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PARLAMENT EUROPEJSKI
Komisja Gospodarcza i Monetarna

„Europejska polityka gospodarcza:
perspektywa krajowa i europejska”.

Bruksela - poniedziałek 25 kwietnia 2005 r.

PYTANIA DO PARLAMENTÓW NARODOWYCH

1. Ogólne Kierunki Polityk Gospodarczych (OKPG) 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?

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?

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?

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

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?

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.?



PE 353.504v02-00 2/2 DV\563318PL.doc

PL

_________
12.04.2005


	563318pl.doc

