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ZAŁĄCZNIK 1

PYTANIA DO PARLAMENTÓW NARODOWYCH

1. OKPG (Ogólne Kierunki Polityk Gospodarczych) oraz PSW (Pakt na rzecz Stabilności i 
Wzrostu) stanowią wraz z programami stabilności i konwergencji dwa główne elementy 
sprawowania nadzoru nad politykami gospodarczymi w UE. Czy mogliby Państwo 
przekazać nam informacje na temat sposobu, w jaki Parlament rozwiązuje te kwestie w 
ramach rocznych? Jaki jest zakres debaty w tej sprawie w Państwa Izbie oraz jakie są jej 
ewentualne następstwa?

Tweede Kamer (Izba Reprezentantów Królestwa Niderlandów) omawia sprawy związane z 
Unią Europejską głównie w trakcie prac komisji debatujących również nad kwestiami 
zgłoszonymi przez rząd krajowy. Parlamentarna Komisja Spraw Europejskich koncentruje się 
na zagadnieniach „horyzontalnych”, takich jak Traktat Konstytucyjny lub Perspektywy 
Finansowe.

Debaty z zakresu problematyki UE są zazwyczaj przesuwane do czasu ich wpisania do 
porządku obrad Rady. Wspomniana komisja lub komisje spotykają się publicznie z 
zainteresowanym ministrem w niewielkim odstępie czasowym przed i po posiedzeniu Rady w
celu omówienia kwestii podejmowanych w ramach porządku dziennego. Nie podejmuje się 
wtedy żadnej konkretnej decyzji, gdyż wnioski mogą być przyjmowane jedynie w trakcie 
posiedzenia plenarnego. Rządowy wkład w prace Rady pozostaje poza zakresem kompetencji
Parlamentu, jest on natomiast przedmiotem wymiany poglądów przeprowadzanej w trakcie 
prac komisji i opiera się na dobrej woli politycznej.

Zgromadzenie plenarne debatuje nad sprawami związanymi z UE jedynie przed szczytami 
Rady Europejskiej oraz przy rzadkich okazjach, takich jak doroczna ocena stanu Unii mająca 
miejsce w listopadzie.

W chwili opublikowania OKPG przez Komisję Europejską zagadnienia z zakresu kierunków 
polityki gospodarczej wpisywane są do porządku obrad kolejnego posiedzenia (pomiędzy 
Komisją Spraw Finansowych a wystąpieniem ministra przygotowującego się do obrad 
ECOFIN w Brukseli). OKPG nie są zazwyczaj poddawane pod dyskusję jako osobny punkt 
porządku dziennego, ale deputowani odnoszą się do nich w celu podkreślenia związku z 
omawianą sprawą.
Deputowani przywiązują szczególną wagę do aspektów związanych z Paktem na rzecz 
Stabilności i Wzrostu, a także często przedstawiają zapytania parlamentarne. O PSW 
wspomina się w komisjach praktycznie co miesiąc w ramach ogólnej dyskusji na temat UE, a 
ostatnio stał się on tematem debaty plenarnej w dniu 17 marca 2004r. W dniu 2 grudnia 
2003r. Parlament przyjął, w układzie głosów 132 ze 150, rezolucję1 stwierdzającą, że 
„zaufanie pokładane w porozumieniach wspólnotowych zostało nadszarpnięte przez Francję i 
Niemcy w związku z uniknięciem przez te kraje konsekwencji związanych z 
niedotrzymywaniem postanowień Paktu na rzecz Stabilności i Rozwoju”. W rezolucji tej 
wyrażono również żal w związku z faktem, iż Rada postanowiła większością głosów o 
niepodejmowaniu jakichkolwiek kroków w stosunku do Francji i Niemiec oraz wezwano rząd 
do wniesienia pozwu do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i do włączenia do tekstu 
Konstytucji Europejskiej zapisów dotyczących „wydajnej procedury wdrażania PSR”.
Podsumowując stwierdzić należy, że z wyłączeniem nielicznych wyjątków sprawy związane z 
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Unią Europejską omawiane są zazwyczaj jedynie na poziomie komisji. Parlament Królestwa 
Niderlandów nie formułuje zwykle wspólnych stanowisk w sprawach europejskich, ale 
istnieje możliwość składania projektów rezolucji (choć jedynie w trakcie posiedzeń 
plenarnych). OKPG i PSW traktowane są podobnie jak wszelkie inne kwestie z zakresu 
działań UE. Szczególną uwagę zwraca się na PSW, do którego nawiązuje się w niemal 
wszystkich dyskusjach z zakresu obrad ECOFIN.

2. Jak Państwa Parlament zapatruje się obecnie na PSW i roczne kalendarium polityki 
gospodarczej UE? Czy ustalone zostało wspólne stanowisko? Jeżeli tak, to jakie? W jaki 
sposób zalecenia zawarte w OKPG przyjęte w czerwcu przez Radę są interpretowane i 
uwzględniane w dyskusji nad budżetem? Jaki jest zakres wpływu Państwa Izby na 
strukturę i jakość rocznych wydatków publicznych oraz poziomu długu publicznego?

Jako że Parlament Królestwa Niderlandów nie przyjmuje zazwyczaj wspólnych stanowisk w 
sprawach europejskich, ostatnim tego typu dokumentem jest rezolucja dotycząca PSW 
wspomniana w punkcie 1. 

OKPG nie zajmują istotnego miejsca w dorocznych debatach budżetowych.

Ustawa zawierająca roczny budżet państwa przedstawiana jest przez rząd w trzeci wtorek 
września, a następnie intensywnie omawiana w Parlamencie na przestrzeni kolejnych tygodni, 
a nawet miesięcy. Tweede Kamer ma tu, podobnie jak w przypadku innych ustaw, znaczący 
wpływ na kształt końcowy, w tym również prawo do zmiany i odrzucenia projektu. W 
praktyce zmiany dokonywane przez Parlament mają charakter bardzo ograniczony. Niepisane 
reguły stanowią, że poprawki nie powinny zmieniać całokształtu budżetu, co oznacza na 
przykład, że gdy zwiększeniu ulegną środki w ramach jednej linii budżetowej, inna linia 
budżetowa uzyskać musi poziom niższy. Podobne uprawnienia Parlament posiada w 
przypadku strony dochodowej budżetu: ustawa dotycząca rocznego planu opodatkowania jest 
również przedstawiana i poddawana debacie na jesieni.

Krótko mówiąc, Parlament może zarówno wprowadzać poprawki, jak i odrzucić coroczne 
postanowienia z zakresu wydatków i dochodów budżetowych.

3. Jaki jest w Państwa Izbie i systemie politycznym poziom świadomości z zakresu kwestii 
związanych z nadzorem w UE finansów publicznych oraz polityk makroekonomicznych?
Czy dostrzegają Państwo potrzebę poprawy sytuacji w tym obszarze oraz silniejszej 
współpracy z Parlamentem Europejskim i innymi instytucjami wspólnotowymi?

Parlament Królestwa Niderlandów jest w pełni świadom istnienia i formy reguł PSW (zob. 
punkt 1). PSW odgrywa istotna rolę w debatach parlamentarnych z zakresu polityki 
makroekonomicznej (uregulowania dotyczące deficytu publicznego). OKPG natomiast mają 
wpływ mniejszy niż zalecenia OECD lub CPB (krajowe Centralne Biuro Planowania). 

Nie istnieją żadne wspólne stanowiska w sprawie konieczności usprawnienia lub zacieśnienia 
współpracy z instytucjami Unii Europejskiej.

4. Jakie są Państwa propozycje z zakresu poprawy funkcjonowania i wdrażania OKPG oraz 
rocznych ram polityki gospodarczej UE w celu uczynienia ich prawdziwie wydajnymi?
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Brak wspólnego stanowiska.

5. Jakie reformy strukturalne są obecnie wprowadzane w Państwa kraju? Pytanie niniejsze 
dotyczy reform zalecanych w Agendzie Lizbońskiej i OKPG oraz reform 
zapoczątkowanych na poziomie krajowym. Czy istnieją inne dziedziny, w których 
dostrzegają Państwo pilną potrzebę modernizacji krajowego systemu gospodarczego i 
społecznego?

Królestwo Niderlandów podjęło wiele działań związanych z Ogólnymi Kierunkami Polityk 
Gospodarczych na lata 2003-2006. W szczególności zaś:

- ogłoszono podjęcie kroków mających na celu zwiększenie poziomu transpozycji dyrektyw z 
zakresu rynku wewnętrznego (zalecenie 9);
- podjęto serię kroków mających na celu wprowadzenie konkurencji na rynku zawodów 
wolnych poprzez polepszenie jakości uregulowań lub też deregulację (zalecenie 9);
- wprowadzana jest reforma sektora opieki zdrowotnej;
- wzmocnieniu ulega zakres kompetencji organu ds. konkurencji oraz infrastruktura 
regulacyjna;
- dokonywany jest przegląd systemu nadzoru sektora rynków finansowych; 
- rozwinięta została szeroka polityka mająca na celu zmniejszenie ilości obciążeń 
administracyjnych ze strony władz centralnych (zalecenie 11);
- prowadzone są działania na rzecz wypracowania możliwości finansowania kapitału 
zalążkowego i inicjacyjnego; 
- rozwinięty został kodeks ładu korporacyjnego (zalecenie 12);
- utworzona została zarządzana przez premiera Platforma Innowacyjności, która ustanawia 
konkretne zalecenia związane z prowadzoną polityką, a także stymuluje podmioty prywatne 
w celu zwiększenia zdolności innowacyjnych (zalecenie 13);
- utworzony został system infrastruktury Technostart-up mający na celu zwiększenie jakości 
transferu wiedzy z publicznych instytutów badań do przedsiębiorstw innowacyjnych 
(zalecenie 13); 
- wprowadzony został program mający na celu zwiększenie wykorzystania technologii 
informacyjno-komunikacyjnych w ramach biznesu i przemysłu (zalecenie 13); 
- prowadzone są działania na rzecz zwiększenia liczby studentów nauk ścisłych poprzez 
propagowanie inicjatyw takich jak możliwość połączenia nauki z doświadczeniem 
praktycznym (zalecenie 13); 
- rozwijane są nowe ramy prawne z zakresu zamówień publicznych (zalecenie 14); 
- wzmacniany jest popyt rynkowy, a polityka konsumencka poddawana jest przeglądowi. 

(źródło: Ministerstwo Spraw Gospodarczych, Progress report on product and capital market 
functioning in the Netherlands 2004, październik 2004).

Parlament nie osiągnął wspólnego stanowiska w sprawie innych środków.

6. Czy mają Państwo dodatkowe propozycje lub wnioski z zakresu kwestii wspomnianych 
powyżej, którymi chcieliby się Państwo podzielić w związku z naszym posiedzeniem w 
dniu 25 kwietnia 2005 r.?

Nie.
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