
DECYZJA RADY

z dnia 5 lipca 2004 r.

w sprawie istnienia nadmiernego deficytu na Cyprze

(2005/184/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a w
szczególności jego art. 104 ust. 6,

uwzględniając zalecenie Komisji,

uwzględniając uwagi poczynione przez Cypr,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 104 Traktatu Państwa Członkowskie mają
unikać nadmiernych deficytów publicznych; postano-
wienie to stosuje się również do Państw Członkowskich
objętych derogacją, co dotyczy wszystkich krajów, które
przystąpiły do UE 1 maja 2004 r.

(2) Podstawą Paktu na rzecz stabilności i wzrostu jest cel
dotyczący solidnych finansów publicznych jako środka
do wzmacniania warunków dla stabilności cen i silnego
zrównoważonego wzrostu sprzyjającego kreacji zatrud-
nienia.

(3) Procedura dotycząca nadmiernego deficytu określona
w art. 104 przewiduje decyzję w sprawie istnienia
nadmiernego deficytu, a Protokół w sprawie procedury
dotyczącej nadmiernego deficytu, który jest załączony do
Traktatu, określa dalsze postanowienia dotyczące wdra-
żania procedury nadmiernego deficytu. Rozporządzenie
Rady (WE) nr 3605/93 z dnia 22 listopada 1993 r.
w sprawie stosowania Protokołu w sprawie procedury
dla nadmiernego deficytu załączonego do Traktatu usta-
nawiającego Wspólnotę Europejską (1), ustanawia szcze-
gółowe zasady i definicje w odniesieniu do zastosowania
postanowień wspomnianego protokołu.

(4) W art. 104 ust. 5 Traktatu wymaga się, aby Komisja
skierowała opinię do Rady, jeżeli Komisja uzna, że
w danym Państwie Członkowskim istnieje lub może
zaistnieć nadmierny deficyt. Po zbadaniu wszelkich właś-
ciwych czynników uwzględnionych w sprawozdaniu
Komisji zgodnym z art. 104 ust. 3 oraz uwzględniając
opinię Komitetu Ekonomiczno-Finansowego, Komisja
stwierdziła, w swojej opinii z dnia 24 czerwca 2004 r.,
że na Cyprze istnieje nadmierny deficyt.

(5) Artykuł 104 ust. 6 Traktatu przewiduje, że Rada przed
podjęciem decyzji, a po ogólnej ocenie, czy istnieje
nadmierny deficyt, powinna rozważyć wszelkie uwagi,
jakie zainteresowane Państwo Członkowskie pragnie
poczynić.

(6) Ogólna ocena prowadzi do następujących wniosków.
W 2003 r. ogólny deficyt publiczny Cypru osiągnął
6,3 % PKB, przekraczając wartość odniesienia określoną
w Traktacie, wynoszącą 3% PKB. Nadwyżka ogólnego
deficytu publicznego ponad wartość odniesienia nie
wyniknęła z wyjątkowego zdarzenia będącego poza
kontrolą władz cypryjskich ani nie była wynikiem znacz-
nego pogorszenia koniunktury ekonomicznej
w rozumieniu Paktu na rzecz stabilności i wzrostu.
W 2004 r. ogólny deficyt publiczny prawdopodobnie
pozostanie na poziomie powyżej 3 % PKB.
W szczególności, prognoza Komisji z wiosny 2004 r.
mówi o ogólnym deficycie publicznym w roku 2004
w wysokości 4,6 % PKB, podczas gdy w cypryjskim
programie konwergencji deficyt ten prognozuje się na
poziomie 5,2 % PKB. Wskaźnik długu, który w 2003 r.
wyniósł 72,2%, będzie w 2004 r. dalej odchylał się od
wartości odniesienia określonej w Traktacie, wynoszącej
60%,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Z ogólnej oceny wynika, że na Cyprze istnieje nadmierny
deficyt.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja jest skierowana do Republiki Cypryjskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 5 lipca 2004 r.

W imieniu Rady
J.-C. JUNCKER

Przewodniczący
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(1) Dz.U. L 332 z 31.12.1993, str. 7. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 351/2002 (Dz.U. L 55
z 26.2.2002, str. 23).


