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RADA

DECYZJA RADY

z dnia 18 stycznia 2005 r.

ustalająca, zgodnie z art. 104 ust. 8 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, czy Republika
Grecka podjęła skuteczne działanie w odpowiedzi na zalecenia Rady zgodnie z art. 104 ust. 7 tego

Traktatu

(2005/334/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 104 ust. 8,

uwzględniając zalecenie Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 104 Traktatu Państwa Członkowskie
unikają nadmiernego deficytu budżetowego.

(2) Pakt na rzecz Stabilności i Wzrostu opiera się na dążeniu
do stabilności finansów publicznych jako środka służą-
cego tworzeniu warunków do zapewnienia stabilności
cenowej oraz silnego, trwałego wzrostu sprzyjającego
tworzeniu nowych miejsc pracy. Pakt na rzecz Stabil-
ności i Wzrostu obejmuje rozporządzenie Rady (WE)
nr 1467/97 z 7 lipca 1997 r. w sprawie przyspieszenia
i wyjaśnienia procedury nadmiernego deficytu (1) okreś-
lonej w art. 104 Traktatu w celu wspierania szybkiej
korekty nadmiernych deficytów sektora instytucji rządo-
wych i samorządowych.

(3) Przyjęta w Amsterdamie rezolucja Rady Europejskiej
w sprawie Paktu na rzecz Stabilności i Wzrostu z dnia
17 czerwca 1997 r. (2) uroczyście wzywa wszystkie

strony, mianowicie Państwa Członkowskie, Radę
i Komisję do ścisłego i terminowego wdrożenia Traktatu
oraz Paktu na rzecz Stabilności i Wzrostu.

(4) Decyzją 2004/918/WE z dnia 5 lipca 2004 r. (3) Rada
stwierdziła, zgodnie z art. 104 ust. 6 Traktatu, występo-
wanie nadmiernego deficytu w Grecji.

(5) Zgodnie z art. 104 ust. 7 Traktatu i art. 3 ust. 4 rozpo-
rządzenia (WE) nr 1467/97 Rada przyjęła zalecenie usta-
nawiające dzień 5 listopada 2004 r. nieprzekraczalnym
terminem dla rządu greckiego na podjęcie środków,
których celem jest zniesienie występowania nadmiernego
deficytu najpóźniej w 2005 r. W zaleceniu tym Rada
zaleciła Republice Greckiej położenie kresu obecnej
sytuacji występowania nadmiernego deficytu najszybciej
jak to możliwe, a najpóźniej do 2005 r., oraz podjęcie
środków korygujących głównie o charakterze struktu-
ralnym, w wysokości przynajmniej 1 % PKB, skumulowa-
nych w latach 2004 i 2005, oraz najlepiej równo rozło-
żonych na te dwa lata. Ponadto Rada zaleciła, aby Repu-
blika Grecka zapewniła, że wskaźnik zadłużenia sektora
publicznego brutto został obniżony do odpowiedniego
poziomu i zbliżył się do wartości referencyjnej
w należytym tempie, przy zwróceniu szczególnej uwagi
na czynniki inne niż pożyczki netto, które przyczyniają
się do zmian poziomu zadłużenia. Wreszcie Rada
w trybie pilnym zaleciła również Republice Greckiej
skorygowanie istotnych braków ujawnionych
w statystykach budżetowych poprzez usprawnienie
procesów gromadzenia i przetwarzania danych dotyczą-
cych sektora instytucji rządowych i samorządowych.
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(6) Zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1467/97
Rada, rozważając, czy zostało podjęte skuteczne działanie
w odpowiedzi na jej zalecenia wydane zgodnie z art. 104
ust. 7 Traktatu, opiera swoją decyzję na publicznie ogła-
szanych decyzjach rządu danego Państwa Członkow-
skiego.

(7) Ocena publicznie ogłoszonych decyzji podjętych przez
Republikę Grecką w okresie od wydania zalecenia przez
Radę zgodnie z art. 104 ust. 7 Traktatu do nieprzekra-
czalnego terminu wyznaczonego w tym zaleceniu
prowadzi do następujących wniosków:

— pomimo środków ograniczających ogłoszonych na
rok 2004, polityka fiskalna jest wyraźnie ekspansyjna
w przeciwieństwie do zaleceń Rady. Jest to częściowo
spowodowane korektami danych statystycznych,
przeprowadzanymi we współpracy z Eurostatem
w celu prawidłowego stosowania systemu statystycz-
nego ESA 95, oraz przekroczeniem planów
wydatków związanych z organizacją Igrzysk Olimpij-
skich, jak również przekroczeniem niektórych innych
pozycji wydatków oraz braków w pewnych pozy-
cjach przychodów, które nie zostały oszacowane
w odpowiedni sposób w budżecie na rok 2004,

— środki budżetowe ogłoszone na rok 2005, choć
z nadwyżką rekompensują spadek, który miał miejsce
w roku 2004, mogą nie zapewniać, że deficyt sektora
instytucji rządowych i samorządowych zostanie spro-
wadzony w 2005 roku do poziomu poniżej 3 % PKB,

— stosunek zadłużenia publicznego do PKB nie tylko
nie zmniejsza się w zadowalającym tempie, lecz
również korekta dużych przepływów kapitału prze-
widywana na rok 2004 wskazuje, że rząd grecki nie
podjął żadnych skutecznych działań dotyczących
operacji nieprzewidzianych w budżecie przyczyniają-
cych się do dalszego wzrostu zadłużenia,

— Republika Grecka usprawniła proces gromadzenia
i przetwarzania danych budżetowych, szczególnie
w odniesieniu do wydatków na sprzęt wojskowy,
wypłatę odsetek oraz płatności na rzecz ubezpieczeń
społecznych. Dalsze kroki, podjęte w ścisłej współ-
pracy z Eurostatem, zapewnią szybkie i prawidłowe
dostarczanie danych dotyczących sektora instytucji
rządowych i samorządowych wymaganych istnieją-
cymi ramami prawnymi.

(8) Artykuł 104 ust. 8 Traktatu stanowi, że w przypadku
gdy Rada stwierdzi, że w odpowiedzi na jej zalecenie
żadne skuteczne działanie nie zostało podjęte zgodnie
z art. 104 ust. 7 Traktatu, może ona podać zalecenie
do publicznej wiadomości. Jednakże zgodnie
z rezolucją Rady Europejskiej w sprawie Paktu na rzecz
Stabilności i Wzrostu, Republika Grecka podała niniejsze
zalecenie do publicznej wiadomości już w lipcu 2004 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Republika Grecka nie podjęła skutecznego działania
w odpowiedzi na zalecenie Rady z dnia 5 lipca 2004 r.
w terminie określonym w tym zaleceniu.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Greckiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 stycznia 2005 r.

W imieniu Rady
J.-C. JUNCKER

Przewodniczący
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