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Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000068/2015 

do Komisji 
art. 128 Regulaminu PE 

Burkhard Balz, Alain Lamassoure, Pablo Zalba Bidegain 
w imieniu grupy PPE 

Sylvie Goulard, Sophia in 't Veld, Ramon Tremosa i Balcells, Nils Torvalds, Petr Ježek, Philippe 

De Backer, Michael Theurer 
w imieniu grupy ALDE 

Przedmiot: Przejrzyste stosowanie paktu stabilności i wzrostu 

Z uwagi na wiarygodność paktu stabilności i wzrostu, zwłaszcza rozporządzeń (WE) nr 1466/97 i nr 
1467/97, ważne jest, aby zawarte w nim zasady były stosowane we wszystkich państwach 
członkowskich w sposób przejrzysty, spójny i sprawiedliwy, a także zgodnie z ustalonymi terminami i w 
oparciu o rzetelną analizę ekonomiczną. 

1. Czy Komisja może wyjaśnić metody, jakie stosuje, sporządzając oceny ekonomiczne w 
ramach paktu stabilności i wzrostu? Czy Komisja może wyjaśnić, kiedy stosuje analizę 
odgórną, a kiedy oddolną, aby dokonać oceny reform podejmowanych przez państwa 
członkowskie, na czym polega różnica w podejściu oraz jaki jest wynik ocen i ich wpływ na 
stosowanie zasad paktu stabilności i rozwoju? 

2. Czy Komisja może opublikować swoje oceny ekonomiczne, zarówno odgórne, jak i oddolne, 
dotyczące każdego z państw członkowskich i wskazać w każdym przypadku, która ocena była 
podstawą zaleceń dla Rady od wejścia w życie tzw. sześciopaku ? Czy Komisja może w 
szczególności opublikować swoje odgórne i oddolne analizy ekonomiczne, które były 
podstawą zalecenia dla Rady przyjętego w dniu 27 lutego 2015 r.? 

3. Czy Komisja uważa, że komunikat COM(2015)0012, na który powołuje się ona w zaleceniu 
dla Rady, jest pod względem prawnym całkowicie zgodny z zasadami paktu stabilności i 
wzrostu oraz powiązanym z nim kodeksem postępowania, zwłaszcza w odniesieniu do kwestii 
podejścia do poważnych reform strukturalnych w ramach funkcji zapobiegawczej i naprawczej 
paktu, a także czy Komisja opublikuje swoją opinię prawną zgodnie z rozporządzeniem (WE) 
1049/2001 w sprawie publicznego dostępu do dokumentów, aby zapewnić przejrzystość i 
wzmocnić zaufanie w związku ze stosowaniem zasad? W razie odpowiedzi negatywnej – 
dlaczego nie? 

Przedłożone: 3.6.2015 
Przekazane: 5.6.2015 
Termin na udzielenie odpowiedzi: 12.6.2015 


