
CM\562360PL.doc PE 357.515v01-00

PL PL

PARLAMENT EUROPEJSKI
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Komisja Gospodarcza i Monetarna

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW NR 24/2005

Temat: Uwagi Izby Lordów – Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii 
Północnej

Do niniejszego komunikatu załączono uwagi Izby Lordów – Zjednoczone Królestwo Wielkiej 
Brytanii i Irlandii Północnej – w ramach debaty międzyparlamentarnej na temat: 

„Europejska polityka gospodarcza: perspektywa krajowa i europejska” 

Bruksela - 25 kwietnia 2005 r., poniedziałek

DYREKCJA GENERALNA
DS. POLITYK WEWNĘTRZNYCH

_____________
5 kwietnia 2005 r.



PE 357.515v01-00 2/1 CM\562360PL.doc

PL

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO WIELKIEJ BRYTANII I 
IRLANDII PÓŁNOCNEJ – IZBA LORDÓW

UWAGI PISEMNE W RAMACH DEBATY 
MIĘDZYPARLAMENTARNEJ

„EUROPEJSKA POLITYKA GOSPODARCZA – PERSPEKTYWA 
KRAJOWA I EUROPEJSKA”

W skład Nadzwyczajnej Komisji Parlamentarnej ds. Europejskich Izby Lordów wchodzi 
siedem podkomisji, z których każda zajmuje się innym obszarem polityki. Analizowanie 
dokumentów związanych z polityką gospodarczą UE zajmuje się Podkomisja A (ds. 
gospodarczych i finansowych oraz handlu międzynarodowego). W Komisji ds. UE i jej 
podkomisjach zasiada w sumie 70 członków Izby Lordów. Wszystkie podkomisje mają w 
swoim składzie członków wszystkich partii.

Ogólne Kierunki Polityk Gospodarczych
W ramach rutynowej działalności Podkomisja A rozpatruje co roku Ogólne Kierunki Polityk 
Gospodarczych. 

Pakt Stabilności i Wzrostu
Podkomisja A opublikowała 11 marca 2003 r. szczegółowe sprawozdanie w sprawie Paktu 
Stabilności i Wzrostu. W sprawozdaniu tym stwierdza się, że fundamentalne zasady Paktu 
Stabilności i wzrostu są rozsądne, póki cel w postaci budżetów „zbliżonych do równowagi lub 
z nadwyżką” jest celem średnioterminowym. 3-procentowej referencyjnej wartości deficytu 
należy używać jako konkretnej liczby stanowiącej wartość bazową, na podstawie której 
można w Radzie stosować presję innych członków. Jednakże przy podejmowaniu przez Radę 
decyzji o wszczęciu procedury dotyczącej nadmiernego deficytu w momencie, kiedy państwo 
przekroczyło wartość referencyjną 3%, należy wziąć pod uwagę pozycję Państwa 
Członkowskiego w cyklu gospodarczym oraz podstawowy poziom długu. Kompletny 
egzemplarz wniosków z tego sprawozdania załączony jest do niniejszego dokumentu. 
Sprawozdanie to omawiano w Izbie Lordów 4 czerwca 2003 r.

Ta sama podkomisja przeprowadziła w maju 2004 r. i marcu 2005 r. dwie krótkie 
jednorazowe sesje dowodowe z udziałem ministra, mające charakter działań 
uzupełniających1. Te krótkie sprawozdania dostarczyły Izbie informacji na temat postępów 
reform Paktu.

  
1 Sprawozdanie XIV, Dane z Sekretariatu Finansowego w sprawie Paktu Stabilności i Wzrostu oraz 
Europejskiego Banku Centralnego, Dokument Izby Lordów nr 88, opublikowany dn. 19 maja 2004 r.; 
Sprawozdanie VII, Dane z Sekretariatu Finansowego w sprawie proponowanej reformy Paktu Stabilności i 
Wzrostu, Dokument Izby Lordów nr 74, opublikowany dn. 16 marca 2005 r.
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Pakt Stabilności i Wzrostu, Sprawozdanie XIII. Sesja 2002-
2003, Dokument Izby Lordów nr 72

Streszczenie głównych wniosków
Potrzeba istnienia Paktu Stabilności i Wzrostu

Komisja popiera koordynację krajowych polityk fiskalnych w całej Unii Europejskiej w 
celu zachowania zdrowych finansów publicznych. Sama dyscyplina rynkowa nie wystarczy 
do zapewnienia ich trwałości. Pakt dotyczący koordynacji lub inna metoda koordynacji 
pomiędzy Państwami Członkowskimi jest niezbędna, aby móc zająć się tzw. problemem 
„free-rider” i ryzykiem niedotrzymania warunków umowy, a także pomóc Państwom 
Członkowskim przygotować się na skutki gospodarcze starzenia się społeczeństw Unii 
Europejskiej; taka metoda koordynacji powinna również zapewniać stabilność Europejskiego 
Banku Centralnego oraz rynku (ustęp 49).

Propozycje reformy interpretacji Paktu
Należy wyraźnie powiedzieć, że średnioterminowy cel budżetu „zbliżonego do równowagi 

lub z nadwyżką” należy mierzyć za pomocą dostosowywanej cyklicznie równowagi 
budżetowej. Aby obliczyć podstawową równowagę finansową dla tego celu, należy stosować 
wspólną metodologię ustaloną i przyjętą przez Komisję Europejską i Ecofin w zeszłym roku; 
oznacza to, że do obliczenia cyklu nie jest potrzebny dodatkowy organ ekspercki (ustęp 80).

Przy monitorowaniu przestrzegania przez Państwa Członkowskie zgodności z kryterium 3-
procentowego deficytu Komisja Europejska powinna nadal wykorzystywać współczynnik 
wartości rzeczywistego deficytu do PKB. Jednakże podejmując decyzje o sposobie wdrażania 
Paktu, Rada nie powinna traktować wartości 3% jako ostatecznego limitu, którego nigdy nie 
wolno przekroczyć. Podejmując decyzję, czy wszcząć procedurę dotyczącą nadmiernego 
deficytu, kiedy państwo przekroczyło wartość referencyjną 3%, Rada powinna wziąć pod 
uwagę kontekst ekonomiczny tej sytuacji, w tym pozycję Państwa Członkowskiego w cyklu 
gospodarczym oraz ewentualnie poziom jego długu (ustępy 81–83).

Propozycja Komisji, by Państwa Członkowskie ustaliły kurs korygujący na poziomie 0,5% 
PKB rocznie dla osiągnięcia średnioterminowego celu budżetów „zbliżonych do równowagi 
lub z nadwyżką”, nie powinna być traktowana przez Radę jako zasada, którą należy wdrożyć i 
której jakiekolwiek przekroczenie spowodowałoby wszczęcie procedury dotyczącej 
nadmiernego deficytu (ustępy 89-91).

Ważne jest, aby zwrócić uwagę na fakt, że Pakt Stabilności i Wzrostu działa w sposób 
niesymetryczny w trakcie cyklu gospodarczego. Co więcej, należy zachęcać kraje, by nie 
działały procyklicznie w okresach boomu gospodarczego. Komisja jest jednakże zdania, że 
projekt Komisji Europejskiej polegający na wdrożeniu sankcji pod postacią procedury 
dotyczącej nadmiernego deficytu w pomyślnych okresach nie jest najlepszym sposobem 
osiągnięcia tego podwójnego celu. Zdaniem Komisji zasady Paktu nie powinny być 
skomplikowane. Nie należy zwiększać liczby sytuacji prowadzących do wdrożenia 
formalnych sankcji procedury dotyczącej nadmiernego deficytu, w przeciwnym wypadku 
bowiem środki te stracą swoją skuteczność (ustępy 102–03).

Państwom Członkowskim, które mają niski poziom długu podstawowego, należy zezwolić 
na „małe odstępstwo” od zasady budżetów „zbliżonych do równowagi lub z nadwyżką”. Rząd 
powinien również przyjąć z zadowoleniem ten ruch w kierunku bardziej elastycznej i 
ukierunkowanej na poszczególne państwa interpretacji Paktu, ponieważ umożliwiłoby to 
skierowanie się w stronę krajowych priorytetów Wielkiej Brytanii związanych z inwestycjami 
publicznymi w kapitał fizyczny i ludzki (ustęp115).

Pakt powinien być bardziej skoncentrowany na długu. Programy stabilności i konwergencji 
Państw Członkowskich ze szczególnie wysokimi współczynnikami długu powinny zawierać 
wyraźne zobowiązanie do przestrzegania ustalonej strategii redukcji długu. W świetle tych 
zobowiązań opinie Rady na temat programów stabilności i wzrostu powinny zawierać 
wskazówki dotyczące redukcji długu (ustępy 124–26).
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Nadzór nad Paktem
W celu zapewnienia wiarygodności i właściwego funkcjonowania Paktu Stabilności i 

Wzrostu należy unikać sytuacji podobnych do tej, która miała miejsce w lutym tego roku, 
kiedy to Rada sprzeciwiła się zaleceniom Komisji i nie skierowała do Niemiec i Portugalii 
wczesnych ostrzeżeń. Do traktatu należy wprowadzić zmiany przyznające Komisji możliwość 
formułowania wczesnych ostrzeżeń bezpośrednio wobec Państw Członkowskich, bez 
konieczności zwracania się do Rady. Propozycja ta jest zgodna z funkcją monitorowania i 
nadzoru, jaką pełni Komisja (ustępy 143–44).

Wdrażanie Paktu
Nie należy rozszerzać roli Komisji Europejskiej poza jej prawo przekazywania wczesnego 

ostrzeżenia bezpośrednio Państwu Członkowskiemu. Radzie należy pozostawić funkcję 
ostatecznego rozstrzygania wszystkich procedur wdrażania objętych Paktem. Tylko Rada 
powinna mieć możliwość wdrażania sankcji w drodze procedury dotyczącej nadmiernego 
deficytu i obligowania Państw Członkowskich do podejmowania specjalnych działań w celu 
likwidacji nadmiernych deficytów (ustęp 145).

Presja innych członków jest obecnie najskuteczniejszym mechanizmem wdrażania w 
Pakcie Stabilności i Wzrostu. Możliwość nałożenia kar jest „środkiem odstraszania 
nuklearnego”, którego należy używać jedynie w ostateczności (ustępy 158–61).

Wnioski ogólne
Każda propozycja Komisji – zmierzenia średnioterminowego celu budżetów „zbliżonych 

do równowagi lub z nadwyżką”; zachęcania Państw Członkowskich do redukcji 
podstawowego długu, aby mogły osiągnąć ten cel; zachęcania państw, by nie działały 
procyklicznie w okresie boomu gospodarczego; zezwolenia Państwom Członkowskim o 
niskim poziomie długu na odstępstwo od celu budżetów „zbliżonych do równowagi lub z 
nadwyżką”; zachęcania mocno zadłużonych krajów, by redukowały swoje poziomy 
zadłużenia – zapewnia Państwom Członkowskim rozsądny i użyteczny cel. Propozycje te 
należy jednakże interpretować raczej jako wskazówki niż zasady. Gdyby zinterpretowano je 
w sposób nieelastyczny, nie biorąc pod uwagę specyfiki każdej pojedynczej sytuacji, 
dodatkowo skomplikowałyby one Pakt. Wywołałoby to więcej naruszeń ze strony Państw 
Członkowskich i więcej interwencji Komisji Europejskiej i Rady, co mogłoby podważyć 
wiarygodność tych zasad, które próbuje się wzmocnić w propozycjach. Dzięki interpretacji 
tych pozycji w sposób uwzględniający specyficzne warunki każdego państwa można 
wprowadzić dodatkowe wartości bazowe, w odniesieniu do których można by oceniać 
działania budżetowe Państw Członkowskich i na podstawie których można byłoby stosować 
w Radzie presję innych członków. Taka interpretacja powinna zachęcić Państwa 
Członkowskie do stosowania wyważonych polityk fiskalnych, które mogłyby prowadzić do 
większej stabilności i wzrostu.

Zalecenie
Komisja uważa, że Pakt Stabilności i Wzrostu budzi istotne wątpliwości, na które należy 
zwrócić uwagę Izby i przedkłada to sprawozdanie Izbie do wiadomości / pod debatę.
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