoszących się do Hiszpanii, Agendy 
Lizbońskiej i innych obszarów sektorów gospodarczych i społecznych, nacisk powinien być 
położony na ostatnie przyjęcie przez rząd bodźców gospodarczych, zawierających ponad 100 
środków pobudzania wydajności, podczas obecnej kadencji parlamentu. Środki te będą 
wdrażane za pomocą pakietu inicjatyw legislacyjnych i instrukcji dla różnych departamentów 
ministerialnych, jako część harmonogramu, który umożliwi ich bliższe monitorowanie i 
ocenianie. Rząd hiszpański stosuje się w ten sposób do jednego z zaleceń Parlamentu 
Europejskiego w sprawie potrzeby pakietów średnio i długoterminowych reform 
strukturalnych, które mają decydujące znaczenie dla stabilności finansowej, konkurencyjności 
gospodarki europejskiej i wzrostu. Celem planu bodźców gospodarczych jest oparcie 
gospodarki krajowej na zasadzie trwałego i zrównoważonego wzrostu, opartego na wzroście 
wydajności i zatrudnienia, zmierzającego do zwiększenia konkurencyjności i polepszenia 
koniunktury hiszpańskiej gospodarki, z myślą o przeglądzie i przyszłym ponownym 
uruchomieniu Strategii Lizbońskiej. W tym celu, rząd uruchamia ponad 100 środków 
mających na celu zachęcenie do inwestycji prywatnych w kapitał rzeczowy, ludzki i 
technologiczny oraz do pobudzenia ducha przedsiębiorczości, kierując finanse publiczne ku 
inwestycjom produktywnym i zwiększając skuteczność sektora publicznego i usług 
publicznych. Środki te będą skupione w następujących obszarach:

- ochrona konkurencji, modernizacja ram prawnych (przedłożenie Białej Księgi),

- rynek dóbr i usług, wraz ze środami w obszarze telekomunikacji, sektora 
audiowizualnego, energii, transportu, usług pocztowych, usług zawodowych, 
dystrybucji handlu, budownictwa mieszkaniowego, turystyki i sektora żywności, wraz 
z transpozycją dyrektyw dotyczących poprawy konkurencji, przejrzystości i jasności  
ram regulacyjnych.

- rynek czynników wytwórczych; poprawa jakości edukacji, wzrost konkurencyjności 
na rynkach finansowych (kapitał podwyższonego ryzyka) i kredytowych, zakończenie 
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integracji hiszpańskiego systemu finansowego z systemem europejskim, poprawa 
polityki w zakresie badań i rozwoju technologicznego.

- jakość i skuteczność wydatków publicznych, bardziej efektywne wykorzystanie 
środków przeznaczonych na ochronę zdrowia, utrzymanie na niskim poziomie 
wydatków farmaceutycznych, wsparcie dla medycyny profilaktycznej (otyłość, 
palenie tytoniu, zażywanie narkotyków), poprawa społecznej polityki mieszkaniowej, 
zarządzanie wymiarem sprawiedliwości, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo 
drogowe i ochrona ludności. Plan Strategiczny dla infrastruktury i transportu.

- ramy regulacyjne, poprawa oceny regulacyjnego wpływu poprawek legislacyjnych i 
wzmocnienie przejrzystości procesu legislacyjnego, stworzenie publicznej agencji do 
oceny jakości usług publicznych i polityk, dostosowanie zasad dotyczących złotych 
akcji  do kryteriów Trybunału Sprawiedliwości, modernizacja i restrukturyzacja 
sektora przedsiębiorstw publicznych i zagwarantowanie wykonania zobowiązań 
dotyczących środowiska, z celu zapewnienia stałego rozwoju.
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