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Publicznych

Porządek posiedzenia: 1. Ocena propozycji Komisji Europejskiej w sprawie wstępnej koordynacji
polityk gospodarczych krajów członkowskich UE w 2011 roku,
zawartych w komunikacie do Parlamentu Europejskiego, Rady,
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu
Regionów „Roczna wizja wzrostu gospodarczego: wsparcie całościowej
odpowiedzi UE na kryzys” - KOM(2011) 11.

2. Stan przygotowań rządu do realizacji zadań przewidzianych
w pierwszym semestrze europejskim 2011.

3. Formy i zasady współpracy Senatu i rządu w ramach pierwszego
i kolejnych semestrów europejskich.

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie Komisji Gospodarki Narodowej: Grzegorz
Banaś, Stanisław Bisztyga, Jan Dobrzyński, Stanisław Iwan, Stanisław
Jurcewicz, Kazimierz Kleina, Stanisław Kogut, Krzysztof Majkowski,
Antoni Motyczka, Andrzej Owczarek, Eryk Smulewicz, Marek
Trzciński, Jan Wyrowiński;

− senatorowie członkowie Komisji Spraw Unii Europejskiej: Edmund
Wittbrodt, Jerzy Chróścikowski, Lucjan Cichosz, Grzegorz Czelej,
Stanisław Gorczyca, Stanisław Iwan, Maciej Klima, Sławomir
Kowalski, Norbert Krajczy, Roman Ludwiczuk, Tomasz Misiak, Janusz
Rachoń, Andrzej Szewiński, Mariusz Witczak, Grzegorz
Wojciechowski, Jan Wyrowiński;

− senatorowie członkowie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych:
Grzegorz Banaś, Wiesław Dobkowski, Piotr Gruszczyński, Stanisław
Karczewski, Kazimierz Kleina, Antoni Motyczka, Henryk Woźniak,
Marek Ziółkowski.

− zaproszeni goście:
− Ministerstwo Finansów:

− podsekretarz stanu Jacek Dominik,
− dyrektor Departamentu Unii Europejskiej Patryk Łoszewski,
− zastępca dyrektora Departamentu Unii Europejskiej Krzysztof

Sajdak,
− radca ministra w Departamencie Unii Europejskiej Krzysztof

Jakubiszyn,
− radca ministra w departamencie Polityki Finansowej, Analiz

i Statystyki Marta Barańczak,
− Ministerstwo Gospodarki:

− podsekretarz stanu  Grażyna Henclewska,
− dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego Beata

Jaczewska,
− gł. specjalista w Departamencie Rozwoju Gospodarczego
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Dominika Hasińska,
− Parlament Europejski:

− poseł Tadeusz Cymański.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1-3 Na wniosek przewodniczącego obradom senatora Kazimierza Kleiny wszystkie punkty

porządku posiedzenia rozpatrywane były łącznie.
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Jacek Dominik omówił założenia
przygotowanego przez Komisję Europejską Komunikatu pt. „Roczna wizja wzrostu
gospodarczego: wsparcie całościowej odpowiedzi UE na kryzys” oraz przedstawił stanowisko
Rządu RP w tej sprawie. Przedmiotowy dokument unijny formalnie rozpoczyna wdrażanie
z początkiem roku 2011 nowego systemu zarządzania polityką gospodarczą UE tzw.
Europejskiego Semestru.
Semestr Europejski określa cykl koordynacji polityki makroekonomicznej państw
członkowskich, zarówno w ramach Paktu Stabilności i Wzrostu, jak i strategii „Europa 2020”.
Co roku w styczniu KE będzie dokonywać przeglądu  dotychczasowych postępów w zakresie
realizacji celów i inicjatyw w ramach strategii „Europa 2020” oraz będą proponowane
ewentualne priorytetowe kierunki dalszych działań na rzecz osiągnięcia wytyczonych celów.
Pierwszy przegląd gospodarczy koncentruje się na trzech głównych zagadnieniach:
− potrzebie ścisłej konsolidacji fiskalnej, niezbędnej dla makroekonomicznej stabilności

(m.in. poprzez  utrzymanie wzrostu wydatków publicznych poniżej wzrostu PKB oraz
określenie ścieżki likwidacji nadmiernego deficytu),

− reformach strukturalnych na rzecz zwiększenia poziomu zatrudnienia (m.in. poprzez
reformę systemów emerytalnych, uelastycznienie systemu umów o pracę oraz
uproszczenie systemów uznawania kwalifikacji zawodowych),

− oraz na środkach pobudzających wzrost gospodarczy (m.in. przez wykorzystanie
potencjału jednolitego rynku, wykorzystanie prywatnego kapitału do finansowania
wzrostu oraz zapewnienie efektywnego kosztowo dostępu do energii).

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej z zadowoleniem przyjął opublikowanie unijnego Komunikatu
w ramach realizacji pierwszego Semestru Europejskiego i zaaprobował przedstawioną w nim
ocenę obecnej sytuacji gospodarczej UE. W opinii Rządu bardzo ważnym jest przyspieszenie
konsolidacji finansów publicznych, reforma sektora finansowego i przyśpieszenie reform
strukturalnych, a także nadanie priorytetu działaniom zwiększającym  atrakcyjność i popyt na
pracę, reformie systemu emerytalnego, wykorzystaniu potencjału jednolitego rynku oraz
efektywności kosztowej w zakresie dostępu do energii.
Rząd RP bierze pod uwagę, że podczas Prezydencji polskiej powinny zostać wypracowane
odpowiednie akty legislacyjne według zaleceń Rady w zakresie polityki fiskalnej oraz polityk
makroekonomicznych. Ponadto Prezydencja polska powinna być przygotowana na
procedowanie zapowiedzianych w Komunikacie inicjatyw KE w 2011 r. w zakresie m.in.:
przeglądu dyrektyw o funduszach emerytalnych, przepisów w zakresie ustanawiana norm
dotyczących technologii informacyjno-komunikacyjnych, modernizacji systemu VAT,
unijnych obligacji projektowych oraz norm dotyczących efektywnych energetycznie
produktów.
Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego w Ministerstwie Gospodarki Beata
Jaczewska poinformowała, że Ministerstwo Gospodarki koordynuje prace nad Krajowym
Programem Reform na rzecz realizacji strategii „Europa 2020” oraz Programem Stabilności.
Celem Krajowych Programów Reform jest budowa trwałych podstaw wzrostu gospodarczego,
łączącego cele unijne z priorytetami krajowymi. Polski KPR będzie przede wszystkim skupiał
się na kwestiach związanych z budową i modernizacją infrastruktury transportowej,
teleinformatycznej, energetycznej, środowiskowej i przeciwpowodziowej; na kwestiach
związanych ze wzrostem poziomu zatrudnienia, tworzeniem wysokiej jakości miejsc pracy,
poprawą zdolności innowacyjnych przedsiębiorstw oraz wzmocnienia powiązań między
szkolnictwem wyższym, sektorem badań a sferą gospodarki.
Przygotowane przez poszczególne państwa członkowskie powyższe dokumenty muszą do
końca kwietnia br. być przedstawione do oceny Komisji Europejskiej.
W dyskusji senatorowie zadawali pytania dotyczące m.in. długu publicznego, reform
emerytalnych w kontekście nadmiernego deficytu budżetowego, prac nad Krajowym
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Programem Reform oraz ujednolicenia podatków w UE.
Odpowiedzi na pytania senatorów udzielał minister Jacek Dominik.
Przewodniczący Komisji Spraw Unii Europejskiej, senator Edmund Wittbrodt podziękował za
przedstawione informacje i poprosił o informowanie komisji o dalszych działaniach rządu
w przedmiotowej sprawie.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich


