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Komisja Gospodarcza i Monetarna

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW NR 26/2005

Dotyczy: Tekst wystosowany przez Słowacką Radę Narodową

W załączeniu przesyłamy tekst wystosowany przez Słowacką Radę Narodową, będący jej 
wkładem do debaty międzyparlamentarnej, zatytułowany:

„Europejska polityka gospodarcza: perspektywa krajowa i europejska”

Bruksela, poniedziałek 25 kwietnia 2005 r.

DYREKCJA GENERALNA
DS. POLITYK WEWNĘTRZNYCH UNII

_____________
6 kwietnia 2005 r.
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Národná Rada/Rada Narodowa Republiki Słowackiej

Urząd Kanclerski Rady Narodowej Republiki Słowackiej
Departament Instytutu ds. Stosunków Parlamentarnych
________________________________________________________________________

Bratysława, dn. 14 marca 2005 r.
Nr ref.: 64/2005

Odpowiedzi na pytania do parlamentów krajowych

(do Komisji Gospodarczej i Monetarnej)

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 Waszej izbie oraz jaka jest jej ewentualna 

kontynuacja?
___________________________________________________________________________

Republika Słowacka wstąpiła do UE wraz z innymi krajami w dniu 1 maja 2005 r.
Równocześnie z członkostwem w UE Republika Słowacka podjęła odpowiednie kroki w celu 
wstąpienia do unii gospodarczej i walutowej.  Słowacja musi dowieść, iż jest w stanie 
przyłączyć się do strefy euro. Trwałe wypełnienie kryteriów z Maastricht stanowi warunek 
wstępny wejścia do strefy euro i jest podstawą sprawnego funkcjonowania gospodarki 
słowackiej w strefie euro:  
• finanse publiczne i deficyt budżetowy;
• stabilność kursu walutowego i długoterminowych stóp procentowych;
• stabilna stopa inflacji.

Gospodarka słowacka nie spełnia jeszcze kryteriów z Maastricht, będzie jednak w stanie 
wypełnić je trwale najpóźniej do roku 2007. W gospodarce już zaczynają być widoczne skutki 
reform, dzięki którym doszło przede wszystkim do poprawy sytuacji finansów publicznych 
oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej w kraju.

Obecna stopa wzrostu gospodarczego dowodzi, że gospodarka, wspierana skuteczną 
polityką gospodarczą, jest na właściwej drodze ku poprawie swojej wydajności i 
konkurencyjności.
Republika Słowacka stara się ustabilizować swój budżet i zapanować nad nim w celu 
zmniejszenia deficytu finansów publicznych do 3 % PKB w 2007 r. oraz długu publicznego 
do poziomu 45,5 % PKB.
(Jak pokazują wstępne wyniki za rok 2004, deficyt finansów publicznych wyniósł 3,3 % PKB, 
natomiast dług publiczny Republiki Słowackiej jest na poziomie 43,7 % PKB.
W dniu 17 lutego 2005 r. ministrowie finansów UE napomnieli kilka nowych Państw 
Członkowskich, aby przywiązywały większą uwagę do stanu swoich budżetów. Komisja 
Europejska wezwała Słowację do dalszego zmniejszania swojego deficytu, który powinien się 
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obniżać szybciej niż do tej pory. Rząd powinien wykorzystać ewentualne oszczędności w 
wydatkach oraz wyższe od spodziewanych wpływy z podatków w celu przyspieszenia tempa 
redukcji deficytu budżetowego.)

Pomimo tego kryteria zawarte w PSW, ustanawiające zasady dyscypliny budżetowej 
w krajach UE, muszą jeszcze zostać poddane pod dyskusję podczas sesji plenarnej. Kryteria 
te pozostają podstawowym wymogiem wobec odpowiedzialnych za kierowanie słowacką 
gospodarką.  (Na wspólnym posiedzeniu pięciu komisji w dniu 14 marca 2005 r. Minister 
Finansów wspomniał o stanowisku rządu Republiki Słowackiej dotyczącym wypełnienia 
kryteriów PSW, które będzie przedmiotem dyskusji w Radzie ECOFIN, a następnie w Radzie 
Europejskiej.)

Parlament skupił swoją uwagę głównie na dyskusji dotyczącej reform przeprowadzanych 
przez rząd Republiki Słowackiej. Zatwierdzono realizację następujących reform 
makroekonomicznych: 

• reformy finansów publicznych; 
• reformy systemu podatkowego i rynku finansowego. 

Celem reform jest stabilizacja finansów publicznych i wynikające stąd zmniejszenie 
zadłużenia przyszłych pokoleń oraz zdrowy rozwój słowackiej gospodarki. Wszystkie 
projekty ustaw (zainicjowanych przez rząd, posłów i komisje) podlegające dyskusji w 
parlamencie słowackim muszą zawierać deklarację zgodności z ustawodawstwem UE.  

Sprawozdania Ministerstwa Finansów dotyczące pewnych szczegółowych kwestii w 
UE są omawiane w komisjach Rady Narodowej Republiki Słowackiej (w Komisji ds. 
Finansów, Budżetu i Waluty, w Komisji ds. Gospodarki, Prywatyzacji i Biznesu oraz w 
Komisji ds. Europejskich), a także podczas sesji plenarnych parlamentu. Głosowanie jest 
rezultatem porozumień politycznych.

Ministerstwo Finansów informuje posłów o toczących się posiedzeniach Rady 
ECOFIN.  Wyłączając kwestię reformy systemu emerytalnego, Słowacja nie widzi powodów 
do zmiany PSW w jego obecnym kształcie.

2. 
• Jak Wasz 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 Wasza izba wypowiada się w sprawie struktury i jakości rocznych 

wydatków publicznych oraz poziomu długu publicznego?
__________________________________________________________________________

Kwestie dotyczące PSW oraz rocznego harmonogramu polityki gospodarczej UE 
muszą być jeszcze poddane pod dyskusję podczas sesji plenarnej słowackiego parlamentu.  
Minister Finansów informuje komisje parlamentarne o wynikach posiedzeń Rady ECOFIN 
dotyczących PSW, a dyskusje są prowadzone na szczeblu komisji (ostatnia odbyła się w dniu 
14 marca 2005 r.).
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Parlament słowacki uchwalił rządowy projekt budżetu administracji publicznej na trzy 
kolejne lata.  Budżety są przygotowywane w oparciu o założenia dla budżetu administracji 
publicznej na poszczególne lata oraz program konwergencji Republiki Słowackiej. Celem 
budżetu jest sprostanie najbardziej wymagającemu kryterium z Maastricht, jakim jest 
redukcja deficytu finansów publicznych do poziomu 3 % PKB do roku 2007, oraz 
wypełnienie pozostałych kryteriów.

Podejmując decyzje w sprawie budżetu parlament może zmienić wysokość deficytu 
oraz strukturę wydatków publicznych w oparciu o porozumienia polityczne.  

3. Jaki jest w Waszej 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?

Poziom świadomości w zakresie nadzoru finansów publicznych w UE oraz w 
kwestiach związanych z politykami makroekonomicznymi w ramach naszego systemu 
politycznego jest niewystarczający. Ściślejsza współpraca z Parlamentem Europejskim, w 
szczególności z Komisją ds. Finansowych i Walutowych, byłaby pożądana. 

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

Po niespełna roku członkostwa w UE Republika Słowacka zaledwie zdobywa swoje 
pierwsze doświadczenia jeśli chodzi o OKPG. Ponieważ jest to kwestia natury politycznej, 
opinie na temat efektywności stosowania OKPG mogą się różnić. 

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?

W ciągu ostatnich lat reformy objęły finansowanie służby zdrowia, system emerytalny 
i podatkowy. Oczekujemy, że reformy te będą miały pozytywny wpływ na sytuację finansów 
publicznych i wzrost gospodarczy. Obecnie w mniejszym lub większym stopniu ma miejsce 
monitorowanie skutków i oddziaływania reform. W chwili obecnej przedmiotem dyskusji 
wśród ekspertów i polityków jest reforma systemu oświaty, którą właśnie poddano pod 
obrady parlamentu.

Modernizacja systemu gospodarczego i społecznego obejmie następujące kwestie: 
- ogólną reformę systemu oświaty, która ma m. in. umożliwić wejście doń innym 

podmiotom, podnieść poziom konkurencji oraz wprowadzić zasady rynkowe do 
sektora oświaty;

- liberalizację rynku telekomunikacyjnego;
- dalsze zmniejszenie obciążeń podatkowych oraz kosztów pracy dla przedsiębiorców;
- znaczną redukcję zatrudnienia w administracji państwowej, również w organach 

centralnych;
- polepszenie ochrony porządku publicznego;
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- reformę prawa pracy w celu umożliwienia większej swobody przy zawieraniu umów o 
pracę;

- reformę polityki dotyczącej rynku pracy – zmianę jej orientacji w celu uwzględnienia 
potrzeb pracodawców i skupienia się na tworzeniu nowych miejsc pracy o dużej 
wartości dodanej. 

6. Czy mają Państwo dodatkowe propozycje lub pomysły, którymi chcieliby Państwo 
podzielić się w związku z kwestiami wymienionymi powyżej, w świetle naszego spotkania 
25 kwietnia 2005 r.?

Nie mamy. Sądzimy, że delegacja naszego parlamentu weźmie udział w dyskusji podczas 
spotkania w dniu 25 kwietnia 2005 r.

inż. A. Kováčiková, inż. M.Hošták
Departament Analiz i Badań nad Stosunkami Parlamentarnymi

dr Eva Zahradníková
 Dyrektor
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