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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?

Izba Reprezentantów Republiki Cypru dobrze orientuje się w kwestiach polityki 
gospodarczej, a w szczególności jest zaznajomiona z programami stabilności i 
konwergencji, które rząd przedstawia UE do zatwierdzenia.

Właściwa komisja, czyli komisja parlamentarna ds. finansów i budżetu, jest regularnie 
informowana o kwestiach stabilności i konwergencji, które uważnie śledzi, czy to 
sama podejmując inicjatywę, wzywając ministra odpowiedzialnego do przedstawienia 
sprawozdania w tych kwestiach, albo to minister finansów z własnej inicjatywy 
informuje komisję na piśmie lub stawia się przed nią osobiście, w celu przedstawienia 
programów, które rząd przedłoży Unii Europejskiej.

Nad tymi kwestiami debatuje się, gdy właściwa komisja przedstawia parlamentowi 
roczny budżet. Debatę na temat rocznego budżetu rozpoczyna minister finansów 
prezentując właściwej komisji ogólne wprowadzenie. Potem członkowie komisji 
kierują pytania do ministra w celu uzyskania informacji. Następnie, gdy budżet wraz 
ze sprawozdaniem komisji przedstawiany jest na posiedzeniu plenarnym do dyskusji i 
zatwierdzenia, wszyscy posłowie mają kolejną możliwość omówienia kwestii 
stabilności i konwergencji w świetle członkostwa Cypru w UE i jego obowiązków 
wobec Unii.

Komisja Parlamentarna ds. finansów i budżetu zamierza wprowadzić mechanizm, 
który pozwoliłby jej nadzorować programy stabilności i konwergencji, oraz, co trzy 
miesiące, otrzymywać informacje w tej kwestii od właściwego ministra.

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?

Izba Reprezentantów w pełni poparła wysiłki rządu zmierzające do stworzenia 
programu oszczędnościowego mającego na celu zapewnienie zgodności z Paktem na 
rzecz Stabilności i Wzrostu. W wyniku tych starań w 2005 r. przyjęto restrykcyjny 
budżet roczny, gdzie celem tego oszczędnościowego budżetu było przyspieszenie 
konwergencji gospodarczej. Zalecenia zawarte w Ogólnych Wytycznych Polityki 
Gospodarczej przyjętych przez Radę Europejską w czerwcu 2004 r. wzięto pod uwagę 
podczas debaty na temat budżetu na 2005 r.: wszystkie partie reprezentowane w 
komisji parlamentarnej ds. finansów i budżetu, tj. wszystkie partie reprezentowane w 
parlamencie, w pełni poparły budżet na 2005 r. sporządzony w oparciu o te wytyczne.
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Jeśli chodzi o Pakt na rzecz Stabilności i Rozwoju, nie uzgodniono jeszcze wspólnego 
stanowiska między Izbą Reprezentantów a rządem. Jednak, przynajmniej na obecnym 
etapie, parlament po cichu popiera starania rządu, aby spełnić wymagania Paktu na 
rzecz Stabilności i Wzrostu, panuje bowiem ogólne przekonanie, że Cypr musi 
przystąpić do unii gospodarczej i walutowej (UGW) najpóźniej na początku 2008 r.

Od chwili przystąpienia Cypru do Unii Europejskiej Izba Reprezentantów odgrywa 
coraz bardziej aktywną rolę w związku z rozwojem Europy, a odpowiednie komisje 
rozumieją potrzebę otrzymywania pełnych informacji na temat kwestii związanych z 
konwergencją gospodarczą, zwłaszcza w świetle starań o członkowsko Cypru w unii 
gospodarczej i walutowej (UGW).

Cypr jest demokracją prezydencką. W praktyce oznacza to, że rząd może podejmować 
decyzje i wprowadzać je w życie bez konieczności uzyskiwania zgody parlamentu, o 
ile decyzje te nie muszą przyjąć formy ustawy, nad którymi głosować musi Izba 
Reprezentantów. 

Innymi słowy, panuje absolutny podział obowiązków pomiędzy władzą wykonawczą 
(tj. rządem) i ustawodawczą (tj. parlamentem). Jednak w praktyce nie przeszkadza to 
w konsultowaniu się i zajmowaniu wspólnego stanowiska w najważniejszych 
sprawach, takich jak konwergencja ekonomiczna oraz potrzeba dostosowania się do 
zasad Paktu na rzecz Stabilności i Rozwoju.

Komisja parlamentarna ds. finansów i budżetu, w gestii której leżą powyższe kwestie i 
zgodnie z przyjętą praktyką parlamentarną, ostatnio aktywnie zajmuje się tymi 
sprawami, zwłaszcza, że w ciągu ostatnich kilku lat spadły wskaźniki ekonomiczne i 
pogłębiła się rozbieżność ze wskaźnikami zawartymi w Traktacie z Maastricht.

Parlament zabiera głos w sprawie jakości rocznych wydatków publicznych i, co za 
tym idzie, w sprawie poziomu długu publicznego, zwłaszcza w świetle obecnej 
sytuacji ekonomicznej na Cyprze, zmierzającej w kierunku konwergencji. Opinie te  
znajdują wyraz w kontroli parlamentarnej, a także w przemówieniach podczas debat w 
komisjach i na obradach plenarnych, szczególnie w trakcie procedury przyjmowania 
rocznego budżetu.

Jeśli chodzi o strukturę i jakość rocznych wydatków publicznych, parlament może, na 
mocy Konstytucji Republiki Cypru, dokonywać cięć wydatków publicznych, jeśli 
uzna to za potrzebne, Nie jest jednak uprawniony do redystrybucji wydatków 
publicznych między rozdziałami i artykułami budżetu. Uprawnienia parlamentu 
polegają na sprawowaniu kontroli parlamentarnej nad tym, jaką politykę przyjęto i jak 
polityka ta jest realizowana poprzez budżet i szacunki budżetowe.

Parlament egzekwuje kontrolę parlamentarną, jeśli stwierdza, że roczny budżet nie 
zapewnia środków, jakie parlament uznaje za konieczne do realizacji danej polityki i 
do osiągnięcia konkretnych celów. Co do poziomu długu publicznego, wskaźnik ten 
stanowi główny temat dyskusji w ustalaniu procedury przyjmowania budżetu państwa. 
Jeśli opinie parlamentu w sprawie struktury i jakości rocznych wydatków publicznych 
zostaną zignorowane przy sporządzaniu następnego budżetu państwa, rząd podlega 
kontroli parlamentarnej.
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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?

Izba Reprezentantów Cypru zaczyna dostrzegać potrzebę aktywnego zaangażowania 
się w kwestie związane z nadzorem finansów publicznych w UE i zarządzaniem 
politykami makroekonomicznymi na tym poziomie. Jeśli ta powstająca dopiero 
świadomość roli, jaką mają odegrać w tych procesach parlamenty narodowe, ma się 
rozwinąć, potrzebna jest silniejsza współpraca z wszystkimi organami europejskimi, a 
szczególnie z Parlamentem Europejskim, który jest odpowiednikiem parlamentów 
narodowych. Pozwoli to na szybsze przyjęcie i integrację procedur europejskich przez 
odpowiednie organy krajowe. 

Izba Reprezentantów Cypru uważa, że wiele jeszcze można poprawić w konsolidacji 
tych procedur i przyszłości Europy w ogóle.  

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

Propozycje Izby Reprezentantów Cypru dotyczące poprawy funkcjonowania i 
wdrażania Ogólnych Kierunków Polityk Gospodarczych oraz rocznych ram polityki 
gospodarczej UE tak, aby były rzeczywiście efektywne, są następujące: 
natychmiastowe kroki w celu zapoznania osób na wszystkich szczeblach – wszystkich
posłów i urzędników parlamentarnych – z procedurami przestrzeganymi przez 
wszystkie instytucje europejskie w ustalaniu polityki gospodarczej na poziomie UE, 
we wdrażaniu tej polityki i przy sporządzaniu, przyjmowaniu i wdrażaniu 
perspektywy finansowej (seminaria, wymiana informacji, częstsze spotkania komisji 
parlamentów narodowych z Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską).

Po nabyciu niezbędnej wiedzy na temat omawianych tu mechanizmów, parlamenty 
narodowe będą zdolne przedstawiać własne propozycje polityk, monitorować proces 
przyjmowania ich stanowiska w ramach tych polityk, a także proponować sposoby 
poprawy OKPG. W ten sposób będą odgrywać decydującą rolę w określaniu tych 
wytycznych.

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?

Dla Cypru Strategia Lizbońska stanowi podstawę rozwoju gospodarczego, bowiem ma 
na celu przyczynienie się do zwiększenia konkurencyjności gospodarki europejskiej. 
Wszystkie ministerstwa zostały już odpowiednio poinformowane i są zaangażowane w 
procedury wdrażania wytycznych Strategii Lizbońskiej na poziomie krajowym, 
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podczas gdy właściwa komisja parlamentarna wystąpiła o spotkanie z ministrem 
finansów w celu uzyskania informacji i ustalenia, jak może zaangażować się w całą 
procedurę.

Reformy na poziomie krajowym, jako część tej strategii, obejmują modernizację 
małych i średnich przedsiębiorstw, wzmocnienie e-handlu i konsolidację ram 
legislacyjnych wspólnego rynku, ustanowienie niezbędnych organów zarządzania 
energią, wzmocnienie pozycji Cypru jako ośrodka świadczenia różnych usług 
finansowych i innych, a także wprowadzenie nowych technologii i innowacji w celu 
zwiększenia produkcyjności i zmniejszenia zależności od turystyki, uważanej za 
największą słabość strukturalną cypryjskiej gospodarki.

Jeżeli chodzi o ustanowienie niezbędnej infrastruktury i organów koordynujących, 
powołano już specjalne komisje zatwierdzone przez Izbę Reprezentantów w ramach 
budżetu na 2005 r. Komisje te wspierają rozwój małej i średniej przedsiębiorczości 
oraz badania i rozwój (R&D) w obecnie istniejących zakładach poprzez sprzyjanie 
tworzeniu nowych przedsiębiorstw, dotowanie i opracowywanie specjalistycznego 
oprogramowania, promowanie modernizacji technologicznych i planów rozwoju 
gospodarczego, zachęcanie do rozwoju przemysłu na obszarach wiejskich, itd.

Co więcej, podejmowane są środki w celu wspierania projektów rozwoju 
infrastruktury w szkołach, poprzez kontynuację zakupu sprzętu komputerowego dla 
wszystkich szkół. Planowana jest również generalna komputeryzacja całej 
administracji publicznej (wszystkich ministerstw, niezależnych służb i służb 
prawnych). Podejmuje się także kroki w celu przyspieszenia modernizacji sektora 
publicznego, a w szczególności organizacji o charakterze półpublicznym 
(przedsiębiorstwa użyteczności publicznej), poprzez modyfikację ich statusu 
prawnego, tak aby miały większą swobodę w podejmowaniu decyzji.

Zdaniem parlamentu, sektorami pilnie wymagającymi modernizacji są: rolnictwo, 
poprzez konsolidację nowych wytycznych w oparciu o Wspólną Politykę Rolną, oraz 
służba cywilna – poprzez znalezienie sposobów zwiększenia wydajności  i 
konkurencyjności świadczonych usług przez redukcję kosztów operacyjnych i 
optymalizację wyników oraz podniesienie poziomu szkolenia zawodowego 
urzędników państwowych. 
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