
DECYZJA RADY 

z dnia 16 lutego 2010 r. 

wzywająca Grecję do zastosowania środków służących ograniczeniu deficytu uznanemu za 
niezbędne w celu likwidacji nadmiernego deficytu 

(2010/182/UE) 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
w szczególności jego art. 126 ust. 9 w związku z art. 136, 

uwzględniając zalecenie Komisji, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Zgodnie z art. 126 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej (TFUE) państwa członkowskie unikają 
nadmiernego deficytu budżetowego. 

(2) Pakt na rzecz stabilności i wzrostu opiera się na dążeniu 
do zapewnienia solidnych finansów państwa jako środka 
służącego umocnieniu warunków stabilności cen oraz 
silnego, trwałego wzrostu, sprzyjającego tworzeniu 
nowych miejsc pracy. 

(3) Przeprowadzona w roku 2005 reforma Paktu na rzecz 
stabilności i wzrostu miała na celu wzmocnienie jego 
skuteczności i podstaw gospodarczych oraz ochronę 
stabilności finansów publicznych w perspektywie długo
terminowej. W szczególności jej celem było, by na 
wszystkich etapach procedury nadmiernego deficytu 
w pełni uwzględniono kontekst gospodarczy 
i budżetowy. W związku z powyższym Pakt na rzecz 
stabilności i wzrostu zawiera ramy wspierające realizację 
polityki rządu mającej na celu szybkie przywrócenie 
dobrego stanu finansów publicznych z uwzględnieniem 
sytuacji gospodarczej. 

(4) W dniu 27 kwietnia 2009 r., zgodnie z art. 104 ust. 6 
Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE), 
Rada podjęła decyzję, w której stwierdziła istnienie 
nadmiernego deficytu w Grecji, oraz, zgodnie 
z art. 104 ust. 7 TWE oraz art. 3 ust. 4 rozporządzenia 
Rady (WE) nr 1467/97 z dnia 7 lipca 1997 r. w sprawie 
przyspieszenia i wyjaśnienia procedury nadmiernego defi
cytu ( 1 ), wydała zalecenia skorygowania nadmiernego 
deficytu najpóźniej do roku 2010. Rada wyznaczyła też 
dzień 27 października 2009 r. jako termin na podjęcie 
w tym celu skutecznych działań. 

(5) Dane dotyczące rzeczywistego i planowanego poziomu 
deficytu i długu sektora instytucji rządowych 
i samorządowych, przekazane przez Grecję w kwietniu 
2009 roku, zostały znacząco skorygowane w górę 
w zgłoszeniu z października 2009 roku. Deficyt 
w roku 2008 wzrósł do 7¾ % PKB (z poziomu 5 % 
PKB zgłoszonego w kwietniu 2009 roku), natomiast 
wskaźnik zadłużenia osiągnął na koniec roku 2008 
poziom 99 % PKB (w porównaniu z 97,6 % PKB 

w zgłoszeniu z kwietnia 2009 roku). Zgodnie z art. 15 
ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2009 z dnia 
25 maja 2009 r. o stosowaniu Protokołu w sprawie 
procedury dotyczącej nadmiernego deficytu załączonego 
do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską ( 2 ) 
Komisja (Eurostat) zgłosiła ogólne zastrzeżenia co do 
jakości danych przekazanych przez Grecję, wynikające 
ze „znacznych wątpliwości” dotyczących danych zawar
tych w zgłoszeniu Grecji. Zastrzeżenia Komisji (Euro
statu) dotyczące statystyk finansów publicznych Grecji 
nie zostały dotychczas wycofane, w związku z czym 
statystyki te pozostają niezatwierdzone i mogą zostać 
poddane kolejnym korektom. Zgodnie z prognozą 
służb Komisji z jesieni 2009 roku i aktualizacją 
programu stabilności Grecji ze stycznia 2010 roku 
(zwanego dalej „aktualizacją ze stycznia 2010 roku”), 
deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych 
osiągnął w roku 2009 12¾ % PKB, w porównaniu 
z wartością docelową wynoszącą 3,7 % PKB, określoną 
w aktualizacji ze stycznia 2009 roku. Przy założeniu 
prognozowanego oficjalnie spadku realnego PKB o ¼ % 
w roku 2010, docelowy poziom deficytu na rok 2010 
wynosi 8,7 % PKB, co znacznie przekracza wartość refe
rencyjną wynoszącą 3 % PKB. 

(6) Dnia 2 grudnia 2009 r. Rada uznała zgodnie z art. 126 
ust. 8 TFUE, że Grecja nie podjęła skutecznych działań 
w odpowiedzi na zalecenie Rady na podstawie art. 104 
ust. 7 TWE z dnia 27 kwietnia 2009 r. (zwane dalej 
„zaleceniem Rady z dnia 27 kwietnia 2009 r.”). 

(7) Dnia 11 lutego 2010 r. Rada Europejska rozważyła 
sytuację budżetową Grecji, wsparła starania rządu grec
kiego i jego zobowiązanie do podjęcia niezbędnych 
działań, w tym przyjęcia dodatkowych środków, w celu 
zapewnienia realizacji ambitnych celów określonych 
w programie stabilności, a także wezwała Grecję do 
wdrożenia w rygorystyczny i zdecydowany sposób 
wszelkich środków mających na celu efektywną obniżkę 
wskaźnika deficytu budżetowego o 4 punkty procentowe 
PKB w roku 2010. 

(8) Zgodnie z art. 126 ust. 9 TFUE, jeżeli państwo człon
kowskie w dalszym ciągu nie realizuje zalecenia Rady, 
Rada może wezwać dane państwo członkowskie do 
zastosowania w wyznaczonym terminie środków służą
cych ograniczeniu deficytu. Nie jest to pierwszy przy
padek przyjęcia przez Radę decyzji w sprawie Grecji na 
podstawie art. 126 ust. 9. W dniu 17 lutego 2005 r. 
Rada, zgodnie z art. 104 ust. 9 Traktatu WE, podjęła 
decyzję wzywającą Grecję do zastosowania środków 
służących ograniczeniu deficytu uznanemu za niezbędne 
w celu likwidacji nadmiernego deficytu.
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(9) Przy określaniu treści takiego wezwania zgodnie 
z art. 126 ust. 9 TFUE, w tym terminu korekty nadmier
nego deficytu, należy uwzględnić następujące czynniki. 
Po pierwsze, szacunkowa wysokość deficytu w roku 
2009 jest znacznie wyższa niż zakładano w chwili przyj
mowania zalecenia Rady z dnia 27 kwietnia 2009 r., 
a odchylenia w realizacji planów dochodów 
i wydatków więcej niż zniwelowały efekty środków 
konsolidacji budżetowej wdrożonych w trakcie roku 
2009. Łączna korekta budżetowa niezbędna dla skorygo
wania nadmiernego deficytu przekracza 9¾ punktu 
procentowego PKB. Po drugie, przewidziana 
w zaktualizowanym programie stabilności ze stycznia 
2010 roku nominalna korekta budżetowa sięga 4 
punktów procentowych PKB, z czego według władz 
Grecji dwie trzecie przypada na środki o charakterze 
trwałym. 

(10) W związku z powyższym wydaje się, że w obliczu 
samego poziomu wymaganej konsolidacji konieczne 
jest przedłużenie o dwa lata, czyli do roku 2012, terminu 
na skorygowanie nadmiernego deficytu wyznaczonego 
w zaleceniu Rady z dnia 27 kwietnia 2009 r., zgodnie 
z tym, co przedstawiono w aktualizacji ze stycznia 2010 
roku. 

(11) W dniu 16 lutego 2010 r. Rada przyjęła zalecenie dla 
Grecji ( 1 ) mające na celu usunięcie niespójności 
z ogólnymi wytycznymi polityki gospodarczej w Grecji 
oraz likwidację zagrożeń dla prawidłowego funkcjono
wania unii gospodarczej i walutowej (zwane dalej „zale
ceniem Rady z dnia 16 lutego 2010 r.”). 

(12) W związku z zakładanymi w prognozie służb Komisji 
z jesieni 2009 roku stopami wzrostu realnego PKB 
w latach 2010 i 2011, o odpowiednio - ¼ % i ¾ %, 
a także w obliczu ryzyka, jakim obarczone są perspek
tywy budżetowe, decydujące znaczenie dla skierowania 
rachunków sektora instytucji rządowych i samo- 
rządowych na ścieżkę prowadzącą do korekty nadmier
nego deficytu do roku 2012 będzie miało rygorystyczne 
wykonanie budżetu na rok 2010. Aby osiągnąć poziom 
deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych 
nieprzekraczający 5,6 % w roku 2011 i 2,8 % PKB 
w roku 2012, konieczne będzie zastosowanie w tych 
latach konkretnych środków o trwałym charakterze. 
Konsolidacja budżetowa w kategoriach strukturalnych, 
niezbędna dla wkroczenia na wspomnianą ścieżkę 
redukcji deficytu, powinna osiągnąć poziom co najmniej 
3½ % PKB w latach 2010 i 2011 oraz 2½ % PKB w roku 
2012. 

(13) Korekta nadmiernego deficytu wymaga dokonania 
szeregu konkretnych cięć w wydatkach publicznych (w 
tym w szczególności ograniczenia wynagrodzeń 
i transferów socjalnych oraz zmniejszenia zatrudnienia 
w sektorze publicznym) oraz zwiększenia dochodów (w 
tym w szczególności przeprowadzenia reformy podat
kowej oraz podniesienia akcyzy i podatków od nierucho

mości), a także wielu różnych udoskonaleń greckich ram 
budżetowych (takich jak budżetowanie średniookresowe, 
wprowadzenie zasad budżetowych i szereg zmian insty
tucjonalnych). Większość z tych środków została przed
stawiona przez władze Grecji w aktualizacji ze stycznia 
2010 roku. Należy wyraźnie domagać się pełnego wdro 
żenia wszelkich niezbędnych środków w ustalonych 
terminach, gdyż przywrócenie finansów publicznych 
w Grecji do dobrego stanu w sposób wiarygodny 
i trwały wydaje się ściśle niezbędne. W związku 
z ryzykiem związanym z planowaną scieżką konsolidacji 
finansów publicznych, Grecja, zgodnie z tym co zapo
wiedziano w programie stabilności, powinna być gotowa 
do uchwalenia dodatkowych środków i wdrożenia ich, 
aby zapewnić przestrzeganie ścieżki dostosowania. 

(14) W związku z poważnymi i powtarzającymi się proble
mami dotyczącymi zestawiania statystyk finansów 
publicznych w Grecji, a także w celu umożliwienia odpo
wiedniego nadzorowania sytuacji finansów publicznych 
w tym kraju, konieczne jest zwiększenie wysiłków na 
rzecz poprawy gromadzenia i przetwarzania danych 
dotyczących sektora instytucji rządowych 
i samorządowych wymaganych na mocy obowiązujących 
ram prawnych, w szczególności poprzez ulepszenie 
mechanizmów służących zapewnieniu szybkiego 
udostępniania poprawnych danych. Obejmuje to kwar
talne i roczne zestawianie statystyk dotyczących finansów 
sektora instytucji rządowych i samorządowych zgodnie 
z rozporządzeniami (WE) nr 2223/96 ( 2 ), (WE) nr 
264/2000 ( 3 ), (WE) nr 1221/2002 ( 4 ), (WE) nr 
501/2004 ( 5 ), (WE) nr 1222/2004 ( 6 ), (WE) nr 
1161/2005 ( 7 ) oraz (WE) nr 479/2009, a także 
miesięczne publikowanie danych dotyczących wykonania 
budżetu państwa i szybkie udostępnianie danych finan
sowych dotyczących funduszy zabezpieczenia społecz
nego, samorządów lokalnych oraz funduszy pozabudże
towych. Jednakże w związku z faktem, iż dokonanie 
zmian administracyjnych wymaganych celem zestawiania 
wiarygodnych statystyk finansów publicznych może być 
długotrwałe, istotne jest regularne nadzorowanie zmian 
poziomu zadłużenia sektora instytucji rządowych 
i samorządowych oraz określenie celów politycznych 
w odniesieniu zarówno do poziomu deficytu, jak 
i zmiany poziomu zadłużenia.
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(15) Szacuje się, że dług publiczny brutto na koniec roku 
2009 przekroczył 113 % PKB. Jest to jedna 
z najwyższych relacji długu do PKB w Unii i oznacza 
znaczne przekroczenie wartości referencyjnej, określonej 
w TFUE na 60 % PKB. W połączeniu z rozwojem sytuacji 
na rynkach i dokonywaną w tym kontekście aktualizacją 
wyceny ryzyka, nie tylko zwiększa to koszty każdej 
kolejnej emisji obligacji rządowych, ale zwiększa również 
koszty refinansowania istniejącego zadłużenia publicz
nego. Na zmiany poziomów zadłużenia istotny wpływ 
wywierają ponadto czynniki inne niż zadłużenie netto. 
Grecja musi zatem podjąć dodatkowe działania celem 
kontroli tych czynników, tak aby obniżyć wskaźnik 
zadłużenia w zadowalającym tempie, w sposób spójny 
z prognozami dotyczącymi salda sektora instytucji rządo
wych i samorządowych oraz nominalnego wzrostu PKB. 
Roczna zmiana poziomu nominalnego długu sektora 
instytucji rządowych i samorządowych w latach 
2010–2012 powinna być zgodna z docelowymi warto 
ściami deficytu oraz łączną wartością rezydualną zmiany 
długu w wysokości ¼ % PKB rocznie w latach 2010, 
2011 i 2012. 

(16) Do dnia 16 marca 2010 r. Grecja powinna przedłożyć 
sprawozdanie przedstawiające środki służące osiągnięciu 
celów budżetowych na rok 2010, wraz 
z harmonogramem ich wdrożenia. Grecja powinna 
również przedkładać Radzie i Komisji okresowe sprawoz
dania omawiające wdrożenie środków określonych 
w niniejszej decyzji. W związku z poważną sytuacją 
finansów publicznych w Grecji sprawozdania te powinny 
być przedkładane regularnie począwszy od dnia 15 maja 
2010 r. i powinny być podawane do wiadomości 
publicznej. Sprawozdania te powinny w szczególności 
zawierać opis wdrożonych środków, a także tych, które 
dopiero mają zostać wdrożone w roku 2010 celem 
konsolidacji finansów publicznych i zwiększenia ich 
stabilności w perspektywie długoterminowej. W obliczu 
wzajemnych zależności między konsolidacją budżetową 
a koniecznością wdrożenia reform strukturalnych 
i poprawy konkurencyjności, Grecja powinna również 
uwzględnić w tych sprawozdaniach środki zastosowane 
w odpowiedzi na zalecenie Rady z dnia 16 lutego 
2010 r. Ponadto sprawozdania te powinny również 
zawierać informacje na temat miesięcznego wykonania 
budżetu państwa, wykonania budżetu przez fundusze 
zabezpieczenia społecznego i samorządy lokalne, emisji 
długu, zmian zatrudnienia w sektorze publicznym, 
nieuregulowanych płatności zaliczanych do wydatków 
rządowych oraz, co najmniej raz do roku, sytuacji finan
sowej przedsiębiorstw publicznych. W związku 
z wzajemnymi zależnościami między konsolidacją budże
tową a koniecznością wdrożenia reform strukturalnych 
i poprawy konkurencyjności, Rada zwróciła się do Grecji 
o składanie sprawozdań na temat środków zastosowa
nych w odpowiedzi na zalecenie Rady z dnia 16 lutego 
2010 r. w kontekście kwartalnych sprawozdań, 
o których mowa w niniejszej decyzji. Komisja i Rada 
będą analizować te sprawozdania w celu oceny postępów 
poczynionych w zakresie korekty nadmiernego deficytu. 

(17) W oświadczeniu szefów państw lub rządów Unii Euro
pejskiej z dnia 11 lutego 2010 r. wezwano Komisję do 
bliższego monitorowania wdrożenia niniejszej decyzji 
w powiązaniu z EBC oraz do zaproponowania dodatko
wych środków. 

(18) Po skorygowaniu nadmiernego deficytu Grecja powinna 
podjąć działania niezbędne dla zapewnienia jak najszyb
szego osiągnięcia celu średniookresowego, jakim jest 
zrównoważenie budżetu w kategoriach strukturalnych. 
W tym celu władze Grecji powinny zapewnić konty
nuację wdrażania stałych środków kontroli bieżących 
wydatków pierwotnych, w tym w szczególności wyna
grodzeń, transferów socjalnych, dotacji i innych trans
ferów. Władze Grecji powinny również dopilnować, by 
konsolidacja budżetowa była także ukierunkowana na 
poprawę jakości finansów publicznych i przyczyniała 
się do odzyskania konkurencyjności przez gospodarkę, 
stanowiąc część kompleksowego programu reform, 
a jednocześnie powinny szybko wdrożyć kolejne etapy 
reformy administracji podatkowej. Z uwagi na wzrasta
jący poziom długu oraz przewidywany wzrost wydatków 
związanych ze starzeniem się społeczeństwa, władze 
Grecji powinny kontynuować poprawę długoterminowej 
stabilności finansów publicznych, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

1. Grecja likwiduje obecny nadmierny deficyt jak najszybciej, 
a najpóźniej w roku 2012. 

2. Ścieżka dostosowania prowadząca do korekty nadmier
nego deficytu obejmuje roczne dostosowanie strukturalne 
w wysokości co najmniej 3½ punktu procentowego PKB 
w latach 2010 i 2011 oraz co najmniej 2½ punktu procento
wego PKB w roku 2012. 

3. Ścieżka dostosowania, o której mowa w ust. 2, oznacza, 
że deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych nie 
może przekroczyć 21 270 mln EUR w roku 2010, 14 170 
mln EUR w roku 2011 oraz 7 360 mln EUR w roku 2012. 

4. Ścieżka dostosowania, o której mowa w ust. 2, oznacza, 
że roczna zmiana skonsolidowanego długu brutto sektora insty
tucji rządowych i samorządowych nie może przekroczyć 
21 760 mln EUR w roku 2010, 14 680 mln EUR w roku 
2011 oraz 7 880 mln EUR w roku 2012. 

5. Obniżenie deficytu powinno być szybsze w przypadku 
lepszych niż obecnie oczekiwane warunków ekonomicznych 
lub budżetowych. 

Artykuł 2 

Aby zlikwidować nadmierny deficyt i spełnić wymogi związane 
ze ścieżką dostosowania, Grecja wdraża szereg środków konso
lidacji budżetowej, w tym środki określone w programie stabil
ności, a w szczególności: 

A. PILNE ŚRODKI KONSOLIDACJI BUDŻETOWEJ, KTÓRE NALEŻY 
ZASTOSOWAĆ DO DNIA 15 MAJA 2010 R. 

Zgodnie z tym, co zapowiedziano w programie stabilności oraz 
łącznie ze środkami dotyczącymi budżetu zapowiedzianymi 
w dniu 2 lutego 2010 r., Grecja musi:
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Wydatki 

a) w budżecie na rok 2010 przesunąć 10 % środków (innych 
niż środki na wynagrodzenia i emerytury) przeznaczonych 
dla ministerstw do rezerwy budżetowej, do czasu ponow
nego rozdziału środków pomiędzy ministerstwa 
i określenia programów wydatków, które mają zostać zracjo
nalizowane w celu osiągnięcia znacznego, trwałego ograni
czenia wydatków; 

b) ograniczyć koszty wynagrodzeń, w tym poprzez zamrożenie 
płac nominalnych w administracji centralnej, samorządach 
lokalnych, agencjach państwowych i pozostałych instytu
cjach publicznych, dokonać redukcji zatrudnienia; wstrzymać 
nabór nowych pracowników w roku 2010 i zlikwidować 
nieobsadzone stanowiska w sektorze instytucji rządowych 
i samorządowych, w tym umowy na czas określony, 
w szczególności poprzez niezastępowanie urzędników prze
chodzących na emeryturę; 

c) zmniejszyć świadczenia specjalne dla urzędników służby 
cywilnej (w tym świadczenia pozabudżetowe), co prowadzić 
będzie do zmniejszenia kosztów wynagrodzenia w sektorze 
instytucji rządowych i samorządowych, co stanowi pierwszy 
krok na drodze do udoskonalenia systemu wynagrodzeń 
i uproszczenia siatki płac w sektorze publicznym; 

d) dokonać nominalnych obniżek transferów dokonywanych 
w ramach systemu zabezpieczenia społecznego, w tym 
poprzez działania służące ograniczeniu indeksacji świadczeń 
i uprawnień; 

Dochody 

e) wprowadzić progresywną skalę podatkową dla wszystkich 
rodzajów dochodów oraz horyzontalnie ujednolicone trakto
wanie dochodów z pracy i dochodów kapitałowych; 

f) zlikwidować wszystkie zwolnienia podatkowe i odrębne 
uregulowania podatkowe w ramach systemu podatkowego, 
w tym dla dochodu z tytułu świadczeń specjalnych wypła
canych urzędnikom służby cywilnej; 

g) wprowadzić obowiązek wnoszenia zaliczek na poczet 
podatku przez osoby prowadzące działalność gospodarczą 
na własny rachunek; 

h) wprowadzić na trwałe opłaty od budynków oraz podwyż
szyć stawki podatku od nieruchomości w stosunku do 
stawek obowiązujących w dniu 31 grudnia 2009 r.; 

i) zwiększyć akcyzę na wyroby tytoniowe, alkohol i paliwa 
w stosunku do stawek obowiązujących w dniu 31 grudnia 
2009 r.; 

j) szczegółowo określić i wdrożyć do końca marca 2010 roku 
planowaną obecnie reformę systemu podatkowego, przy 
czym ewentualne zyski z tytułu wzrostu wydajności prze
znaczyć na dodatkową redukcję deficytu. 

B. ŚRODKI WSPIERAJĄCE OSIĄGNIĘCIE CELÓW BUDŻETOWYCH 
NA ROK 2010 

a) W obliczu zakresu ryzyka, z jakim wiążą się pułapy deficytu 
i długu określone w art. 1 ust. 3 i 4, Grecja określi 
w sprawozdaniu, które przedstawi do dnia 16 marca 
2010 r., środki wykraczające poza środki przewidziane 
w art. 2 sekcja A, w celu zapewnienia osiągnięcia celu 
budżetowego na rok 2010. Dodatkowe środki powinny 
koncentrować się na cięciach wydatków (np. dalsza redukcja 
wydatków bieżących i kapitałowych, w tym poprzez skre 

ślenie środków budżetowych na nieprzewidziane wydatki) 
ale muszą obejmować również środki służące zwiększeniu 
dochodów (jak np. zwiększenie przychodów z podatku VAT, 
wprowadzenie akcyzy na towary luksusowe, w tym 
prywatne samochody, oraz dalsze podwyższenie akcyzy na 
produkty energetyczne). Pierwsza ocena w tym względzie 
będzie przeprowadzona przy okazji pierwszego sprawoz
dania 16 marca 2010 r. 

C. INNE ŚRODKI, KTÓRE NALEŻY ZASTOSOWAĆ DO KOŃCA 
2010 R. 

Wydatki 

a) uchwalić niezbędne reformy, służące znacznemu ograni
czeniu wpływu starzenia się społeczeństwa na budżet 
poprzez reformę systemu opieki zdrowotnej i systemu 
emerytalnego, podlegające zatwierdzeniu przez Komitet Poli
tyki Gospodarczej w ramach wzajemnej oceny, a w szcze
gólności dokonać reformy parametrów systemu emerytal
nego, tak aby w obliczu starzenia się społeczeństwa 
zapewnić jego długoterminową stabilność finansową; 
w tym celu reforma powinna obejmować obniżenie maksy
malnych wysokości świadczeń, stopniowe podwyższenie 
ustawowego wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn oraz 
zmianę formuły emerytalnej, tak aby w większym stopniu 
uwzględnić składki wpłacane w trakcie całego okresu aktyw
ności zawodowej i zwiększyć sprawiedliwość międzypokole
niową, a także racjonalizację systemu specjalnych dodatków 
do niskich emerytur; 

b) zmniejszyć zatrudnienie w sektorze instytucji rządowych 
i samorządowych poprzez dalsze zmniejszenie liczby 
umów na czas określony i wdrożenie zasady zastępowania 
jedynie co piątego pracownika przechodzącego na emery
turę; 

c) zreformować system wynagrodzeń pracowników bezpo 
średnio zatrudnionych w administracji publicznej, ujednoli
cając zasady ustalania i planowania płac oraz upraszczając 
siatkę płac w celu ograniczenia kosztów wynagrodzeń; 
oszczędności w tym zakresie należy również osiągnąć na 
szczeblu samorządowym, a nowa ujednolicona siatka płac 
w sektorze publicznym musi w zróżnicowanej formie mieć 
zastosowanie w odniesieniu do samorządów lokalnych 
i różnych innych agencji, przy czym należy zapewnić, by 
sektor publiczny mógł zatrzymać najlepszych pracowników; 

Dochody 

d) znacznie zintensyfikować zwalczanie uchylania się od 
opodatkowania i zwalczanie oszust podatkowych (w szcze
gólności w odniesieniu do podatku VAT, podatku dochodo
wego od osób prawnych i opodatkowania dochodu osób 
prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek), 
w tym poprzez wzmocnienie egzekwowania należności 
podatkowych, oraz wykorzystanie ewentualnych wpływów 
do dalszej redukcji deficytu; 

e) kontynuować modernizację administracji podatkowej, w tym 
poprzez: ustanowienie w pełni rozliczalnej agencji ds. 
poboru podatków, która powinna wyznaczać roczne cele 
i działać w ramach systemów oceny pozwalających nadzo
rować działalność urzędów skarbowych; udostępnienie 
niezbędnych zasobów w postaci pracowników wysokiego 
szczebla, infrastruktury i wyposażenia, a także struktur 
kierowniczych i systemów wymiany informacji, przy jedno
czesnym zapewnieniu odpowiednich zabezpieczeń przed 
naciskami politycznymi;

PL L 83/16 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 30.3.2010



Ramy budżetowe 

f) określić szczegółowo środki, które należy wdrożyć w latach 
2011 i 2012, aby osiągnąć cele wyznaczone w aktualizacji 
ze stycznia 2010 roku; 

g) wzmocnić pozycję ministerstwa finansów względem pozos
tałych ministerstw w trakcie corocznego procesu przygoto
wywania ustawy budżetowej, jak również przyznać mu 
większe możliwości kontrolne w trakcie wykonywania 
budżetu; a także zapewnić poza tym rzeczywiste wdrożenie 
budżetowania zadaniowego; 

h) kontynuować reformę głównego urzędu rachunkowego, 
w tym poprzez: ustanowienie w pełni rozliczalnego depar
tamentu budżetowego, który powinien wyznaczać docelowe 
poziomy wydatków w perspektywie wieloletniej i działać 
w ramach systemów oceny pozwalających nadzorować 
wyniki pracy; udostępnić niezbędne zasobów w postaci 
pracowników wysokiego szczebla, infrastruktury 
i wyposażenia, a także struktur kierowniczych i systemów 
wymiany informacji, przy jednoczesnym zabezpieczeniu 
przed naciskami politycznymi; 

i) przyjąć średniookresowe ramy budżetowe, obejmujące 
wiążące pułapy wydatków oparte na przepisie dotyczącym 
wydatków w perspektywie wieloletniej, a także ustanowić 
niezależną agencję ds. polityki budżetowej, która będzie 
publicznie i terminowo składać sprawozdanie na temat 
planów budżetowych i wykonania budżetu wszystkich 
jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych, 
które rozdysponowują środki publiczne; 

j) ogłosić niezwłocznie, zgodnie ze średniookresowymi 
ramami budżetowymi, o których mowa w lit. i), dodatkowe 
trwałe środki służące zmniejszeniu wydatków 
w perspektywie średniookresowej; 

k) znacznie zintensyfikować walkę z korupcją w administracji 
publicznej, w szczególności w odniesieniu do płac 
i świadczeń dodatkowych w sektorze publicznym, zamó
wień publicznych oraz rozliczania i poboru podatków; 

l) podjąć kroki niezbędne do uniknięcia skrócenia przecięt
nego terminu wymagalności długu publicznego; 

m) kontynuować wysiłki na rzecz kontroli innych niż zadłu 
żenie netto czynników, które przyczyniają się do zmiany 
poziomu zadłużenia. 

D. INNE ŚRODKI KONSOLIDACJI BUDŻETOWEJ, KTÓRE NALEŻY 
ZASTOSOWAĆ DO ROKU 2012 

Wydatki 

a) wdrożyć w latach 2011 i 2012 trwałe środki konsolidacji 
budżetowej, koncentrujące się zasadniczo na wydatkach 
bieżących, a w szczególności dokonać cięć wydatków mają
cych na celu osiągnięcie trwałych oszczędności pod 

względem spożycia publicznego, w tym kosztów wynagro
dzeń i transferów socjalnych, a także zmniejszyć zatrud
nienie w sektorze publicznym; 

Dochody 

b) zgodnie ze średniookresowymi ramami budżetowymi konty
nuować rygorystyczne wdrażanie reformy administracji 
podatkowej, przy czym ewentualne dochody przeznaczyć 
na redukcję deficytu; 

Ramy budżetowe 

c) wzmocnić mechanizmy instytucjonalne służące sporządzaniu 
wiarygodnych i przekonujących oficjalnych prognoz budże
towych, uwzględniających najnowsze dostępne dane 
i tendencje dotyczące wykonania budżetu; w tym celu 
oficjalne prognozy makroekonomiczne powinny być podda
wane przeglądowi przez ekspertów zewnętrznych; prognoza 
służb Komisji jest przy tym traktowana jako punkt odnie
sienia; 

d) nie uwzględniać jednorazowych środków zmniejszających 
deficyt przy formułowaniu celów budżetowych; 

e) zgodnie ze średniookresowymi ramami budżetowymi 
stosować dodatkowe trwałe środki prowadzące do ograni
czenia wydatków, tak aby osiągnąć cel średniookresowy, 
jakim jest budżet znajdujący się w stanie bliskim równowagi 
lub nadwyżka budżetowa. 

Artykuł 3 

Aby umożliwić terminową i skuteczną kontrolę dochodów 
i wydatków oraz właściwe nadzorowanie rozwoju sytuacji 
budżetowej Grecja powinna: 

a) do dnia 15 maja 2010 r. uchwalić przepisy prawne, które 
nakładają wymóg miesięcznego publikowania sprawozdań 
dotyczących wykonania budżetu w terminie najpóźniej 10 
dni od zakończenia każdego miesiąca; 

b) egzekwować obowiązujący prawny wymóg corocznego 
publikowania przez fundusze zabezpieczenia społecznego 
i szpitale oficjalnego bilansu i sprawozdania finansowego; 

c) kontynuować wysiłki na rzecz usprawnienia gromadzenia 
i przetwarzania danych dotyczących sektora instytucji rządo
wych i samorządowych, w szczególności poprzez wzmoc
nienie mechanizmów kontrolnych w organach statystycz
nych i głównym urzędzie rachunkowym oraz zapewnienie 
rzeczywistej osobistej odpowiedzialności w przypadkach 
przekazania błędnych danych, tak by zagwarantować szybkie 
udostępnianie wysokiej jakości danych dotyczących sektora 
instytucji rządowych i samorządowych zgodnie z wymogami 
rozporządzeń (WE) nr 2223/96, (WE) nr 264/2000, (WE) nr 
1221/2002, (WE) nr 501/2004, (WE) nr 1222/2004, (WE) 
nr 1161/2005, (WE) nr 223/2009 ( 1 ) oraz (WE) nr 
479/2009;

PL 30.3.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 83/17 

( 1 ) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 
z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie statystyki europejskiej oraz 
uchylające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE, 
Euratom) nr 1101/2008 w sprawie przekazywania do Urzędu Staty
stycznego Wspólnot Europejskich danych statystycznych objętych 
zasadą poufności, rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 w sprawie 
statystyk Wspólnoty oraz decyzję Rady 89/382/EWG, Euratom 
w sprawie ustanowienia Komitetu ds. Programów Statystycznych 
Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 164).



d) współpracować z Komisją (Eurostatem), tak aby szybko 
uzgodnić plan działań mających na celu zlikwidowanie 
niedostatków w zakresie statystyki oraz ram instytucjonal
nych i zarządzania; 

e) współpracować z Komisją (Eurostatem) i uzyskać właściwą 
pomoc techniczną na miejscu przy zestawianiu statystyk 
finansów publicznych i innych statystyk makroekonomicz
nych. 

Artykuł 4 

1. Najpóźniej do dnia 16 marca 2010 r. Grecja przedkłada 
Radzie i Komisji oraz publikuje sprawozdanie przedstawiające 
harmonogram wdrożenia środków określonych na podstawie 
art. 2 niniejszej decyzji i służących osiągnięciu celów budżeto
wych na rok 2010, w tym w razie potrzeby koniecznych 
środków przewidzianych w art. 2 sekcja B. 

2. W terminie do dnia 15 maja 2010 r. Grecja przedkłada 
Radzie i Komisji oraz publikuje sprawozdanie przedstawiające 
środki wdrażane celem zastosowania się do niniejszej decyzji. 
Sprawozdania te Grecja przedkłada i publikuje następnie co trzy 
miesiące. 

3. Sprawozdania, o których mowa w ust. 2, powinny 
zawierać szczegółowe informacje dotyczące: 

a) konkretnych środków wdrożonych do dnia złożenia spra
wozdania celem zastosowania się do niniejszej decyzji, 
w tym ich mierzalnego wpływu na budżet; 

b) konkretnych środków, których wdrożenie celem zastoso
wania się do niniejszej decyzji planowane jest po dacie 
złożenia sprawozdania, jak również harmonogramu ich 
wdrożenia i szacowanego wpływu na budżet; 

c) miesięcznego wykonania budżetu państwa; 

d) śródrocznego wykonania budżetu przez fundusze zabezpie
czenia społecznego, samorządy lokalne i fundusze pozabu
dżetowe; 

e) emisji i spłat długu przez sektor instytucji rządowych 
i samorządowych; 

f) trwałych i tymczasowych zmian zatrudnienia w sektorze 
publicznym; 

g) nieuregulowanych płatności zaliczanych do wydatków 
rządowych (skumulowanych zaległych zobowiązań) oraz 

h) sytuacji finansowej przedsiębiorstw publicznych i pozo- 
stałych podmiotów publicznych (informacje takie powinny 
być przekazywane raz do roku). 

4. Komisja i Rada analizują sprawozdania w celu oceny 
zastosowania się przez Grecję do niniejszej decyzji. 

W ramach tych ocen, Komisja może wskazać środki wymagane 
do zachowania określonej w niniejszej decyzji ścieżki dostoso
wania prowadzącej do korekty nadmiernego deficytu. 

Artykuł 5 

Grecja podejmuje skuteczne działania celem zastosowania się do 
niniejszej decyzji do dnia 15 maja 2010 r. 

Artykuł 6 

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej notyfikacji. 

Artykuł 7 

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Greckiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 16 lutego 2010 r. 

W imieniu Rady 

E. SALGADO 
Przewodniczący

PL L 83/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 30.3.2010


