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Dotyczy: Głos słoweńskiego Zgromadzenia Narodowego – Državni zbor

W załączniku przekazujemy odpowiedź Zgromadzenia Narodowego Republiki Słowenii 
będący głosem w międzyparlamentarnej debacie na temat:

„Europejska polityka gospodarcza: perspektywa krajowa i europejska”.Bruksela -
poniedziałek 25 kwietnia 2005 r.
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Lubiana, 18 marca 2005 r.

Podczas swego 8. nadzwyczajnego posiedzenia w dniu 18 marca 2005 r., Komisja do Spraw 
Unii Europejskiej Zgromadzenia Narodowego Republiki Słowenii przyjęła, na podstawie 
propozycji Komisji Gospodarki, Komisji do Spraw Polityki Finansowej i Monetarnej oraz 
Komisji Budżetowej oraz Pozostałej Kontroli Finansów Publicznych, następujące: 

ODPOWIEDZI NA ANKIETĘ
Komisji Gospodarczej i Monetarnej Parlamentu Europejskiego

w sprawie reformy PAKTU NA RZECZ STABILNOŚCI I ROZWOJU oraz NADZORU 
POLITYCZNEGO

1. W marcu tego roku kilka organów roboczych słoweńskiego Zgromadzenia Narodowego 
przedyskutowało wdrożenie Strategii Lizbońskiej. Rozpatrzyły one komunikat Komisji 
Europejskiej na wiosenną Radę Europejską, zatytułowany „Strategia Lizbońska –
wspólne działanie na rzecz wzrostu i miejsc pracy; nowy start dla Strategii 
Lizbońskiej”, oraz stanowisko rządu Słowenii na temat Lizbońskiego Planu Działania. 
Komisja do spraw UE rozpatrzyła Pakt na rzecz Stabilności i Rozwoju w 
przygotowaniu do wzięcia udziału w szczycie Rady UE ministrów gospodarki i 
finansów (ECOFIN) w początku marca br. Pakt stanowił również przedmiot dyskusji 
Komisji Gospodarki, Komisji ds. Polityki Finansowej i Monetarnej, Komisji 
Budżetowej oraz Pozostałej Kontroli Finansów Publicznych oraz Komisji ds. UE, które 
na posiedzeniach swych organów roboczych sporządziły propozycje odpowiedzi 
przygotowane na spotkanie odbywające się w Brukseli dn. 25 kwietnia 2005 r. 
Większość organów roboczych Zgromadzenia Narodowego Słowenii rozpatrzyło owo 
zagadnienie w ramach rozważań nad proponowaną Deklaracją na temat Głównych 
Kierunków Działań Republiki Słowenii w Instytucjach Unii Europejskiej w 2005 r. oraz 
nad dokumentem dotyczącym priorytetowych zadań Słowenii w Radzie Unii 
Europejskiej w 2005 r. Pod koniec marca oba te dokumenty zostały poddane debacie na 
posiedzeniu plenarnym Zgromadzenia Narodowego.

Coroczna uchwała budżetowa, podstawowy akt krajowej polityki ekonomicznej (rządu) 
na nadchodzący okres, stanowiąca podstawę sporządzenia proponowanego budżetu 
kraju, zostaje przedstawiona w Zgromadzeniu Narodowym podczas obrad nad 
projektami budżetu. W przyszłości uchwała budżetowa będzie musiała ściślej 
nawiązywać do treści Ogólnych Kierunków Polityk Gospodarczych (OKPG) oraz Paktu 
na rzecz Stabilności i Rozwoju. Wszystkie organy robocze, tak jak całe Zgromadzenie 
Narodowe, zapoznały się z uchwałą budżetową na posiedzeniu plenarnym. To na jej 
podstawie przyjmowany jest krajowy budżet Słowenii oraz pojedyncze ustawy 
wymagane do jego wprowadzenia. 

Organem Zgromadzenia Narodowego odpowiedzialnym za zapewnienie, by środki 
budżetowe były wykorzystywane w pełni poszanowania prawa, w racjonalny sposób 
oraz na cele, na które zostały przeznaczone, jest Komisja Budżetowa oraz Pozostałej 
Kontroli Finansów Publicznych. Wypełnia ona te zadania zarówno podczas własnych 
posiedzeń, jak i poprzez składanie propozycji pod debatę na posiedzeniu plenarnym 
Zgromadzenia Narodowego. W następstwie tych debat Komisja oraz Zgromadzenie 
Narodowe przyjmują rezolucje, które wyznaczają główne kierunki rządowi i innym 
organom państwowym, dotyczące poprawy systemu wdrażania i nadzoru wykorzystania 
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publicznych środków. 
2. Wierzymy, że wszelkie zmiany w postanowieniach Paktu na rzecz Stabilności i 

Rozwoju powinny być minimalne, lecz istnieje potrzeba większego skoncentrowania się 
na osiągnięciu średnioterminowych celów, które winny lepiej odzwierciedlać warunki 
panujące w poszczególnych Państwach Członkowskich (szczególnie istotne po ostatnim
rozszerzeniu UE), oraz wziąć pod uwagę wpływ przystąpienia do UE na ich finanse 
publiczne. Sprawą istotnej wagi jest zwiększenie koordynacji polityki gospodarczej tak 
na europejskim jak i krajowym poziomie. 

Zgromadzenie Narodowe może wpływać na skład oraz jakość rocznych wydatków 
publicznych oraz na poziom zadłużenia publicznego poprzez proponowanie poprawek 
do budżetu oraz budżetu dodatkowego. Budżet na rok 2005 został przyjęty pod koniec 
2003 r. W związku z tym Zgromadzenie Narodowe nie było w stanie wziąć pod uwagę 
wskazówek zawartych w Ogólnych Kierunkach Polityk Gospodarczych na okres 2003-
2005, które zostały uaktualnione w czerwcu 2004 r. Będzie to wyłącznie możliwe wraz 
z przyjęciem budżetu dodatkowego w 2005 r. (planowane na przełomie kwietnia/maja).

3. Poziom świadomości w Zgromadzeniu Narodowym odnośnie naszego systemu 
politycznego nadzoru finansów publicznych w UE oraz makroekonomicznej polityki 
zarządzania nie jest jeszcze zadowalający, ale ulega poprawie, zwłaszcza dzięki 
debatom organizowanym przez Parlament Europejski. Istnieje potrzeba poprawy i 
ściślejszej współpracy z Parlamentem Europejskim oraz innymi Instytucjami 
Europejskimi, jak również zwrócenie uwagi na te aspekty na spotkaniach 
odpowiedzialnych organów roboczych. 

Jeśli chodzi o nadzór finansów publicznych w UE, deputowani do Zgromadzenia 
Narodowego wiedzą zbyt mało o roli Europejskiego Trybunały Obrachunkowego, jego 
działalności oraz jego współpracy z najwyższymi instytucjami kontroli szczebla 
krajowego. Należy wzmocnić współpracę pomiędzy Parlamentem Europejskim a 
organami roboczymi, które monitorują wykorzystanie publicznych środków w 
parlamentach krajowych. Komisja Europejska (DG ds. Budżetu), Europejski Trybunał 
Obrachunkowy, Parlament Europejski oraz krajowe parlamenty powinny również 
ściślej współpracować w dziedzinie nadzoru wydatków. 

4. Odpowiedni powinien być zakres zastosowania oraz treść następnej perspektywy 
finansowej na okres 2007-2013 oraz budżet UE, ze szczególnym podkreśleniem 
priorytetów zawartych w poprawionej Strategii Lizbońskiej. Opowiadamy się za lepszą 
polityką gospodarczej koordynacji na poziomie UE oraz za harmonizacją krajowych 
polityk gospodarczych, przy jednoczesnym uwzględnieniu specyficznych cech 
poszczególnych krajów. 

Wspieramy sformułowanie jednolitych krajowych programów działania na rzecz 
wdrożenia Strategii Lizbońskiej, OKPG oraz rocznych planów polityki gospodarczej. 
Szczególnie istotne dla poprawy funkcjonowania OKPG jest własność skarbu państwa. 
W przypadku Słowenii, krajowy plan działania oparty zostanie na Słoweńskiej Strategii 
Rozwoju. 

5. Następujące reformy strukturalne przeprowadzane są obecnie w Słowenii: reforma 
związana ze środowiskiem przyjaznym dla przedsiębiorczości (zniesienie kontroli, 
uproszczenie postanowień administracyjnych i ustawowych, zniesienie 
administracyjnych przeszkód), programy promujące rozwój małych i średnich 
przedsiębiorstw, stworzenie warunków dla inwestycji zagranicznych, zwiększenie 
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skuteczności administracji publicznej, polityka regionalna, reformy polityki celnej, 
propagowanie inwestycji w sektorze edukacji, badań i rozwoju, transportu i 
infrastruktury komunikacyjnej, reformy prowadzące do uelastycznienia i zwiększenia 
skuteczności rynku pracy oraz polityki wynagrodzenia, a także stworzenia nowych, 
zwłaszcza wysokiej jakości, miejsc pracy, restrukturyzacja budżetu krajowego (w 
dążeniu do przejścia na euro oraz wdrożenia Strategii Lizbońskiej) i reforma zdrowia.
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