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Uwagi Riigikogu (parlamentu Estonii)
Załącznik 1

PYTANIA DO PARLAMENTÓW NARODOWYCH

1. OKPG (Ogólne Kierunki Polityk Gospodarczych) 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 parlament rozwiązuje te kwestie w ramach 
rocznych? Jaki jest poziom debaty na ten temat w Państwa izbie oraz jaka jest jej ewentualna 
kontynuacja?

Odpowiedź: Pomimo że stanowiska Estonii sporządzane są i prezentowane w instytucjach 
UE przez przedstawicieli władzy wykonawczej, władza ustawodawcza odgrywa zasadniczą 
rolę w gwarantowaniu najszerszej możliwej podstawy społecznej i politycznej do 
przedstawiania poglądów przez Estonię w Unii Europejskiej.

Zgodnie z ustawą Riigikogu w sprawie komisji stałych na stosunek Riigikogu do Paktu na 
rzecz Stabilności i Wzrostu oraz Ogólnych Kierunków Polityk Gospodarczych określa 
Komisja ds. Unii Europejskiej (w skład której wchodzi 15 z całkowitej liczby 101 posłów do 
parlamentu Estonii). Sprawami dotyczącymi PSW i OKPG komisja zajmowała się podczas 
posiedzeń, na których omawiano stanowiska, jakie Estonia powinna zająć w Radzie UE 
(ECOFIN). Ustawa Riigikogu w sprawie komisji stałych przewiduje, że przynajmniej jeden 
członek stały lub zastępca z każdej stałej komisji Riigikogu (w tym Komisji Finansowej) musi 
wejść w skład Komisji ds. Unii Europejskiej. 

Kwestie dotyczące Paktu na rzecz Stabilności i Wzrostu oraz najważniejsze zagadnienia 
finansowe omawiane są wcześniej w Komisji Spraw Ekonomicznych i Komisji Finansowej. 

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?

Odpowiedź: W kwestii reformy Paktu na rzecz Stabilności i Wzrostu Komisja ds. Unii 
Europejskiej Riigikogu jest zdania, że:
- należy położyć większy nacisk na kryterium długu rządowego, które należy wziąć również 
pod uwagę w procedurze dotyczącej nadmiernego deficytu;
- średnioterminowy cel budżetowy należy dostosować do danego kraju, a przy ustalaniu go 
wziąć pod uwagę przede wszystkim poziom długu rządowego i potencjał wzrostu 
gospodarczego (w przyszłości, po opracowaniu metodologii, w równaniu powinny również 
znaleźć się inne czynniki ilościowe, na przykład saldo rachunku obrotów bieżących);
- w razie konieczności można określić średnioterminowy cel budżetowy, aby uwzględnić 
reformę systemów emerytalnych i inne reformy mające bezpośredni wpływ na trwałość 
długookresową, pod warunkiem, że wiążący się z tym celem wzrost wydatków byłby 
krótkoterminowy;
- przy wszczynaniu procedury nadmiernego deficytu można wziąć pod uwagę współczynnik 
ujemnego wzrostu gospodarczego, jeśli takowy istnieje; nie powinno jednakże być możliwe 



CM\562342PL.doc 3/4 PE 357.510v01-00

PL

rozszerzanie „klauzuli wyjątkowych okoliczności” (definicji innych czynników), 
przewidzianej w Traktacie WE;
- dopuszczalne byłoby przedsięwzięcie mające na celu korektę nadmiernego deficytu w 
bardziej elastycznych ramach czasowych, w którym wzięto by pod uwagę trend koniunktury 
gospodarczej oraz trwałość poziomu długu w danym państwie;
- Komisja Europejska powinna mieć prawo wydawania ostrzeżeń z własnej inicjatywy na 
wystarczająco wczesnym etapie, kiedy istnieje ryzyko wystąpienia nadmiernego deficytu.

Kiedy w 2004 r. wydano Ogólne Kierunki Polityk Gospodarczych, Komisja ds. Unii 
Europejskiej nie miała żadnych zastrzeżeń do zaleceń w stosunku do Estonii ani do treści 
OKPG. Największymi wyzwaniami dla estońskiej polityki gospodarczej okazały się być 
rachunek obrotów bieżących, sposób radzenie sobie ze znacznym deficytem, rynek pracy i 
potrzeba zajęcia się jego problemami strukturalnymi oraz stworzenia warunków sprzyjających 
jego wyższej produktywności, a także sieci infrastrukturalne, w którym to obszarze konieczne 
było stworzenie skutecznej konkurencji.

Strategia budżetowa Estonii ma za podstawę zasadę równowagi. Zasada ta będzie również 
przestrzegana w nowej strategii budżetowej, która będzie realizowana od 2006 r. Wskutek 
korzystnej sytuacji gospodarczej Estonia zanotowała w ostatnich latach nadwyżki budżetowe: 
3,1% PKB w 2003 r. i 1,8% w 2004 r.

W estońskim budżecie państwowym na rok 2005 w ramach pozycji „aktywna polityka rynku 
pracy” przewidziano szereg środków. Od 2003 r. nastąpił również wzrost ilości środków 
przeznaczonych na „bierną” politykę rynku pracy, czyli zasiłki wypłacane przez instytucję 
ubezpieczeniową dla bezrobotnych. W 2004 r. wdrożono środki nowego rodzaju 
przeznaczone na rynek pracy – zmniejszono między innymi podatki na rynku pracy, 
zwiększono próg zwolnienia od podatku dochodowego (który to proces będzie kontynuowany 
przez najbliższe kilka lat), zasiłki dla bezrobotnych przekształcono w granty wypłacane 
jedynie, jeśli osoba bezrobotna rzeczywiście poszukuje pracy i wdrożono restrykcje związane 
z zatrudnieniem nielegalnym i nieoficjalnym poprzez zapewnienie przestrzegania prawa przez 
skuteczniejszą współpracę i nadzór. Zwiększono wydatki na szkolenie zawodowe.

Zgodnie z konstytucją, ustawą o budżecie państwowym, ustawą o stosunkach zewnętrznych i 
innymi ustawami parlament ma prawo wprowadzać do rządowego projektu budżetu poprawki 
dotyczące struktury i jakości wydatków i wpływów oraz nakładać ograniczenia w celu 
kontrolowania przepływów pieniędzy publicznych; dodatkowo wszystkie umowy, na mocy 
których rząd podejmuje zobowiązania finansowe, muszą być ratyfikowane przez parlament.

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?

Odpowiedź: Dla celów informowania wszystkich oraz umożliwienia podejmowania kroków 
w razie konieczności, istnieją ustalenia dotyczące współpracy z przedstawicielem Estonii w 
Europejskim Trybunale Obrachunkowym oraz z estońskimi posłami do Parlamentu 
Europejskiego. Informacje otrzymywane są regularnie za pośrednictwem Ministerstwa 
Finansów w formie streszczeń i sprawozdań, a także podczas przesłuchań. 

Wspólne posiedzenia Komisji Finansowej, Komisji Kontroli Budżetowej oraz Komisji ds. 
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Unii Europejskiej (w których mogą uczestniczyć wszyscy posłowie) oferują możliwość 
omawiania kwestii związanych z nadzorem nad finansami publicznymi i kontrolą polityki 
makroekonomicznej. Istnieją również plany wprowadzenia tego typu metod roboczych w 
przyszłości.

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

Odpowiedź: Komisja ds. Unii Europejskie Riigikogu jest zdania, że:
- OKGP oraz kierunki polityk związanych z zatrudnieniem powinny zostać połączone, ale 
programy stabilności i konwergencji powinny pozostać oddzielnymi dokumentami;
- wszelkie zmiany obecnej formy sprawozdania powinny uczynić proces sprawozdawczości 
prostszym i jaśniejszym i zmniejszyć obciążenie administracyjne wynikające z 
monitorowania tego procesu.

Istotne jest oparcie się na współpracy obejmującej wszystkich interesariuszy w celu uzyskania 
informacji zwrotnych na temat postępów i trendów we wdrażaniu OKGP i ram. 

5. Jakie reformy strukturalne są obecnie wprowadzane w Państwa kraju? Pytanie to dotyczy 
reform zawartych w agendzie lizbońskiej i OKPG, jak również reform zapoczątkowanych na 
poziomie krajowym. Czy istnieją inne dziedziny, w których dostrzegają Państwo pilną 
potrzebę modernizacji Waszego krajowego systemu gospodarczego i społecznego?

Odpowiedź: Proces lizboński ma duże znaczenie w kształtowaniu estońskiej polityki 
gospodarczej, społecznej i środowiskowej. W celu umożliwienia skuteczniejszego wdrożenia 
reform strukturalnych wynikających z celów lizbońskich zainicjowano program o nazwie 
„Esti edu 2014” (2014: Droga Estonii naprzód), którego zadaniem jest zarządzanie środkami i 
działaniami koniecznymi do przejścia do gospodarki opartej na wiedzy. Jeśli rynek 
wewnętrzny UE ma działać bez przeszkód – a jest to warunkiem koniecznym intensywnego 
wzrostu gospodarczego i konkurencyjności – skuteczne muszą być bez wyjątku wszystkie 
cztery podstawowe wolności UE, czyli swobodny przepływ osób, towarów, usług i kapitału. 
Estonia uważa również, że podstawowe znaczenie ma wzmocnienie nadzoru Komisji 
Europejskiej nad terminowym transponowaniem przez Państwa Członkowskie aktów 
prawnych. Wspiera inicjatywy mające na celu promowanie wiedzy i innowacji, a my 
wierzymy, że wymiar społeczeństwa informacyjnego musi zostać zawarty we wszystkich 
politykach UE. Należy przyłożyć większą wagę do planu działań eEuropa (e-rząd, e-
sprawiedliwość, e-demokracja itp.). Estonia popiera również rozwój usług transportowych, 
infrastruktury i energii. 

Inne zagadnienia, które można dodać do wyżej wymienionych, to reformy systemu emerytur, 
rynku pracy, administracji i systemu edukacji na wszystkich etapach rozwoju, transformacje 
na polu ochrony środowiska i zdrowia oraz zmiany w systemie monetarnym powiązane z 
przejściem na jedną walutę.
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