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S ŁO W O W S T Ę P N E
Rok 2014 obfitował w zdarzenia, które napawały mnie – jako Europejczyka – dumą.
Do rodziny państw euro 1 stycznia dołączyła Łotwa, o rok wyprzedzając ościenną
Litwę. W trakcie obrad szczytu klimatycznego w stolicy Peru, Limie, Unia Europejska
występowała w duchu konstruktywnego kompromisu, przygotowując grunt do podjęcia konkretnych ustaleń w Paryżu. W obliczu kryzysu na Ukrainie udało nam się zachować solidarność, przemawiając jednym głosem i podejmując skuteczne działania
w postaci sankcji handlowych, układu o stowarzyszeniu oraz porozumienia zapewniającego ciągłość dostaw gazu. Poczyniliśmy znaczące postępy w budowie unii bankowej, odzyskując zaufanie, kończąc z płaceniem z kieszeni podatnika za błędy banków
i przywracając dostęp do pożyczek udzielanych przez sektor bankowy. W roku otwierającym nowe unijne wieloletnie ramy finansowe uruchomiliśmy pierwszą transzę
z sumy blisko biliona euro środków dla unijnej nauki, rolnictwa, regionów – by wymienić kilka ważniejszych dziedzin. Tymczasem 510 milionów kilometrów stąd europejski
lądownik „Philae” jako pierwszy w historii został osadzony na powierzchni komety,
dowodząc zdumiewającej innowacji i precyzji naszych inżynierów.

© EPP, licencja udzielona UE, 2014

Poza tym, rzecz jasna, był to rok kampanii wyborczej, w której europejskie partie polityczne po raz pierwszy wybierały wiodących kandydatów na przewodniczącego Komisji. To była kampania bez precedensu: bitwę o kształt Unii Europejskiej toczono na
słowa i pomysły, a nie z bronią w ręku. Oznacza to nową formę legitymizacji władzy:
Unię demokratycznych zmian. Od tego kroku nie ma odwrotu.
W tych dokonaniach upatruję wartości jedności europejskiej, współpracy i wspólnoty
celów, na skalę unijną i globalną.
Rok 2014 był jednak również rokiem wielu poważnych problemów Unii.
Przede wszystkim wciąż notowaliśmy słabe prognozy wzrostu gospodarczego, pociągające za sobą dotkliwe konsekwencje dla życia Europejczyków. Rzesza bezrobotnych
w UE mogłaby zaludnić duże państwo członkowskie, a uzdrowienie rynku pracy przebiega zbyt wolno. Nie wolno nam o tym zapomnieć, nie możemy ani na chwilę zaniedbać starań o poprawę sytuacji najsłabszych.
Nie zabrakło też wyzwań w skali globalnej – pojawienie się Państwa Islamskiego
(DAESH), które wyrasta na poważne zagrożenie dla pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego, kryzys eboli, wymagający zorganizowanej, silnej i natychmiastowej reakcji
UE, masy uciekinierów, gotowych zatonąć u wybrzeży Europy w rozpaczliwej próbie
przeprawy do lepszego świata, nie mówiąc o globalnym wyzwaniu pobudzania rozwoju
i obowiązku zwalczania ubóstwa i ulżenia w cierpieniu najbardziej potrzebującym.
Oto dziedziny, w których działanie zjednoczonej Europy może i powinno przynieść
odczuwalną poprawę. Właśnie w tych sprawach wyraźnie widać, że musi się zmienić
nastawienie Unii.
To był rok głębokiej zmiany politycznej w Unii Europejskiej. Mamy nowy Parlament Europejski, nową Komisję i nowego przewodniczącego Rady Europejskiej. Odnowa instytucji jest szansą na nowe otwarcie dla Unii. To rozdanie było inne, co pozwoli nam wiele
zdziałać, inaczej niż do tej pory. To Komisja „duża w dużych sprawach, a mała w małych”.
Zaczęliśmy już wprowadzać tę zasadę w życie: dziesięć jasnych priorytetów wymienionych w wytycznych politycznych dla nowej Komisji to swego rodzaju polityczny
pakt z Parlamentem Europejskim z jednej i z Radą Europejską z drugiej strony, który
leży u podstaw wyboru obecnej Komisji. Te priorytety znalazły pełne odzwierciedlenie
w programie prac Komisji na 2015 r. Sprawując urząd przewodniczącego władzy wykonawczej Unii Europejskiej, pragnę skupić uwagę na tych dziedzinach, w których Unia
może wprowadzić faktyczne, pozytywne zmiany odczuwalne dla Europejczyków, podejmując najważniejsze problemy i znajdując konkretne rozwiązania.

5

Najważniejszym z priorytetów, będącym osnową naszej pracy, jest uzdrowienie rynku
pracy i przywrócenie dynamicznego wzrostu gospodarczego w UE. Musimy gwałtownie
zwiększyć skalę inwestycji. Państwa członkowskie nie mogą zaprzestać koniecznych
reform strukturalnych, w dalszym ciągu muszą upowszechniać odpowiedzialność budżetową w sposób sprzyjający wzrostowi gospodarczemu, wykorzystując pozytywne
sprzężenie zwrotne tych trzech elementów. Już w 2014 r., niespełna w miesiąc po objęciu urzędu, Komisja wystąpiła z nową ofensywą inwestycyjną zmierzającą do uwolnienia prywatnego i publicznego kapitału wartości 315 mld euro w ciągu najbliższych
trzech lat. Wniosek ten uzyskał poparcie Rady Europejskiej, która wyraziła również wolę
możliwie szybkiego wdrożenia go, aby uruchomić środki już w połowie 2015 r.
Jak widać z naszego rocznego programu prac, na tym nie koniec. Czy to pomoc w powrocie na rynek pracy, bardziej sprawiedliwe podatki, czy nowa wyważona strategia
w obszarze migracji – we wszystkim widać praktyczne przełożenie dziesięciu priorytetów. Czołową rolę i podstawowe wsparcie tych dziedzin zapewnia Komisja – polityczna w charakterze, przejrzysta, a zarazem widoczna i odpowiedzialna – zdeterminowana, by otworzyć Unię demokratycznej zmiany. Komisja dysponująca siłą, by stać
na straży wartości i stawić czoła wyzwaniom.
W 2014 r. przyszło nam pożegnać wielkich Europejczyków. Odeszli między innymi były
wiceprzewodniczący Komisji Jacques Barrot, Jean-Luc Dehaene, architekt Traktatu
z Lizbony, Maurice Faure, który był ostatnim żyjącym sygnatariuszem traktatów
rzymskich (1957), oraz Leo Tindemans, jeden z wizjonerów, którzy wywarli istotny
wpływ na europejskie pojednanie, zarówno w wymiarze historycznym, jak i geograficznym. Każdy z nich był osobowością, a wszyscy byli nie tylko oddani samej idei
Europy, ale również zdolni do wcielania jej w życie i do jej praktycznego urzeczywistniania.
Ludzi tych niestety nie ma już pośród żywych, ale ich wartości i ich wizja przetrwały.
Ich przykład inspiruje mnie osobiście i pozostanie inspiracją dla wielu, wielu następców, w Europie i poza nią, na długie lata.
Wierzę w Europę, która idzie naprzód, choćby nawet nie wszyscy jej członkowie utrzymywali to samo tempo. W Unię, która nie powstaje przeciwko narodom europejskim,
z ich tradycjami, wartościami, bogactwami i z tym, co uznają za rację bytu, ale która
umie je uszanować i działa w harmonii z ich dobrze pojętym interesem. W Komisję,
która nie pełni wyłącznie funkcji sekretariatu Rady ani nie służy tylko Parlamentowi,
ale współpracuje z pozostałymi instytucjami jako zwolennikami, twórczymi praktykami i architektami metody wspólnotowej. W Unię wierną demokracji i oddaną sprawie
reform, która nie wikła się w najdrobniejsze szczegóły, ale służy obywatelom w tych
sprawach, na których im zależy.
Na stronach tego sprawozdania przedstawiamy wiele dokonań UE w 2014 r. Mój poprzednik José Manuel Durão Barroso był przewodniczącym Komisji do 1 listopada i to
przede wszystkim jego zasługą jest większość wymienionych w sprawozdaniu osiągnięć. Wyrażam niniejszym należne podziękowanie za jego pracę.
W roku 2015 nie zamierzam zadowolić się utrzymaniem dotychczasowego impetu.
Chcę nowego otwarcia, Europy ściśle skupionej na politycznych priorytetach, zdolnej
wnieść rzeczywistą zmianę w życie współobywateli. „Tym razem jest inaczej” – tym
hasłem Parlament Europejski otwierał kampanię wyborczą w 2014 r. Dokładając
starań i przy odpowiednim skupieniu sił i uwagi, sprawimy, że stanie się ono rzeczywistością.

Jean-Claude Juncker

ROZDZIAŁ 1

W kierunku Unii
demokratycznych
zmian
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ok 2014 był rokiem zmian dla Unii Europejskiej. Wybrano nowy Parlament
Europejski, a przewodniczący Komisji Europejskiej – po raz pierwszy w historii
– został mianowany na podstawie wyników tych wyborów. Na stanowisko to wybrano Jeana-Claude'a Junckera, kandydata zwycięskiej partii politycznej. W październiku w Parlamencie Europejskim odbyły się przesłuchania członków nowej
Komisji oraz głosowanie w sprawie jej zatwierdzenia. Nowa Komisja rozpoczęła
urzędowanie 1 listopada i przyjęła ambitny program działań, opierający się na
priorytetach politycznych przedstawionych przez przewodniczącego Junckera
w Parlamencie Europejskim. 1 grudnia urząd przewodniczącego Rady Europejskiej
objął Donald Tusk. Po raz pierwszy w historii Radzie Europejskiej przewodniczy
obywatel jednego z państw członkowskich, które przystąpiły do Unii po 2004 r.
Ponadto, w ramach wzmacniania unii gospodarczej i walutowej (UGW), Europejski
Bank Centralny nabył w 2014 r. nowe uprawnienia w zakresie nadzoru banków
europejskich.

Martin Schulz, przewodniczący Parlamentu Europejskiego (po lewej),
wręcza Jeanowi-Claude’owi Junckerowi, przewodniczącemu Komisji
Europejskiej (po prawej), oficjalne wyniki głosowania Parlamentu
umocowującego nowe kolegium komisarzy. Strasburg (Francja),
22 października.

W
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D E M O K R A T y C Z N y C H
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Nowy Parlament wybrany przez obywateli
Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego odbyły się 22–25 maja 2014 r. W wyniku tych wyborów Europejska Partia Ludowa (EPP) zachowała pozycję największej
grupy politycznej w Parlamencie Europejskim (221 członków), wyprzedzając Postępowy Sojusz Socjalistów i Demokratów (S&D), który znalazł się na drugim miejscu
(191 posłów).
Oficjalna frekwencja wyborcza na szczeblu europejskim wyniosła 42,54 proc. Wskaźnik ten był nieznacznie niższy niż w 2009 r., ale odnotowano znaczne rozbieżności
między państwami członkowskimi. W krajach, gdzie frekwencja była duża, kilkoro
przywódców partii przypisywało zainteresowanie wyborców po części kampanii wyborczej na przewodniczącego Komisji Europejskiej, tzw. kampanii Spitzenkandidaten,
czyli wiodących kandydatów.
Kampania wyborcza obejmowała bowiem jedną zasadniczą nowość instytucjonalną –
przed wyborami główne europejskie partie polityczne wybrały kilku wiodących kandydatów, którzy mieli przeprowadzić kampanie ogólnoeuropejskie i zaprezentować
swoje ugrupowania polityczne w Europie. Ci wiodący kandydaci stali się następnie
oficjalnymi kandydatami partii na stanowisko przewodniczącego Komisji. Byli to: Jean-Claude Juncker (Europejska Partia Ludowa (EPP)/Luksemburg), Martin Schulz (Postępowy Sojusz Socjalistów i Demokratów (S&D)/Niemcy), Guy Verhofstadt (Porozumienie
Liberałów i Demokratów na rzecz Europy (ALDE)/Belgia), Franziska Keller (Zieloni)/
Niemcy, José Bové (Zieloni)/Francja oraz Alexis Tsipras (Zjednoczona Lewica Europejska/Nordycka Zielona Lewica (GUE/NGL)/Grecja). W świetle wyników wyborów Rada
Europejska postanowiła kwalifikowaną większością głosów wybrać Jeana-Claude’a
Junckera na kandydata na urząd przewodniczącego Komisji Europejskiej. Na tej podstawie 15 lipca Parlament zatwierdził jego kandydaturę na nowo wybranego przewodniczącego Komisji.

Kampania wiodących kandydatów
Art. 17 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej stanowi:
„Uwzględniając wybory do Parlamentu Europejskiego i po przeprowadzeniu stosownych konsultacji, Rada Europejska, stanowiąc większością kwalifikowaną,
przedstawia Parlamentowi Europejskiemu kandydata na funkcję przewodniczącego Komisji. Kandydat ten jest wybierany przez Parlament Europejski większością
głosów członków wchodzących w jego skład”.

Aby osiągnąć etap, o którym mowa w przytoczonym powyżej postanowieniu Traktatu,
wiodący kandydaci na stanowisko przewodniczącego Komisji prowadzili kampanię od
kwietnia aż do momentu samych wyborów do Parlamentu. Wspierani byli przez swoich zwolenników z europejskich partii politycznych i podróżowali po całej Unii, biorąc
udział w spotkaniach z obywatelami, wyborcami, mediami, organizacjami pozarządowymi i przedstawicielami wielu innych grup interesów.

Plakat kampanii wyborczej
przed wyborami
do Parlamentu Europejskiego,
które odbywały się 22–25 maja.
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KAMPANIA DLA EUROPY

Kandydaci pięciu głównych partii politycznych w trakcie swoich kampanii wyborczych (poczynając
od lewej górnej strony zgodnie z ruchem wskazówek zegara): Jean-Claude Juncker (EPP) w Wiedniu,
Austria; Guy Verhofstadt (ALDE) w Sztokholmie, Szwecja; Franziska Keller (Zieloni) w Brukseli, Belgia;
Alexis Tsipras (GUE/NGL) w Pradze, Republika Czeska oraz Martin Schulz (S&D) w Maladze, Hiszpania.

Kandydaci przedstawiali swoje wizje, politykę i priorytety, tak aby obywatele mieli po
raz pierwszy faktyczną możliwość decydowania o wyborze przewodniczącego Komisji.
Oznacza to, że proces ten był jak najbardziej demokratyczny i przejrzysty. Komisja
zaleciła w 2013 r., by europejskie partie polityczne nominowały kandydatów na urząd
przewodniczącego Komisji podczas kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego
w 2014 r., a kandydaci ci deklarowali swoją przynależność do tych partii. Celem tego
zalecenia było zapewnienie wyborcom lepszych informacji o ważnych kwestiach poruszanych w czasie wyborów, stymulowanie ogólnoeuropejskiej debaty i mobilizowanie obywateli do udziału w wyborach.
Kampania była innowacyjna pod jeszcze jednym względem – obejmowała debatę
telewizyjną na żywo. W okresie przedwyborczym wiodący kandydaci odbyli do dziewięciu debat telewizyjnych na żywo, co jest ewenementem w wyborach europejskich.
Format debat był różnorodny. W niektórych z nich uczestniczyli wszyscy kandydaci lub
większość z nich, a w czterech – zmierzyli się kandydaci z EPP i S&D. Debaty odbyły
się w pięciu różnych państwach i prowadzone były w trzech różnych językach. Oprócz
tradycyjnych mediów kampania była w pełni obecna w mediach społecznościowych,
dzięki czemu dotarła do dużo większej liczby osób, w tym do wyborców młodej generacji.
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Skład nowego Parlamentu Europejskiego
Po negocjacjach dotyczących przynależności partii krajowych w lipcu odbyła się
pierwsza sesja nowego Parlamentu (ósmej kadencji) złożonego z siedmiu grup politycznych1. Grupy te były już obecne w poprzedniej kadencji Parlamentu, przy czym
grupa EFD (Europa Wolności i Demokracji) zmieniła nazwę na nową kadencję na EFDD
(Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej). Jednakże liczebność tych grup w ujęciu
względnym uległa zmianie ze względu na wyniki wyborów i decyzje co do przynależności. ALDE straciła pozycję trzeciej co do wielkości grupy na rzecz Europejskich
Konserwatystów i Reformatorów (EKR), natomiast Grupa Zielonych/Wolne Przymierze
Europejskie (czwarta co do wielkości grupa w poprzedniej kadencji Parlamentu) spadła na szóste miejsce i została wyprzedzona przez GUE/NGL. W nowym Parlamencie
eurosceptycy są liczniejsi. To z kolei zachęciło dwie największe grupy – EPP i S&D, do
których dołączyła ALDE, do zainicjowania nowej umowy o współpracy technicznej
i politycznej (często nazywanej „wielką koalicją”), której celem jest zapewnienie „stabilnej proeuropejskiej większości” w Parlamencie. Pierwszą oznaką tej współpracy był
ponowny wybór Martina Schulza (S&D/Niemcy) na przewodniczącego Parlamentu, na
kolejną dwuipółletnią kadencję.
Począwszy od ósmej kadencji Parlamentu, postanowienia traktatu lizbońskiego mają
w pełni zastosowanie. W związku z tym Parlament liczy obecnie 751 członków, przy
czym liczba posłów z poszczególnych państw członkowskich waha się od 6 (Cypr,
Luksemburg i Malta) do 96 (Niemcy), zgodnie z zasadą degresywnej proporcjonalności.

WYNIKI WYBORÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
(22–25 MAJA)
ALDE

EPP

Zieloni/EFA

S&D

ECR

Frekwencja 42,54%
Ostateczne rezultaty

751

EFDD
GUE/NGL

NI

EPP Europejska Partia Ludowa
(chrześcijańska demokracja)
S&D

ECR

Postępowy Sojusz Socjalistów i Demokratów
w Parlamencie Europejskim

ECR Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy

ALDE Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy

GUE/NGL Zjednoczona Lewica Europejska/
Nordycka Zielona Lewica
Zieloni/EFA Zieloni/Wolne Przymierze Europejskie

EFDD Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej

NI Posłowie niezrzeszeni – członkowie PE
nienależący do żadnej grupy politycznej

29,43%

221

191

25,43%

70

9,32%

67

8,92%

52

6,92%

50

6,66%

48

6,39%

52

6,92%
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Nowy przewodniczący Rady Europejskiej
30 sierpnia szefowie państw i rządów 28 krajów UE wybrali Donalda Tuska, byłego
premiera Polski, na przewodniczącego Rady Europejskiej. Jego kadencja potrwa dwa
i pół roku. Donald Tusk objął urząd 1 grudnia, zastępując na tym stanowisku swojego
poprzednika, Hermana Van Rompuya, pierwszego przewodniczącego Rady Europejskiej, który sprawował urząd w latach 2009–2014.
Podczas uroczystości przejęcia urzędu, która odbyła się w Brukseli (Belgia), przewodniczący Tusk podziękował Hermanowi Van Rompuyowi za jego pracę, chwaląc zwłaszcza szczególną rolę, jaką odegrał on w przeprowadzeniu Europy przez kryzys finansowy i gospodarczy. Donald Tusk zaznaczył, że będzie kierował się tymi samymi
ważnymi zasadami, jakie przyświecały działaniom jego poprzednika: zaufaniem,
zdrowym rozsądkiem, umiarem oraz przyzwoitością.
Herman Van Rompuy,
ustępujący przewodniczący Rady
Europejskiej (po prawej), podaje
pióro Donaldowi Tuskowi,
nowemu przewodniczącemu,
podczas uroczystości przejęcia
urzędu w siedzibie Rady,
w budynku Justus Lipsius.
Bruksela (Belgia), 1 grudnia.

Przewodniczący Tusk przedstawił także cztery priorytety, wokół których koncentrować
się będą działania w trakcie jego kadencji. Są to:
▶ Zobowiązanie do ochrony podstawowych wartości UE – wolności, solidarności oraz
do ochrony jedności UE wobec zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych.
▶ Determinacja, by położyć kres kryzysowi gospodarczemu i dokończyć budowę
prawdziwej unii gospodarczej i walutowej.
▶ Na arenie międzynarodowej UE powinna być silna i wspierać w swoim sąsiedztwie
te państwa, które podzielają te same wartości demokratyczne.
▶ Stosunki transatlantyckie między Europą a Stanami Zjednoczonymi, które są
rdzeniem wspólnoty demokratycznych państw.
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Nowa Komisja rozpoczyna urzędowanie
Nowy początek dla Europy
Po pierwszej ogólnoeuropejskiej kampanii wyborczej 27 czerwca Rada Europejska
przedstawiła Parlamentowi kandydaturę Jeana-Claude’a Junckera na stanowisko
przewodniczącego Komisji. Rada Europejska uwzględniła w ten sposób wyniki wyborów do Parlamentu, zgodnie z wymogami art. 17 ust. 7 Traktatu o Unii Europejskiej.
15 lipca Jean-Claude Juncker został wybrany przez Parlament znaczną większością
422 głosów (wymagane minimum wynosiło 376 głosów).
Nowo wybrany przewodniczący wyznaczył pozostałych członków Komisji spośród
kandydatów zaproponowanych przez państwa członkowskie i w porozumieniu z Radą
5 września przedstawił ostateczną listę kandydatów na komisarzy. 10 września Jean-Claude Juncker przedstawił swój zespół i podział obowiązków, po czym nastąpiła
faza indywidualnych przesłuchań kandydatów na komisarzy przed odpowiednimi komisjami Parlamentu.
Na tej podstawie i po zmianach w składzie zespołu wprowadzonych przez Jeana-Claude’a Junckera w odpowiedzi na uwagi zgłoszone w trakcie przesłuchań Parlament
zatwierdził 22 października kolegium komisarzy 426 głosami za (na łączną liczbę
699 głosów). Następnie na posiedzeniu 23 października Rada Europejska oficjalnie
mianowała nową Komisję, która rozpoczęła urzędowanie 1 listopada.
10 grudnia w Luksemburgu przewodniczący Jean-Claude Juncker i członkowie kolegium komisarzy złożyli oficjalną przysięgę przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii
Europejskiej. Tym uroczystym ślubowaniem członkowie Komisji zobowiązali się przestrzegać postanowień traktatów i Karty praw podstawowych UE oraz wykonywać
swoje obowiązki w sposób całkowicie niezależny i w ogólnym interesie Unii.
Jean-Claude Juncker,
od 1 listopada przewodniczący
Komisji Europejskiej, składa
uroczyste ślubowanie przed
Trybunałem Sprawiedliwości UE
wraz z pozostałymi członkami
kolegium.
Luksemburg, 10 grudnia.
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Komisarze zobowiązali się również, że nie będą zwracać się do żadnego organu o jakiekolwiek instrukcje ani takich instrukcji przyjmować, że powstrzymają się od podejmowania działań niezgodnych z charakterem ich funkcji i wykonywaniem ich zadań
oraz będą wywiązywać się ze swoich zobowiązań w trakcie pełnienia funkcji i po jej
zakończeniu.
Przewodniczący został wybrany przez Parlament po przedstawieniu swoich wytycznych politycznych w dokumencie pt. „Nowy początek dla Europy: Mój program na rzecz
zatrudnienia, wzrostu, sprawiedliwości oraz zmian demokratycznych”2. Dokument ten
został opracowany we współpracy z grupami politycznymi w Parlamencie, a opierał
się na „Strategicznym programie Unii w okresie zmian”, uzgodnionym na posiedzeniu
Rady Europejskiej w czerwcu3, i stanowił umowę polityczną z Parlamentem i Radą
Europejską, na podstawie której wybrano i mianowano nową Komisję.

10 priorytetów określonych przez przewodniczącego Junckera
1. Pobudzenie zatrudnienia, wzrostu i inwestycji.
Banner na budynku Berlaymont,
siedzibie Komisji Europejskiej
w Brukseli (Belgia),
przedstawiający członków nowej
Komisji, którzy objęli urząd
1 listopada. Slogan w językach
niderlandzkim, francuskim
i angielskim brzmi:
„Nowy początek dla Europy”.

2. Połączony jednolity rynek cyfrowy.
3. Stabilna unia energetyczna z perspektywiczną polityką w kwestii zmiany klimatu.
4. Pogłębiony i bardziej sprawiedliwy rynek wewnętrzny oparty na wzmocnionej
bazie przemysłowej.
5. Pogłębiona i bardziej sprawiedliwa unia gospodarcza i walutowa.
6. Rozsądna i wyważona umowa o wolnym handlu ze Stanami Zjednoczonymi.
7. Obszar sprawiedliwości i przestrzegania praw podstawowych, którego podstawą jest wzajemne zaufanie.
8. Nowa polityka w dziedzinie migracji.
9. Silniejsza pozycja na arenie międzynarodowej.
10. Unia demokratycznych zmian.
W swoich wytycznych politycznych przewodniczący podkreślił, że nowa Komisja zobowiązuje się dać Europie nowy początek i realizować program na rzecz zatrudnienia,
wzrostu, sprawiedliwości oraz zmian demokratycznych, kierując się wspomnianymi
10 priorytetami. Program był podstawą wyboru nowego przewodniczącego, zgodę na
jego realizację wyraził Parlament Europejski, a Rada Europejska na tej podstawie
nominowała nową Komisję.
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Od samego początku swojego mandatu Jean-Claude Juncker wyraźnie podkreślał, że
chce, by nowa Komisja była otwarta i gotowa na wprowadzenie zmian. Z tego właśnie
powodu dokonał wewnętrznej reorganizacji w Komisji, tak aby mogła zrealizować
przyjęty program działań. Nowa Komisja działać będzie razem jako silny zespół,
w ramach którego różne resorty współpracują ze sobą, tworząc zintegrowane, dobrze
uzasadnione i jasne inicjatywy, które prowadzą do osiągnięcia konkretnych rezultatów.
Przewodniczący wyraźnie zaznaczył, że pragnie, by Komisja była „większa i odważniejsza w odniesieniu do istotnych kwestii, a w kwestiach mniejszej wagi – mniejsza
i skromniej działająca”.

Nowy sposób pracy
Aby umożliwić realizację tego ambitnego celu, nowy przewodniczący Komisji opracował nowe metody pracy kolegium, któremu będzie przewodniczył w trakcie swojej
kadencji. W zgodzie z postanowieniami Traktatu przewodniczący Juncker mianował
siedmiu wiceprzewodniczących Komisji, którzy będą kierować zespołami zadaniowymi, pilotować pracę kilku komisarzy i koordynować ich działania oraz zapewniać dynamiczną współpracę wszystkich członków kolegium, umożliwiając Komisji elastyczną
pracę, nieograniczoną sztywnymi podziałami. Wiceprzewodniczący będą odpowiedzialni za kilka jasno określonych projektów priorytetowych i będą kierować pracami
Komisji w głównych dziedzinach wskazanych w programie na rzecz zatrudnienia,
wzrostu, sprawiedliwości oraz zmian demokratycznych, będą także koordynować te
prace. Chodzi m.in. o takie obszary, jak pobudzenie zatrudnienia, wzrostu i inwestycji;
połączony jednolity rynek cyfrowy; stabilna unia energetyczna oraz pogłębiona i bardziej sprawiedliwa unia gospodarcza i walutowa. W praktyce kilku komisarzy będzie
ściśle współpracować z wiceprzewodniczącymi w ramach zespołów zadaniowych,
których skład będzie ulegać zmianom w zależności od pojawiających się potrzeb
i ewentualnych nowych projektów.
Jean-Claude Juncker,
od 1 listopada przewodniczący
Komisji Europejskiej, cztery dni
po objęciu urzędu daje sygnał
rozpoczęcia pierwszego
cotygodniowego posiedzenia
nowego kolegium komisarzy
wraz z sekretarz generalną
Catherine Day i szefem gabinetu
przewodniczącego Martinem
Selmayrem. Budynek Berlaymont,
Bruksela (Belgia).
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Aby umożliwić sprawne funkcjonowanie kolegium w nowej formie, przed objęciem
urzędu przewodniczący wystosował do każdego wiceprzewodniczącego i członka Komisji pisma zawierające opis zadań. W pismach tych wyraźnie określono, jakiego
sposobu pracy przewodniczący oczekuje od swojego nowego zespołu, tj. współpracy
resortów, kolegialności, spełniania najwyższych standardów zawodowych i etycznych
oraz pełnej niezależności i bezstronności. Pisma zawierały także opis szczegółowych
oczekiwań przewodniczącego dotyczących dziedziny podlegającej kompetencjom danego komisarza. Ich celem było również wzbudzenie większego poczucia politycznej
odpowiedzialności za kwestie podlegające danemu resortowi, w pełnej zgodzie z zasadą kolegialności.
Wiceprzewodniczący mają także do odegrania rolę w osiąganiu tego celu. Co do zasady przewodniczący będzie mógł wprowadzić nową inicjatywę do programu prac Komisji lub do porządku obrad kolegium, tylko jeśli otrzyma poparcie jednego z wiceprzewodniczących, na podstawie racjonalnych argumentów i jasnego opisu. W tym
względzie, zważywszy, że szczególne znaczenie mają takie kwestie, jak lepsze stanowienie prawa i kwestie budżetowe, przewodniczący będzie zwracał szczególną uwagę
na opinie Fransa Timmermansa, pierwszego wiceprzewodniczącego, komisarza ds.
lepszego stanowienia prawa, stosunków międzyinstytucjonalnych, praworządności
oraz Karty praw podstawowych, oraz wiceprzewodniczącej Kristaliny Georgijewej,
komisarz ds. budżetu i zasobów ludzkich.
Nowe biuro rzecznika prasowego odzwierciedla bardziej polityczny i kolegialny charakter nowej Komisji, a pod względem organizacji wzoruje się na systemie obowiązującym w Komisji pod przywództwem Jacques’a Delors’a (1985–1994), kiedy to komisarze nie mieli osobistych rzeczników, przypisanych do podlegających im dziedzin
działalności. Biuro służy wsparciem w prowadzeniu politycznej komunikacji przewodniczącemu i wszystkim członkom kolegium. Tworzą oni wizerunek instytucji i są jej
najlepszymi obrońcami i rzecznikami prowadzonej przez Komisję polityki. Dzięki temu
poszczególni komisarze mogą prowadzić zdecydowaną i skuteczną komunikację na
temat wielu kwestii i głównych celów, priorytetów i osiągnięć na szczeblu unijnym.
Biuro rzecznika prasowego stanowi integralną część Dyrekcji Generalnej ds. Komunikacji, znajdującej się pod zwierzchnictwem przewodniczącego. Biuro reprezentuje
oficjalne stanowisko Komisji w stosunkach z mediami. Strukturze tej przewodniczy
główny rzecznik Komisji Europejskiej – Margaritis Schinas, a w jej skład wchodzą
rzecznicy, doradcy prasowi i asystenci, których liczba została znacznie ograniczona.
Ponadto każdy członek kolegium ma specjalnego doradcę ds. komunikacji, który
w ścisłej współpracy z biurem rzecznika służy mu wsparciem w zakresie komunikacji.
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Siedem zespołów zadaniowych
Pierwszy wiceprzewodniczący Frans Timmermans będzie dbał o to, by każdy wniosek
Komisji był zgodny z zasadami pomocniczości i proporcjonalności. Będzie on również
stał na straży rządów prawa oraz postanowień Karty praw podstawowych w odniesieniu do wszystkich wniosków Komisji. Jako zastępca przewodniczącego zajmie się
nadzorowaniem stosunków Komisji z innymi instytucjami europejskimi i parlamentami narodowymi. Wiceprzewodniczący będzie zatem działał we współpracy z wszystkimi komisarzami, w szczególności z Vĕrą Jourovą, komisarz ds. sprawiedliwości, konsumentów oraz równouprawnienia płci, oraz z Dimitrisem Avramopoulosem,
komisarzem ds. migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa, ze względu na bliskie
powiązanie obszaru ich kompetencji z prawami podstawowymi oraz kwestią rządów
prawa. Ponadto przewodniczący Komisji zwrócił się do wiceprzewodniczącego Timmermansa, aby ten doradzał mu w kwestii rozstrzygania sporów między inwestorem
a państwem w ramach negocjacji transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego (TTIP). Przewodniczący jednoznacznie wskazał, że porozumienie TTIP nie będzie zawierało klauzuli o rozstrzyganiu sporów między inwestorem a państwem, jeśli
wiceprzewodniczący się na to nie zgodzi.
Pierwsze zdjęcie Komisji
Junckera, która objęła urząd
1 listopada, zrobione w budynku
Parlamentu Europejskiego
w Strasburgu (Francja), tuż
po głosowaniu 22 października,
gdy zatwierdzono skład Komisji.

Aby zagwarantować, że środki przydzielane są zgodnie z politycznymi priorytetami
Komisji, oraz zapewnić, by każde działanie przynosiło maksymalne efekty, wiceprzewodnicząca ds. budżetu i zasobów ludzkich Kristalina Georgijewa będzie kontrolować
wszystkie inicjatywy Komisji pod kątem ich wpływu na zasoby budżetowe i kadrowe.
Podejmować będzie ona także działania na rzecz dalszej modernizacji unijnej administracji publicznej, w tym dzięki szerszemu wykorzystaniu technologii cyfrowych. Jednym z zadań wiceprzewodniczącej jest również doprowadzenie do zwiększenia
udziału kobiet na stanowiskach wyższego i średniego szczebla zarządzania w Komisji
do 40 proc. do końca okresu urzędowania.
Wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Federica Mogherini jest także jednym z wiceprzewodniczących Komisji. Jej zadaniem będzie
koordynowanie wszystkich działań Komisji w zakresie stosunków zewnętrznych: europejskiej polityki sąsiedztwa oraz negocjacji w sprawie rozszerzenia; handlu; współpracy międzynarodowej i rozwoju; pomocy humanitarnej i zarządzania kryzysowego.
W tym wymagającym kontekście wysoka przedstawiciel może zwrócić się do innych
członków kolegium o zastąpienie jej w kwestiach wchodzących w zakres ich kompetencji, co umożliwi jej skoncentrowanie się na bieżących wyzwaniach geopolitycznych.
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Pozostali czterej wiceprzewodniczący są odpowiedzialni za następujące obszary:
▶ Andrus Ansip – jednolity rynek cyfrowy,
▶ Maroš Šefčovič – unia energetyczna,
▶ Valdis Dombrovskis – euro i dialog społeczny,
▶ Jyrki Katainen – zatrudnienie, wzrost, inwestycje i konkurencyjność.

JAK WYBIERANA JEST KOMISJA EUROPEJSKA?

#1

Kampania wyborcza.

#2

#3

Po konsultacjach przewodniczący Rady Europejskiej przedstawia Radzie kandydaturę.

CZERWIEC

Przewodniczący Rady Europejskiej konsultuje się z Parlamentem Europejskim w sprawie
potencjalnego kandydata na stanowisko przewodniczącego Komisji, biorąc pod uwagę rezultaty
wyborów europejskich.

22 25 MAJA
2014

Europejczycy wybierają nowy skład Parlamentu Europejskiego.

LUTY
MARZEC

Europejskie partie polityczne wybierają swoich kandydatów na przewodniczącego Komisji
Europejskiej.

Rada Europejska przyjmuje (kwalifikowaną większością głosów) decyzję w sprawie proponowanej
kandydatury.

#4
#5

Przesłuchania kandydatów na komisarzy w komisjach Parlamentu Europejskiego.

NIE

TAK

#7

Inauguracja nowej Komisji Europejskiej na forum Parlamentu Europejskiego.

PAŹDZIERNIK LISTOPAD

#6

Głosowanie w Parlamencie Europejskim nad nowym składem Komisji (bezwzględną większością
oddanych głosów).

SIERPIEŃ
WRZESIEŃ

Państwa członkowskie przedstawiają kandydatury komisarzy w ścisłej współpracy z nowym
przewodniczącym Komisji.

LIPIEC

Wybór przewodniczącego Komisji przez Parlament Europejski większością głosów członków
(co najmniej 376).

Źródła: Parlament Europejski; skonsolidowana wersja Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, art. 17 ust. 7; deklaracja 11 załączona do traktatu lizbońskiego.
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Program prac Komisji Europejskiej na 2015 r.
Opierając się na wytycznych politycznych przewodniczącego, w których określono
10 jasnych priorytetów i nowe metody pracy, Komisja 16 grudnia przyjęła swój program prac na 2015 r.4. Zawiera on działania, jakie Komisja zamierza podjąć w ciągu
roku, aby doprowadzić do odczuwalnego przełomu, jeżeli chodzi o tworzenie miejsc
pracy, wzrost i inwestycje, i aby przynieść obywatelom konkretne korzyści. Program
prac stanowi przełożenie 10 priorytetów wyznaczonych przez przewodniczącego na
pierwsze konkretne rezultaty.
Program prac obejmuje: 23 nowe inicjatywy zaproponowane przez Komisję pod przewodnictwem Jeana-Claude’a Junckera, zgodne z wytycznymi politycznymi przedstawionymi w Parlamencie Europejskim; 80 gotowych już wniosków, które Komisja proponuje wycofać lub zmienić ze względów politycznych lub technicznych; wnioski
dotyczące zmniejszenia obciążeń administracyjnych oraz wyeliminowania obciążeń
regulacyjnych.
Komisja zobowiązała się w szczególności zrealizować w 2015 r. następujące inicjatywy:
▶ Plan inwestycyjny dla Europy: uruchomienie w najbliższych trzech latach publiczno-prywatnych inwestycji w realną gospodarkę o wartości co najmniej 315 mld euro.
Inicjatywie tej będzie towarzyszyła i uzupełniała ją unia rynków kapitałowych,
zakładająca stworzenie jednolitego rynku kapitałowego.
▶ Ambitny pakiet dotyczący jednolitego rynku cyfrowego: stworzenie warunków do
dynamicznego rozwoju gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego przez
uzupełnienie otoczenia regulacyjnego dla telekomunikacji, unowocześnienie
przepisów o prawie autorskim, uproszczenie przepisów dotyczących zakupów
dokonywanych przez konsumentów on-line i zakupów cyfrowych, zwiększenie
bezpieczeństwa cybernetycznego i włączanie digitalizacji do głównego nurtu
polityki.
▶ Europejska strategia ramowa na rzecz utworzenia unii energetycznej: jej celem jest
zagwarantowanie bezpieczeństwa dostaw, dalsza integracja krajowych rynków
energii, poprawa efektywności energetycznej, obniżenie emisyjności koszyka
energetycznego oraz intensyfikacja badań i innowacji pozwalających na realizację
tych celów lub aspektów.
▶ Sprawiedliwsze metody opodatkowania: plan działania na rzecz walki z uchylaniem
się od opodatkowania i oszustwami podatkowymi, w tym środki na szczeblu
unijnym zmierzające do przejścia do systemu, w którym zyski generowane w danym
kraju podlegają opodatkowaniu w tym samym kraju, w tym automatyczna wymiana
informacji o decyzjach podatkowych oraz stabilizacja podstawy opodatkowania
osób prawnych.
▶ Europejski plan w dziedzinie migracji: opracowanie nowego podejścia do kwestii
legalnej migracji, aby UE przyciągała osoby utalentowane i wykwalifikowane, oraz
lepsze zarządzanie migracją do UE przez ściślejszą współpracę z państwami spoza
UE, solidarność między państwami członkowskimi oraz zwalczanie handlu ludźmi.
▶ Pogłębiona unia gospodarcza i walutowa: kontynuacja wysiłków na rzecz promowania stabilności gospodarczej i przyciągania inwestorów do Europy.
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Jeżeli chodzi o brak kontynuacji politycznej, Komisja, przygotowując program prac,
przeanalizowała około 450 wniosków, które obecnie czekają na decyzję Parlamentu
i Rady, i zaproponowała wycofanie lub zmianę 80 spośród nich. Niektóre wnioski mają
zostać wycofane, ponieważ nie wpisują się w priorytety nowej Komisji, lecz w wielu
przypadkach Komisja w dalszym ciągu zdecydowanie opowiada się za wytyczonymi
celami. Wnioski te są jednak bezużyteczne, jeżeli tylko oczekują na rozpatrzenie lub
jeżeli miałyby zostać okrojone z istotnych elementów podczas negocjacji i przestałyby
spełniać pierwotne założenia. W takich wypadkach Komisja zaproponuje nowe, lepsze
sposoby osiągnięcia wyznaczonych celów. Komisja zasięgnęła opinii Parlamentu
i Rady w sprawie tych wniosków przed formalnym ich wycofaniem.

LICZBA WYCOFANYCH WNIOSKÓW W LATACH 2005-2015
(DANE ZA 2015 R. ZGODNIE Z ZAŁOŻENIAMI PROGRAMU PRAC
KOMISJI NA 2015 R.)
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Jeśli chodzi o kwestię zmniejszenia biurokracji i eliminowania obciążeń regulacyjnych,
program prac na 2015 r. odzwierciedla większe zaangażowanie Komisji na rzecz
lepszego stanowienia prawa, opierając się na programie sprawności i wydajności regulacyjnej (REFIT), którego celem jest ograniczenie biurokracji i wyeliminowanie obciążeń regulacyjnych, aby tworzyć warunki sprzyjające inwestycjom. Kolegium komisarzy przygotowało listę wniosków i obowiązujących aktów prawnych, które zostaną
poddane przeglądowi i zmianom, tak aby lepiej służyły obywatelom i przedsiębiorcom
w UE. Obejmuje to także uproszczenia, na przykład we wspólnej polityce rolnej.
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10 lat osiągnięć
W czasie drugiej 5-letniej kadencji José Manuela Barroso jako przewodniczącego
Komisji, która zakończyła się 31 października, Europa doświadczyła bezprecedensowych niepokojów i zmian. Jego pierwsza kadencja ważna była także z instytucjonalnego punktu widzenia i zakończyła się wejściem w życie traktatu lizbońskiego
w grudniu 2009 r.
O ile nowy traktat zapewnił jasność i stabilność instytucjonalną, o tyle kryzys finansowy, który rozpoczął się w 2007 r., szybko przerodził się w kryzys zadłużeniowy, kryzys
gospodarczy i kryzys społeczny, znosząc podziały na politykę europejską i krajową.
W obliczu takich wyzwań Komisji kierowanej przez José Manuela Barroso udało się
utrzymać Europę zjednoczoną, otwartą i uczynić ją silniejszą na przyszłość. Zjednoczoną, ponieważ Komisji udało się utrzymać Europę w całości, a nawet ją rozszerzyć,
pomimo nacisków wywieranych na państwa członkowskie. Otwartą, ponieważ wraz ze
swoimi partnerami międzynarodowymi zaangażowała się w ramach G-20 w wypracowanie globalnej odpowiedzi, promując handel w Unii Europejskiej i na świecie jako
czynnik wzrostu i dotrzymując swoich zobowiązań wobec krajów rozwijających się.
Silniejszą, ponieważ w całej Europie trwa wdrażanie niezbędnych reform gospodarczych oraz wzmacnianie europejskiego zarządzania gospodarką, zwłaszcza w strefie
euro, dzięki czemu gospodarki europejskie mają być lepiej przygotowane do globalizacji.
Komisja Barroso, urzędująca
do 31 października, w pełnym
28-osobowym składzie podczas
jednego z cotygodniowych
spotkań kolegium w budynku
Berlaymont w Brukseli (Belgia).
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Prowadząc te działania, Komisja oparła się na tym, co wyjątkowe w Unii Europejskiej.
Europa to przede wszystkim wartości. Wartości takie jak pokój – fundamentalna zasada UE, za którą przyznano jej w 2012 r. Pokojową Nagrodę Nobla. Wartości takie jak
jedność i różnorodność, źródło siły, które należy cenić. Wartości takie jak solidarność,
leżąca u podstaw społecznej gospodarki rynkowej Unii i ochrony osób potrzebujących.
Unia to coś więcej niż projekt gospodarczy – to projekt polityczny, wspólnota kultur
oraz wspólnych wartości i interesów. W latach 2010–2014 Komisja, wraz z Parlamentem, Radą, Europejskim Bankiem Centralnym i pozostałymi instytucjami, dokładała
starań, aby uniknąć załamania się gospodarek państw członkowskich. Brak regulacji
i nadzorowania rynków finansowych stał się przyczyną spekulacji i baniek kredytowych. Wstrząs, który potem nastąpił, ukazał, że wiele państw członkowskich UE było
niekonkurencyjnych i żyło ponad stan. I chociaż gospodarki poszczególnych krajów
były ze sobą ściśle powiązane, Unii brakowało potrzebnych silnych ram zarządzania,
pozwalających zapobiec niewłaściwej polityce i poradzić sobie w obliczu kryzysu. Dziś
UE chroni obywateli i podatników za pomocą surowszych przepisów, które służą zabezpieczeniu oszczędności i zwiększają odpowiedzialność banków. W tym kontekście
Unia podjęła decydujący krok, który przed kryzysem byłby nie do pomyślenia, prowadzący do stworzenia unii bankowej, zapewniającej bezpieczniejszy i lepiej funkcjonujący sektor finansowy UE, z korzyścią dla swych obywateli. W rezultacie sektor finansowy jest obecnie lepiej uregulowany, a finansowe organy regulacyjne mogą
skuteczniej nadzorować banki, radzić sobie z trudnymi sytuacjami ekonomicznymi
i chronić nasze oszczędności.
Unia wprowadziła system zbiorowego zarządzania gospodarczego i budżetowego na
poziomie UE, który gwarantuje, że wszystkie rządy wprowadzają i podtrzymują porządek w krajowych finansach publicznych, a niezbędne reformy są realizowane w celu
podniesienia i utrzymania konkurencyjności gospodarki państw członkowskich. Eurosystem wyszedł z kryzysu silniejszy, nie tylko nie tracąc członków, ale i zyskując nowych.

Okładka publikacji
„Komisja Europejska 2010–2014.
Osiągnięcia” podsumowującej
działalność Komisji podczas
drugiego mandatu J.M. Barroso.

Komisja wykorzystała wszystkie dostępne środki, aby pomóc w utrzymaniu miejsc
pracy i pomóc bezrobotnym wrócić na rynek pracy, zwracając przy tym szczególną
uwagę na dotkliwy problem bezrobocia osób młodych. Uzgodniono nowy budżet UE,
który koncentruje się na inwestycjach przynoszących korzyści państwom członkowskim, regionom, przedsiębiorstwom i obywatelom. Aby jeszcze bardziej pobudzić
wzrost gospodarczy i stworzyć więcej nowych miejsc pracy, otworzono nowe rynki na
kontynencie – przez dalszy rozwój jednolitego rynku i ochronę związanych z nim
czterech swobód, oraz na całym świecie – przez realizację ambitnych umów handlowych.
Oprócz bezpośredniego zarządzania kryzysowego Unia opracowała i wdrożyła długoterminowy plan mający pomóc w modernizacji gospodarek państw członkowskich. Strategia „Europa 2020” określa realistyczne, ale ambitne cele, aby skierować UE na drogę inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego
włączeniu społecznemu.
Mimo że głównym wyzwaniem ostatnich pięciu lat był kryzys gospodarczy i finansowy,
Komisja nie przestała zajmować się innymi problemami obywateli Europy.
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Komisja podjęła szereg inicjatyw zmierzających do zagwarantowania swobodnego
przepływu osób, towarów, usług i kapitału, zapewnienia konsumentom i przedsiębiorstwom możliwości wyboru i uczciwej konkurencji oraz zwiększenia inwestycji w infrastrukturę. Dzięki jednolitemu rynkowi Unia zdołała jeszcze bardziej obniżyć opłaty
roamingowe w telefonii komórkowej, zapewnić podróżnym i konsumentom sprawiedliwsze ceny i prawa, osiągnąć porozumienie w sprawie patentu europejskiego oraz
zwiększyć widoczność ofert pracy z całej UE, aby ułatwić poszukiwanie pracy za granicami swojego kraju.
Jeśli chodzi o gwarantowanie praworządności, w ostatnich latach Komisja interweniowała w kilku państwach członkowskich, aby zapewnić pełne przestrzeganie podstawowych zasad oraz swobód i praw obywateli. W tym celu, w ramach inicjatywy na rzecz
praworządności, zaproponowano bardziej systematyczne i skuteczne narzędzia.
W coraz bardziej zglobalizowanym świecie liczy się rozmiar. Kryzys gospodarczy,
międzynarodowe negocjacje w sprawie zmiany klimatu, obawy dotyczące bezpieczeństwa energetycznego, migracja, arabska wiosna, a ostatnio – wydarzenia na
Ukrainie i epidemia wirusa Ebola: wszystkie te wydarzenia dowodzą, że UE jest skuteczna tylko wtedy, gdy wszystkie państwa działają wspólnie.
Kryzys gospodarczy skierował uwagę na UE, a jednocześnie pokazał jej zdolność do
wywierania wpływu na arenie międzynarodowej. Unia Europejska w wielu dziedzinach
wyznacza światowe standardy, a na światowych forach, takich jak G-8/G-7, G-20,
Światowa Organizacja Handlu i Organizacja Narodów Zjednoczonych, odgrywa wiodącą rolę. Unia wzmocniła także globalną obecność Europy w sąsiadujących z nią krajach
i na świecie. Od Afryki po Azję, od Ameryki Łacińskiej po Pacyfik i Karaiby Unia zacieśniła swoje partnerstwa polityczne, pozostając nadal – pomimo kryzysu – największym
światowym darczyńcą.
Przyznanie Unii Europejskiej Pokojowej Nagrody Nobla w 2012 r. przypomniało
wszystkim, że UE oznacza pokój, nadzieję i stabilność. Żadnego z tych dóbr nie należy
uznawać za coś oczywistego, a przez wiele następnych lat UE powinna w dalszym
ciągu przyczyniać się do ochrony tych wartości.
Jean-Claude Juncker,
przewodniczący Komisji
Europejskiej, składa hołd byłemu
wiceprzewodniczącemu Komisji
Jacques’owi Barrotowi, zmarłemu
3 grudnia, podczas ceremonii
ku jego pamięci w siedzibie Komisji
Europejskiej w Brukseli (Belgia).
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Dalsze postępy w kierunku pogłębionej i rzeczywistej
unii gospodarczej i walutowej
Grupa ekspertów publikuje swoje sprawozdanie końcowe
na temat funduszu amortyzacji zadłużenia oraz wspólnych
bonów skarbowych
Pod koniec marca 2014 r. grupa ekspertów ds. funduszu amortyzacji zadłużenia oraz
wspólnych bonów skarbowych5 przekazała Komisji swoje sprawozdanie końcowe.
Komisja powołała grupę ekspertów w 2013 r. w celu zbadania ewentualnych korzyści,
zagrożeń, wymogów i przeszkód związanych z częściowym zastąpieniem krajowej
emisji długu emisją wspólną w formie funduszu amortyzacji zadłużenia i wspólnych
bonów skarbowych.
W sprawozdaniu stwierdzono, że zarówno fundusz/pakt amortyzacji zadłużenia, jak
i wspólne bony skarbowe mogłyby przyczynić się do stabilizacji rynków długu publicznego, wsparcia transmisji polityki pieniężnej oraz promowania stabilności i integracji
finansowej. Jednakże zalety te wiązałyby się z zagrożeniami gospodarczymi, finansowymi i ryzykiem natury etycznej. Grupa ekspertów zaleciła przede wszystkim zgromadzenie dowodów na skuteczność zreformowanego zarządzania gospodarczego w UE
przed podjęciem jakichkolwiek decyzji w sprawie programów wspólnej emisji. Pomysł
zastosowania funduszu amortyzacji zadłużenia i wspólnych bonów skarbowych po raz
pierwszy pojawił się w planie działania Komisji na rzecz pogłębionej i rzeczywistej unii
gospodarczej i walutowej6, opublikowanym w listopadzie 2012 r. Na podstawie sprawozdania ekspertów Komisja rozważy dalszą analizę wspomnianych kwestii.

Ściślejsza koordynacja polityk gospodarczych
Na szczycie państw strefy euro w październiku stwierdzono, że ściślejsza koordynacja
polityk gospodarczych ma zasadnicze znaczenie dla sprawnego funkcjonowania unii
gospodarczej i walutowej. Wezwano na nim do kontynuowania, w ścisłej współpracy
z Komisją, wdrażania konkretnych mechanizmów zapewniających większą koordynację polityki gospodarczej, konwergencję i solidarność. Takie podejście zostało potwierdzone w grudniu przez Radę Europejską7, która zapowiedziała także, że powróci do tej
kwestii w sposób bardziej szczegółowy na swoim nieformalnym szczycie przewidzianym na luty 2015 r. Przewodniczący Komisji, w ścisłej współpracy z przewodniczącym
szczytu państw strefy euro, przewodniczącym Eurogrupy oraz prezesem Europejskiego Banku Centralnego, przedstawi następnie swoje sprawozdanie, najpóźniej
w czerwcu 2015 r. na szczycie Rady Europejskiej. Państwa członkowskie będą ściśle
zaangażowane w prace przygotowawcze.
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Angażowanie obywateli w debatę na temat
przyszłości Europy
27 marca w Brukseli (Belgia) odbył się pierwszy paneuropejski dialog obywatelski,
wieńczący serię 51 dialogów z obywatelami, które zorganizowano w 28 państwach
członkowskich z udziałem przewodniczącego Komisji José Manuela Barroso i 21 komisarzy8. Na tym szczególnym spotkaniu 150 uczestników wszystkich wcześniejszych
dialogów obywatelskich dzieliło się przemyśleniami z przewodniczącym Komisji
i z 10 komisarzami, prowadząc prawdziwie paneuropejską debatę.
Dialogi z obywatelami rozpoczęto we wrześniu 2012 r., kiedy kryzys finansowy i gospodarczy przerodził się w prawdziwy kryzys zaufania do Unii Europejskiej, jej przywódców politycznych i instytucji, jak również ogólnie – do europejskiego systemu
rządów. Dialogi były sposobem na dotarcie do obywateli i wysłuchanie ich opinii.
Koncepcja dialogów jest oparta na modelu spotkań otwartych, podczas których politycy unijni, krajowi i samorządowi wysłuchują obywateli i debatują z nimi na temat
kwestii unijnych.
W pierwszej serii dialogów, które odbywały się przez 18 miesięcy w urzędach miast,
na uniwersytetach, w teatrach i na rynkach, wzięło udział około 17 tys. obywateli,
a ponad 105 tys. aktywnie w nich uczestniczyło za pośrednictwem internetu i mediów
społecznościowych. Miliony Europejczyków widziały transmisje dialogów w telewizji
lub czytały o nich w mediach.

Co mówili obywatele?
Poruszano wiele różnych tematów, ale w każdej z debat powracały obawy dotyczące sytuacji gospodarczej, jej skutków społecznych i zagrożenia zjawiskiem
„straconego pokolenia”. Do najważniejszych problemów uczestnicy zaliczali kwestie związane ze swobodnym przepływem, przyszłościowe inwestycje w edukację
i badania naukowe oraz potrzebę zintegrowanego podejścia do kształtowania polityki.
Wielu obywateli wyraziło zdecydowane przekonanie, że integracja gospodarcza
musi nierozerwalnie wiązać się ze wzmocnieniem demokracji. Wyraźnie akcentowali oni także, że solidarność i odpowiedzialność muszą iść w parze. Czy to
w państwach członkowskich, które dobrze poradziły sobie w kryzysie, czy w tzw.
krajach objętych programem9, wszyscy podkreślali, że według nich w UE najważniejsza jest solidarność. Za ważną kwestię uznano także prawa obywateli UE.

W pierwszej serii dialogów średnio dziewięciu na dziesięciu uczestników zadeklarowało, że chciałoby, by organizowano więcej dialogów bezpośrednich z politykami europejskimi i krajowymi. W związku z tym Komisja pod zwierzchnictwem Jeana-Claude’a
Junckera będzie kontynuować rozwijanie i wdrażanie tego nowego instrumentu
umożliwiającego dotarcie do obywateli i komunikację z nimi. W szczególności w pismach do wszystkich członków Komisji przewodniczący Juncker upoważnił ich do aktywności politycznej na poziomie państw członkowskich i w ramach dialogu z obywatelami. Mieli oni przedstawiać i promować wspólny program działań, słuchać propozycji
i współpracować z zainteresowanymi stronami.

José Manuel Barroso,
przewodniczący Komisji
Europejskiej do 31 października,
zwraca się do uczestników
warsztatów zorganizowanych
w ramach ogólnoeuropejskiego
dialogu obywatelskiego. Bruksela
(Belgia), 27 marca.
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Europejski Rok Obywateli 2013 – działania w 2014 r.
Ogólnym celem Europejskiego Roku Obywateli 2013 było zwiększenie świadomości
i wiedzy na temat praw i obowiązków wynikających z obywatelstwa UE i zachęcenie
obywateli do angażowania się w dyskusje i debaty na ten temat.
Komisja kontynuowała rozpowszechnianie przesłania Europejskiego Roku Obywateli
w okresie poprzedzającym wybory do Parlamentu Europejskiego z maja 2014 r.
W tym okresie promowano dialog pomiędzy wszystkimi szczeblami władzy, społeczeństwem obywatelskim i przedsiębiorcami w ramach różnych imprez i konferencji
organizowanych w całej Europie, będących okazją do dyskusji na temat znaczenia
zarówno demokracji przedstawicielskiej, jak i demokracji uczestniczącej w UE, a także
do informowania obywateli na temat najlepszych sposobów uczestniczenia w procesie demokratycznym, szczególny nacisk kładąc na kwestię udziału w wyborach europejskich.
Oficjalny plakat kampanii
na rzecz dialogu obywatelskiego
2014.
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Nowa narracja dla Europy
W 2013 i 2014 r. Komisja wdrożyła projekt pilotażowy pt. „Nowa narracja dla Europy”10. Inicjatywa ta, popierana przez Parlament, ma korzenie w orędziu o stanie Unii
wygłoszonym w 2012 r. przez przewodniczącego José Manuela Barroso, w którym
apelował o zainicjowanie prawdziwej dyskusji z obywatelami w celu pogłębienia unii
politycznej. Wezwał on w szczególności środowiska kulturalne, naukowe i intelektualne do aktywnego udziału w debacie na temat przyszłości Europy, aby nie dopuścić, by
sferą publiczną zawładnęły populistyczne i radykalne nacjonalistyczne siły polityczne.
Inicjatywa „Nowa narracja dla Europy” powstała, aby umożliwić środowiskom artystycznym, kulturalnym, naukowym i intelektualnym wyrażenie opinii w debacie na temat przyszłości UE, a tym samym przyczynić się do przybliżenia ogółowi społeczeństwa projektu integracji europejskiej za pośrednictwem nauki i sztuki.
W celu realizacji projektu Komisja powołała specjalny komitet, w skład którego weszły
znaczące osobistości ze świata nauki, kultury i sztuki. Komitetowi powierzono przygotowanie trzech walnych zgromadzeń z udziałem intelektualistów zainteresowanych
procesem. Około 600 osób wzięło udział w tych zgromadzeniach.
Podstawą nowej narracji dla Europy były opinie określone w deklaracji „Duch Europy
i jego ucieleśnienie”11, która została przyjęta 1 marca w Berlinie.

PRZYPISY
1

Europejska Partia Ludowa (EPP), Postępowy Sojusz Socjalistów i Demokratów (S&D), Europejscy Konserwatyści
i Reformatorzy (EKR), Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy (ALDE), Zjednoczona Lewica
Europejska/ Nordycka Zielona Lewica (GUE/NGL), Grupa Zielonych/Wolne Przymierze Europejskie (Zieloni/
WSE), Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej (EFDD).

2

http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_pl.pdf

3

Konkluzje Rady Europejskiej z 26 i 27 czerwca 2014 r. (http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/
docs/pressdata/en/ec/143478.pdf).

4

Komunikat Komisji – Program prac Komisji na 2015 r. Nowy początek (COM(2014) 910).

5

http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/governance/pdf/20140331_report_pl.pdf

6

Komunikat Komisji – Plan działania na rzecz pogłębionej i rzeczywistej unii gospodarczej i walutowej: początek
europejskiej debaty (COM(2012) 777).

7

Konkluzje Rady Europejskiej z 18 grudnia 2014 r. (http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/
pressdata/en/ec/146411.pdf).

8

http://ec.europa.eu/citizens-dialogues/index_pl.htm

9

Grecja, Portugalia (do czerwca 2014 r.) i Cypr.

10

Decyzja Komisji w sprawie przyjęcia rocznego programu prac na 2014 r. dotyczącego zamówień związanych
z projektem pilotażowym „Nowa narracja dla Europy” służąca jako decyzja w sprawie finansowania (C(2014)
132).
Decyzja Komisji w sprawie przyjęcia rocznego programu prac na 2013 r. dotyczącego zamówień związanych
z projektem pilotażowym „Nowa narracja dla Europy” służąca jako decyzja w sprawie finansowania (C(2013)
289).
Projekt pilotażowy to działanie wchodzące w zakres kompetencji Unii, które nie wymaga wdrożenia aktu
podstawowego. Projekty pilotażowe są działaniami o charakterze eksperymentalnym, których celem jest
zbadanie wykonalności i użyteczności przyszłych działań podejmowanych przez Unię. Mogą one być wdrażane
przez okres nie dłuższy niż dwa kolejne lata.

11

http://ec.europa.eu/debate-future-europe/new-narrative/pdf/declaration_pl.pdf

AUTORZY ZDJĘĆ
Unia Europejska: str. 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 23, 25
Unia Europejska/Shimera/Etienne Ansotte: str. 21
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R

ok 2014 był rokiem postępów. Portugalia za przykładem Irlandii poczyniła
wystarczające postępy gospodarcze i strukturalne, by wystąpić z programu
pomocy finansowej. Większość pozostałych państw członkowskich również odnotowała dobre wyniki w zakresie zmniejszania lub konsolidowania deficytów budżetowych i w zakresie reform gospodarczych. W celu wzmocnienia nadzoru sektora finansowego w strefie euro, ale z możliwością uczestniczenia wszystkich
państw członkowskich, stworzono unię bankową, w ramach której przewidziano
mechanizm bezpieczeństwa, na wypadek gdyby jakaś instytucja finansowa miała
poważne problemy. Przepisy te dotyczą konkretnie strefy euro, która wymaga
specyficznych zasad ze względu na wspólną walutę. W ramach tych zasad od listopada jednolity mechanizm nadzorczy (SSM) odpowiada za nadzór nad systemem bankowym w strefie euro, ze szczególnym uwzględnieniem największych
banków.
Z początkiem 2014 r. do strefy euro przystąpiła Łotwa, a 1 stycznia 2015 r. jej
śladem poszła Litwa, stając się dziewiętnastym krajem stosującym euro jako
swoją walutę.
Postępy poczyniono również w zakresie zwalczania oszustw podatkowych dzięki
umowie w sprawie wymiany informacji na temat opodatkowania.

Nowa siedziba Europejskiego Banku Centralnego we Frankfurcie nad
Menem (Niemcy).
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Poprawa zarządzania gospodarczego w Europie
i udoskonalenie europejskiej agendy na rzecz wzrostu
gospodarczego
Unijne ramy zarządzania gospodarczego mają na celu wykrywanie, zapobieganie
i korygowanie problematycznych tendencji gospodarczych, takich jak nadmierne zadłużenie, bańki na rynku nieruchomości czy nierównowaga na rachunku obrotów bieżących, które to tendencje mogą zakłócać wzrost gospodarczy i narażać gospodarkę
na ryzyko.

ZARZĄDZANIE GOSPODARCZE W UE

Monitorowanie

Zapobieganie

Korekta

 Analiza danych
ekonomicznych
 Prognozy
 Roczna analiza wzrostu
gospodarczego
 Sprawozdanie
przedkładane w ramach
mechanizmu ostrzegania
i szczegółowe oceny
sytuacji

 Cele średniookresowe
 Programy stabilności
i programy konwergencji
 Krajowe programy reform
 Ocena projektów planów
budżetowych
 Zalecenia dla
poszczególnych krajów

 Procedura nadmiernego
deficytu
 Procedura nadmiernego
zakłócenia równowagi

Wdrażanie: europejski semestr
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Europejski semestr
Europejski semestr to unijny roczny cykl koordynacji polityki gospodarczej i społecznej, który w 2014 r. rozpoczął czwarty rok swojego funkcjonowania. Co roku Komisja
Europejska analizuje politykę każdego z państw członkowskich dotyczącą reform fiskalnych i strukturalnych, udziela wskazówek i zaleceń oraz nadzoruje ich wykonanie.
Zalecenia Komisji, po przeprowadzeniu gruntownej debaty między państwami członkowskimi, zostają najpierw zatwierdzone do wykonania przez szefów państw i rządów
obradujących jako Rada Europejska, a następnie formalnie przyjęte przez ministrów
państw członkowskich spotykających się jako Rada Unii Europejskiej, po czym państwa
członkowskie wdrażają uzgodnione strategie. Pod koniec 2014 r. Komisja wystosowała wniosek w sprawie usprawnienia działań w ramach europejskiego semestru,
w szczególności w zakresie działań wymagających ewentualnego usprawnienia obszarów dotyczących przejrzystości i złożoności procedur podejmowania decyzji politycznych oraz ich wpływu na wzrost gospodarczy, nierównowagę i konwergencję. Komisja ma zamiar omówić te kwestie z Parlamentem Europejskim i Radą w 2015 r.
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Roczna analiza wzrostu gospodarczego na 2014 r.
Roczna analiza wzrostu gospodarczego oznacza początek rocznego cyklu europejskiego semestru. Określa się w niej najważniejsze priorytety UE na nadchodzący rok mające na celu pobudzenie wzrostu gospodarczego i tworzenie miejsc pracy. Parlament
odgrywa w tym procesie istotną rolę poprzez tzw. dialog gospodarczy. Państwa
członkowskie poczyniły postępy w zakresie każdego z pięciu priorytetów, które zostały
określone przez Komisję w 2013 r. i pozostały zasadniczo podobne dla 2014 r.1. Postępy można podsumować w następujących punktach:

Konsolidacja budżetowa
Poczyniono znaczne postępy i średni deficyt budżetowy w UE i strefie euro powinien
nadal maleć i osiągnąć w tym roku, odpowiednio, 3,0 proc. i 2,6 proc. Zarówno UE, jak
i strefa euro spełniają w pełni założenia paktu stabilności i wzrostu – po raz pierwszy
od czasów kryzysu, kiedy deficyt wzrósł do blisko 7 proc. produktu krajowego brutto
(PKB) w 2009 r. Jednakże zadłużenie nadal jest wysokie i osiągnie maksymalną wartość w latach 2014–2015, zanim zacznie się zmniejszać. Wczesne działania umożliwiły państwom członkowskim zwolnienie tempa konsolidacji i większe skupienie się
na poprawie jakości wydatków publicznych oraz modernizacji administracji publicznej
na wszystkich szczeblach. Kraje o większym marginesie swobody w dziedzinie fiskalnej powinny stymulować prywatne inwestycje i konsumpcję, natomiast długoterminowe inwestycje w sektorze edukacji, badań i innowacji, transportu, energii i sieci
szerokopasmowych, jak również w dziedzinie ochrony klimatu powinny być chronione
przed cięciami budżetowymi. Należy zmniejszyć opodatkowanie pracy, a zwiększyć
opodatkowanie konsumpcji, mienia lub zanieczyszczeń.

Przywrócenie kredytowania
Poczyniono postępy w zakresie naprawy sektora finansowego, a od połowy 2012 r.
znacznie zmalały napięcia na rynku. Starania UE na rzecz stworzenia unii bankowej
wzmocnią zdolność banków do zarządzania ryzykiem w przyszłości. Należy jednak
podjąć więcej działań krótkoterminowych w celu obniżenia wysokiego poziomu zadłużenia sektora prywatnego (na przykład przez wprowadzenie lub usprawnienie zasad
postępowania w przypadku niewypłacalności osób fizycznych i prawnych), przygotowania banków do nowych wymogów kapitałowych i testów warunków skrajnych
oraz ułatwienia przedsiębiorstwom dostępu do finansowania. Po przeprowadzeniu
w 2014 r. testów warunków skrajnych w bankach EBC stał się w listopadzie jedynym
organem nadzoru. Wraz z przyjęciem w lipcu rozporządzenia w sprawie jednolitego
mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji2 ustanowiono dwa filary unii
bankowej.

Wzrost gospodarczy i konkurencyjność
W całej Europie w wyniku kryzysu dochodzi do znaczącego przesunięcia równowagi w kierunku wzrostu gospodarczego opartego na eksporcie. Niewystarczające
są jednak postępy w zakresie otwierania rynków produktów i usług na konkurencję,
zwłaszcza na rynku energii i zawodów regulowanych. Modernizacji wymagają również
systemy badań naukowych.
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Zatrudnienie i rozwój społeczny
Państwa członkowskie poczyniły postępy w zakresie modernizacji rynków pracy, co z czasem powinno pomóc w uzyskaniu zatrudnienia przez większą liczbę osób. Należy położyć nacisk na zintensyfikowanie aktywnego wsparcia dla bezrobotnych i na ich szkolenie
– w tym przez usprawnienie publicznych służb zatrudnienia i wprowadzenie gwarancji
dla młodzieży – oraz na zmodernizowanie systemów edukacyjnych. Państwa członkowskie powinny także monitorować wynagrodzenia, tak aby wspierały one zarówno konkurencyjność, jak i popyt wewnętrzny. Powinny również zapewnić, aby systemy zabezpieczenia społecznego obejmowały także osoby najbardziej potrzebujące.
We wspólnym sprawozdaniu o zatrudnieniu, które towarzyszy rocznej analizie wzrostu
gospodarczego, przeanalizowano tendencje i wyzwania w dziedzinie zatrudnienia
i rozwoju społecznego oraz przedstawiono rozwiązania polityczne zastosowane przez
państwa członkowskie w celu poprawienia wyników w tym zakresie. W sprawozdaniu
przedstawiono również tablicę wyników zawierającą wskaźniki zatrudnienia i wskaźniki społeczne, wprowadzoną w celu wzmocnienia społecznego wymiaru unii gospodarczej i monetarnej dzięki lepszemu zrozumieniu zagrożeń dla rynku pracy i rozwoju
społecznego.

Administracja publiczna
Szereg państw członkowskich podejmuje starania na rzecz zwiększenia wydajności swojego sektora publicznego, w tym w drodze usprawnienia współpracy między
poszczególnymi szczeblami administracji rządowej. Nacisk należy położyć na rozwój
świadczenia usług publicznych za pośrednictwem internetu i ograniczanie biurokracji.
W rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2014 r. przedstawiono również zalecenia dotyczące sposobu pogłębienia semestru europejskiego. Aby zwiększyć poczucie
odpowiedzialności państw członkowskich za wypełnianie zaleceń UE, państwa te powinny zaangażować w ten proces parlamenty krajowe, partnerów społecznych i obywateli, tak by zapewnić zrozumienie i akceptację kluczowych reform. Państwa członkowskie strefy euro powinny poświęcać więcej czasu na koordynację najważniejszych
reform, zwłaszcza w dziedzinie rynków pracy i produktów, zanim zostaną one wdrożone na poziomie krajowym. Państwa członkowskie powinny także skuteczniej wdrażać
zalecenia dla poszczególnych krajów, które otrzymują ze strony Komisji każdej wiosny.

Zalecenia dla poszczególnych krajów
W czerwcu Komisja zaproponowała szereg zaleceń dla poszczególnych państw członkowskich dotyczących polityki gospodarczej3, mających na celu wzmocnienie ożywienia gospodarczego, które odnotowano rok wcześniej. Zalecenia te opierają się na
szczegółowej analizie sytuacji poszczególnych państw i zawierają wskazówki dotyczące sposobów pobudzania wzrostu gospodarczego, zwiększania konkurencyjności
i tworzenia nowych miejsc pracy w latach 2014–2015.
W 2014 r. punkt ciężkości przesunięto z reagowania na pilne problemy wywołane
kryzysem na umacnianie warunków korzystnych dla trwałego wzrostu i zatrudnienia
w gospodarce pokryzysowej.
W 2014 r. opracowano zalecenia dla 26 krajów (z wyjątkiem Grecji i Cypru, które
wdrażały programy dostosowań gospodarczych). Odzwierciedlają one postępy poczynione od czasu zakończenia rundy zaleceń z 2013 r., która przyniosła pozytywne wyniki. Niemniej jednak należy kontynuować reformy strukturalne unijnych gospodarek,
w szczególności w zakresie:
▶ zwalczania wysokiego bezrobocia, nierówności i ubóstwa,
▶ przechodzenia na opodatkowanie bardziej sprzyjające tworzeniu miejsc pracy,
▶ pobudzania prywatnych inwestycji,
▶ zwiększenia konkurencyjności gospodarek,
▶ zmniejszania zadłużenia.
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Pakiet zaleceń dla poszczególnych krajów z 2014 r. został przyjęty przez Radę w lipcu.

PRZEGLĄD ZALECEŃ DLA POSZCZEGÓLNYCH KRAJÓW NA LATA
2014–2015

Ubóstwo i włączenie
społeczne

Kształcenie i szkolenie

Segmentacja rynku
pracy

Mechanizmy ustalania
wynagrodzenia

Współczynnik
aktywności zawodowej

Efektywna gospodarka
zasobami

Badania i rozwój oraz
innowacje

Administracja publiczna
i inteligentne regulacje

Konkurencja
w sektorze usług

Aktywna polityka
rynku pracy

ZATRUDNIENIE
I POLITYKA SPOŁECZNA

REFORMY STRUKTURALNE

Sektory sieciowe

Rynek mieszkaniowy

SEKTOR
FINANSOWY
System bankowy
i dostęp do finansowania

Opodatkowanie

Ramy budżetowe

System emerytalny
i system opieki zdrowotnej

Zdrowe finanse
publiczne

FINANSE PUBLICZNE

BELGIA
BUŁGARIA
REPUBLIKA CZESKA
DANIA
NIEMCY
ESTONIA
IRLANDIA
HISZPANIA
FRANCJA
CHORWACJA
WŁOCHY
ŁOTWA
LITWA
LUKSEMBURG
WĘGRY
MALTA
NIDERLANDY
AUSTRIA
POLSKA
PORTUGALIA

Source: EEAS.

RUMUNIA
SŁOWENIA
SŁOWACJA
FINLANDIA
SZWECJA
ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
Uwaga: Zalecenia dla poszczególnych państw na lata 2014–2015 zaproponowane przez Komisję 2 czerwca 2014 r. Grecja i Cypr powinny realizować
zobowiązania wynikające z programów pomocy finansowej UE i MFW. Zalecenia dla Portugalii są uzależnione od wyjścia z programu.
Więcej informacji znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/europe2020/index_pl.htm.
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Ocena projektów budżetu w strefie euro
Zgodnie z zasadami europejskiego zarządzania gospodarczego4 (tzw. dwupak) rządy
państw strefy euro są zobowiązane do przedstawienia Komisji do połowy października projektów planów budżetowych na następny rok. Ma to umożliwić koordynację
polityki budżetowej między państwami członkowskimi, których wspólną walutą jest
euro. Polityka gospodarcza jest bowiem uznana na mocy Traktatu o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej za „przedmiot wspólnego zainteresowania”. Komisja przedstawia
następnie dwie oceny: opinię na temat planu każdego państwa członkowskiego oraz
ogólną ocenę sytuacji budżetowej i perspektyw dla całej strefy euro. Niemniej jednak
państwa członkowskie zachowują pełne uprawnienia w odniesieniu do swoich budżetów krajowych.

ZGODNOŚĆ KRAJOWYCH PLANÓW BUDŻETOWYCH
Z POSTANOWIENIAMI PAKTU STABILNOŚCI I WZROSTU

Każdego roku państwa członkowskie, których wspólną walutą jest euro, przedstawiają Komisji Europejskiej projekty planów budżetowych. Komisja dokonuje oceny planów w celu zapewnienia, że polityka
gospodarcza w gronie tych państw jest skoordynowana oraz że wszystkie one przestrzegają unijnych
przepisów dotyczących zarządzania gospodarczego. Projekty planów budżetowych są klasyfikowane jako
zgodne, częściowo zgodne z wymogami lub zagrożone ryzykiem niezgodności.

Ryzyko niezgodności
Zasadniczo zgodny
Zgodny
Nie obejmuje wykonywania projektów
planów budżetowych na 2014 r.
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Komisja zakończyła ocenę 16 projektów planów budżetowych na 2015 r. sporządzonych przez państwa strefy euro, szczególnie pod względem ich zgodności z postanowieniami paktu stabilności i wzrostu. W przypadku pięciu państw (Niemcy, Irlandia,
Luksemburg, Niderlandy i Słowacja) plany budżetowe zostały uznane za zgodne
z wymogami paktu, a w przypadku czterech państw (Estonia, Łotwa, Słowenia i Finlandia) uznano, że projekty są w dużym stopniu zgodne. W odniesieniu do siedmiu
krajów (Belgia, Hiszpania, Francja, Włochy, Malta, Austria i Portugalia) opinie Komisji
wskazały na ryzyko niezgodności. W związku z tym Komisja wezwała dwie ostatnie
grupy państw do podjęcia niezbędnych środków w ramach krajowej procedury budżetowej w celu zapewnienia pełnej zgodności budżetu na 2015 r. z paktem stabilności
i wzrostu.
W niektórych przypadkach ryzyko niezgodności miało konsekwencje w postaci ewentualnych kroków w ramach procedury nadmiernego deficytu. W przypadku Belgii,
Francji i Włoch Komisja postanowiła ponownie przeanalizować sytuację w marcu
2015 r. Analiza ta zostanie przeprowadzona w związku z finalizacją ustaw budżetowych i spodziewanego doprecyzowania programu reform strukturalnych zapowiedzianego przez władze krajowe w pismach do Komisji w listopadzie 2014 r. Wspomniane trzy państwa członkowskie zobowiązały się na najwyższym szczeblu
rządowym do przyjęcia i wdrożenia reform strukturalnych pobudzających wzrost gospodarczy na początku 2015 r. Reformy te mają wpłynąć na stabilność finansów
publicznych w perspektywie średnioterminowej.

Wczesne wykrywanie ryzyka gospodarczego
Procedura dotycząca zakłóceń równowagi makroekonomicznej przewiduje coroczną
analizę sytuacji 28 gospodarek państw członkowskich. Umożliwia to identyfikację
głównych zagrożeń i zalecenie działań naprawczych na wczesnym etapie. W przypadku państw członkowskich korzystających z pomocy finansowej nadzór ten dokonywany jest w ramach ich programów. W 2014 r. dotyczyło to Grecji, Cypru, Portugalii
i Rumunii.
W 2014 r. Komisja opublikowała wnioski ze szczegółowego przeglądu sytuacji 17 gospodarek państw członkowskich w ramach europejskiego semestru. Komisja odnotowała stopniowe ożywienie gospodarcze, choć nadal pozostaje wiele wyzwań. Wśród
wyzwań tych znajdują się: duże zadłużenie zagraniczne w przypadku niektórych gospodarek, utrzymujące się znaczne nadwyżki na rachunku obrotów bieżących wskazujące na stłumiony popyt krajowy w niektórych krajach oraz konkurencyjność kosztowa
w przypadku krajów, które odnotowywały największy deficyt obrotów bieżących,
i krajów, które poniosły największe straty pod względem udziału w rynkach eksportowych. Komisja ustaliła, że w 14 z badanych państw członkowskich wystąpiły zakłócenia równowagi makroekonomicznej, a w 3 spośród nich (Chorwacja, Włochy i Słowenia)
uznano je za nadmierne. Państwa członkowskie powinny kontynuować działania zapobiegające tym zakłóceniom, aby zmniejszyć wysoki poziom bezrobocia w wielu częściach Europy. W odniesieniu do konsolidacji budżetowej w listopadzie jesienne prognozy gospodarcze potwierdziły, że nadal należy obniżać deficyt sektora instytucji
rządowych i samorządowych. W 2014 r. wskaźniki deficytu zarówno w UE, jak
i w strefie euro nadal się obniżały, jednakże wolniej niż w 2013 r. Oczekuje się, że
wskaźniki te osiągną maksimum w 2015 r. na poziomie, odpowiednio, 88,3 proc.
i 94,8 proc.
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W następstwie tych prognoz w listopadzie Komisja opublikowała roczne sprawozdanie
przedkładane w ramach mechanizmu ostrzegania5, inicjując procedurę dotyczącą
zakłóceń równowagi makroekonomicznej, która będzie kontynuowana w 2015 r.
w formie szczegółowej analizy sytuacji 16 państw członkowskich.
Sprawozdanie zawiera zestaw wskaźników pomocniczych przydatnych do interpretacji
tablicy wskaźników. Od 2013 r. wskaźniki pomocnicze obejmują także szereg wskaźników społecznych, gdyż ich analiza powinna umożliwić lepsze rozumienie społecznych
kosztów nierównowagi w różnych postaciach, jak również wymaganych dostosowań.
Wskaźniki społeczne dotyczą na przykład odsetka osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym lub odsetka (w stosunku do całej populacji) osób żyjących
w gospodarstwach domowych o bardzo niskiej intensywności pracy.

Priorytety gospodarcze po 2014 r.
Roczna analiza wzrostu gospodarczego na 2015 r.
Roczna analiza wzrostu gospodarczego na 2015 r.6, opublikowana przez Komisję
w listopadzie 2014 r., koncentruje się na trwałym powrocie Europy na ścieżkę zrównoważonego wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy. Analiza opiera się
na impulsie wynikającym z utworzenia nowej Komisji z ambitnym programem na
rzecz wzrostu gospodarczego, zatrudnienia, sprawiedliwości i demokratycznych przemian. W ramach tego podejścia Komisja zaleciła realizację polityki gospodarczej
i społecznej bazującej na trzech głównych filarach: pobudzeniu inwestycji, odnowieniu
zobowiązania do reform strukturalnych i odpowiedzialności budżetowej.

POZYTYWNE SPRZĘŻENIE ZWROTNE TRZECH ELEMENTÓW, KTÓRE
UZASADNIA PRZEDSTAWIONY PRZEZ KOMISJĘ PLAN INWESTYCYJNY
DLA EUROPY
INWESTYCJE

Valdis Dombrovskis, od 1 listopada
wiceprzewodniczący Komisji
odpowiedzialny za sprawy euro
i dialog społeczny, na konferencji
prasowej dotyczącej rocznej
analizy wzrostu gospodarczego UE
w 2015 r. Budynek Berlaymont,
Bruksela (Belgia), 28 listopada.

REFORMY
STRUKTURALNE

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
BUDŻETOWA
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Usprawnienie europejskiego semestru
Komisja zaproponowała również, by usprawnić i wzmocnić europejski semestr poprzez
jego lepsze ukierunkowanie i bardziej polityczną rolę, opartą na trzech filarach rocznej
analizy wzrostu gospodarczego. Bardziej ukierunkowany europejski semestr powinien
wzmocnić społeczną gospodarkę rynkową i zwiększyć skuteczność koordynacji polityki
gospodarczej na poziomie UE dzięki zwiększeniu zakresu i poczucia odpowiedzialności
ze strony wszystkich podmiotów, w tym partnerów społecznych. Nowy cykl polityki
gospodarczej przyczyni się również do uproszczenia procedur i ograniczenia wymogów dotyczących sprawozdawczości państw członkowskich, jednocześnie powodując,
że proces ten będzie bardziej otwarty i wielostronny.
Jyrki Katainen (po lewej),
wiceprzewodniczący Komisji
Europejskiej odpowiedzialny za
miejsca pracy, wzrost, inwestycje
i konkurencyjność, i Pierre
Moscovici (po prawej), komisarz
do spraw gospodarczych
i finansowych, podatków i ceł
(obydwaj na stanowiskach od
1 listopada), podczas wspólnej
konferencji prasowej poświęconej
jesiennej prognozie gospodarczej
na okres 2014–2016. Bruksela
(Belgia), 4 listopada.

Europejski Mechanizm Stabilności
Europejski Mechanizm Stabilności (EMS) jest stałym mechanizmem postępowania
w sytuacji kryzysowej w państwach strefy euro. EMS emituje instrumenty dłużne
w celu finansowania pożyczek i innych form pomocy finansowej dla państw członkowskich strefy euro.
Decyzja prowadząca do powstania EMS została podjęta przez Radę Europejską
w grudniu 2010 r., a państwa członkowskie strefy euro podpisały międzyrządowy
traktat ustanawiający EMS w lutym 2012 r. EMS został uruchomiony 8 października
2012 r. Łotwa, która przystąpiła do strefy euro w styczniu 2014 r., została 18. członkiem EMS w marcu.
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EMS jest organizacją międzyrządową powołaną na mocy międzynarodowego prawa
publicznego, z siedzibą w Luksemburgu. Jego łączny kapitał subskrybowany wynosi
701,9 mld euro, przy czym kapitał wpłacony wynosi 80,2 mld euro, a zadeklarowany
kapitał na żądanie – 621,7 mld euro. Może on udzielać pożyczek o maksymalnej
łącznej wartości sięgającej 500 mld euro, a jego udziałowcami są wszystkie państwa
członkowskie strefy euro.

WPŁATY NA POCZET KAPITAŁU DOKONANE PRZEZ PAŃSTWA
CZŁONKOWSKIE EMS
Finlandia 1,7852%
Słowacja 0,8184%
Słowenia 0,4247%

Belgia 3,4534%

Portugalia 2,4921%
Austria 2,7644%
Niderlandy 5,6781%

Niemcy 26,9616%

Malta 0,0726%
Luksemburg 0,2487%
Litwa 0,4063%
Łotwa 0,2746%
Cypr 0,1949%
Estonia 0,1847%
Włochy 17,7917%

Irlandia 1,5814%
Grecja 2,7975%
Hiszpania 11,8227%

Francja 20,2471%
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Łotwa przystąpiła do strefy euro w 2014 r. – Litwa została
19. państwem członkowskim strefy euro w 2015 r.
Mimo wielu pesymistycznych opinii w 2014 r. strefa euro ustabilizowała się i powitała nowych członków. 1 stycznia Łotwa zostaje 18. krajem strefy euro. Zmian na Łotwie
dokonano sprawnie i skutecznie. Były one regularnie monitorowane w ramach prowadzonych przez Komisję badań Eurobarometru, aż do zakończenia okresu obiegu
dwóch walut 14 stycznia. Tego dnia ponad 90 proc. płatności gotówkowych w sklepach
dokonywano tylko w euro. To tempo zmian zostało podtrzymane, gdy Rada podjęła
decyzję konieczną do przyjęcia euro przez Litwę 1 stycznia 2015 r.7, czyniąc ją
19. członkiem strefy euro. Rada ustaliła stały kurs wymiany na 3,45280 litów litewskich za jedno euro. Odpowiada to dominującemu kursowi centralnemu lita w unijnym
mechanizmie kursowym. Decyzja została podjęta 23 lipca 2014 r., po udzieleniu
szerokiego poparcia przez Parlament Europejski 16 lipca i przez Radę Europejską
podczas posiedzenia 26–27 czerwca, na podstawie zaleceń Komisji i EBC.
Rimantas Šadžius, minister
finansów Litwy, na uroczystości
z okazji wejścia Litwy 1 stycznia
2015 r. do strefy euro. Bruksela
(Belgia), 23 lipca 2014 r.

Strefa euro z 338 mln Europejczyków – silniejsza dzięki euro
Po ponad 10 latach po wprowadzeniu banknotów i monet euro Eurosystem rozpoczął emitowanie drugiej serii banknotów, znanej jako seria „Europa”. W ramach
tej serii na hologramie i znaku wodnym znajduje się portret Europy – postaci
z mitologii greckiej, od której pochodzi nazwa naszego kontynentu.
Nowy banknot o nominale 10 euro wszedł do obiegu 23 września. Jest to drugi
z serii banknotów „Europa”, a wyemitowano go po wprowadzeniu do obiegu banknotu o nominale 5 euro. EBC podjął szereg środków mających na celu wspieranie
dostosowywania urządzeń do obsługi banknotów, udostępniając przemysłowi
nowy banknot o nominale 10 euro na długo przed jego emisją oraz zacieśniając
współpracę ze wszystkimi zainteresowanymi stronami. Przyczyniło się to do
sprawnego wprowadzenia nowych banknotów.
Dalsze informacje na temat ochrony euro przed fałszowaniem8 znajdują się
w rozdziale 4.
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Wyniki badania Eurobarometru: państwa członkowskie
strefy euro, październik
Znaczny odsetek respondentów w całej strefie euro (około 69 proc.) również postrzega
euro jako korzystne dla UE. Mimo że większość z nich odpowiada podobnie w każdym
kraju, istnieją jednak duże różnice między państwami członkowskimi strefy euro.

OPINIA PUBLICZNA NA TEMAT EURO
Nastawienie wobec euro: odpowiedzi otrzymane od członków społeczeństwa w krajach strefy euro na pytanie
„Ogólnie rzecz biorąc, czy uważa Pan(-i), że (...) posiadanie euro jest dla UE dobre, czy złe?”.
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Pomoc finansowa: szczegółowe informacje na temat
programów
Europejskie mechanizmy pomocy finansowej udzielają wsparcia państwom członkowskim UE znajdującym się w trudnej sytuacji, a tym samym zapewniają stabilność finansową w UE oraz w strefie euro. Pomoc finansowa jest uzależniona od warunków
makroekonomicznych. Programy dostosowań, które zostały zapoczątkowane i wdrożone, przyniosły zainteresowanym państwom członkowskim znaczne korzyści pod
względem stabilności, wzrostu gospodarczego, reform strukturalnych prowadzących
do wzrostu konkurencyjności, a w przypadku krajów, które z powodzeniem zakończyły
te programy – powrót do normalnych warunków kredytowania na rynkach kapitałowych.

Grecja
Od maja 2010 r. państwa członkowskie strefy euro i Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) zapewniają pomoc finansową Grecji w ramach programu dostosowań
gospodarczych w kontekście gwałtownego pogorszenia jej warunków finansowania.
Pomoc ta ma wesprzeć działania greckiego rządu zakładające przywrócenie stabilności budżetu i wdrożenie reform strukturalnych poprawiających konkurencyjność gospodarki, a tym samym stanowiących fundament trwałego rozwoju gospodarczego
i zapewniających tworzenie nowych miejsc pracy.
Każdorazowa wypłata dla Grecji w ramach każdego z instrumentów wsparcia finansowego musi zostać zatwierdzona zarówno przez, odpowiednio, Eurogrupę i zarząd
Europejskiego Instrumentu Stabilności Finansowej, jak i przez Radę Wykonawczą
MFW. Przed podjęciem takiej decyzji przedstawiciele Komisji, EBC i MFW przeprowadzają wspólne wizyty kontrolne w Grecji, aby monitorować zgodność z warunkami
programu. W 2014 r. piąta transza w ramach programu wsparcia finansowego z Europejskiego Instrumentu Stabilności Finansowej (EFSF) i MFW wyniosła ogółem
9,9 mld euro i została wypłacona w kilku częściach w lipcu i sierpniu. Po tym jak
8 grudnia Eurogrupa wyraziła swoje pozytywne stanowisko, 9 grudnia Grecja oficjalnie
wystąpiła o dwumiesięczne techniczne przedłużenie programu oraz o uruchomienie
wspomagającej uwarunkowanej linii kredytowej w ramach EMS po ostatecznym zakończeniu programu. Eurogrupa z zadowoleniem przyjęła ostatnie pozytywne zmiany
w greckiej gospodarce i postępy poczynione przez greckie władze w rozwiązywaniu
problemów pozostałych do zakończenia piątego przeglądu.
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WYPŁATY W RAMACH GRECKIEGO PROGRAMU DOSTOSOWAŃ
GOSPODARCZYCH (W MLD EURO)
Poprzednie wypłaty
Pierwszy program

Państwa członkowskie strefy euro

Pierwsza wypłata

18 maja 2010 r.

MFW
14,5

12 maja 2010 r.

Ogółem
5,5

20,0

Druga wypłata

13 września 2010 r.

6,5

14 września 2010 r.

2,5

9,0

Trzecia wypłata

19 stycznia 2011 r.

6,5

21 grudnia 2010 r.

2,5

9,0

Czwarta wypłata

16 marca 2011 r.

10,9

16 marca 2011 r.

4,1

15,0

Piąta wypłata

15 lipca 2011 r.

8,7

13 lipca 2011 r.

3,3

12,0

Szósta wypłata

14 grudnia 2011 r.

5,8

7 grudnia 2011 r.

2,2

8,0

20,1

73,0

Pierwszy program – wypłaty ogółem

52,9

Drugi program
Pierwsza wypłata

Pierwsza transza2
Druga transza3

12 marca, 10 kwietnia
i 25 kwietnia 2012 r.
12 marca, 10 kwietnia
i 25 kwietnia 2012 r.

5,9

Czwarta transza

10 kwietnia 2012 r.

3,3

Piąta transza

19 kwietnia 2012 r.

25,0

Szósta transza

10 maja 2012 r.

4,2

Siódma transza

28 czerwca 2012 r.

1,0

Pierwsza transza5

17 i 19 grudnia 2012 r.

34,3

Druga transza

31 stycznia 2013 r.

2,0

Trzecia transza

28 lutego 2013 r.

2,8

Czwarta transza

3 maja 2013 r.

2,8

Piąta transza

31 maja 2013 r.

7,2

Ogółem

1,649

16 stycznia 2013 r.

3,24

6 czerwca 2013 r.

1,73

2 sierpnia 2013 r.

1,71

5 czerwca 2014 r.

3,41

49,1

Pierwsza transza

17 maja 2013 r.

4,2

Druga transza

25 czerwca 2013 r.

3,3

Ogółem

7,5

Pierwsza transza

31 lipca 2013 r.

2,5

Druga transza

18 grudnia 2013 r.

0,5

Ogółem
Piąta wypłata

19 marca 2012 r.

74,0

6

Czwarta wypłata

Ogółem

4,9

19 marca 2012 r.

Ogółem

Trzecia wypłata

29,7

Trzecia transza

4

Druga wypłata

MFW

EFSF1

3,0

Pierwsza transza

28 kwietnia 2014 r.

6,3

Druga transza

9 lipca 2014 r.

1,0

Trzecia transza

14 sierpnia 2014 r.

1,0

Ogółem

8,3

Drugi program – wypłaty ogółem do listopada 2014 r.

141,9

11,74

153,6

Pierwszy i drugi program – wypłaty ogółem do listopada 2014 r.

194,8

31,8

226,6

Należy zwrócić uwagę, że niektóre dane liczbowe zostały zaokrąglone, a w związku z tym całkowite sumy mogą nie odpowiadać dokładnym kwotom
zawartym w wierszach i kolumnach.
1
Tabela nie obejmuje 35 mld euro w obligacjach ESFS przekazanych do EBC 7 marca 2012 r. jako zabezpieczenie, aby EBC w dalszym ciągu
przyjmował greckie obligacje rządowe z ratingiem selektywnego niewywiązywania się z płatności w ramach walutowej działalności finansowej.
Obligacje EFSF zostały wydane przez EBC 25 lipca 2012 r.
2
Zachęta dla zaangażowania sektora prywatnego, obligacje EFSF.
3
Odsetki skumulowane dla zaangażowania sektora prywatnego, obligacje EFSF.
4
Dokapitalizowanie banków, obligacje EFSF.
5
Obejmuje dokapitalizowanie banków.
6
Dokapitalizowanie banków, obligacje EFSF.
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Portugalia
W czerwcu Portugalia pomyślnie zakończyła trzyletni program dostosowań gospodarczych zgodnie z planem i bez korzystania z uzgodnionej wcześniej pożyczki o charakterze ostrożnościowym. Program obejmował realizację ambitnego programu reform
oraz przyczynił się do powrotu na ścieżkę wzrostu gospodarczego i przywrócenia zaufania inwestorów do państwa. Rząd portugalski postanowił zakończyć program bez
wypłaty pełnej kwoty pomocy, tj. bez wypłaty ostatniej raty pożyczki z UE i MFW.
Wizyta przedstawicieli Komisji, EBC i MFW w ramach (niezamkniętego) dwunastego,
końcowego przeglądu programu dostosowań gospodarczych zakończyła się w maju.
Generalne wnioski z końcowej wizyty mówią, że wobec trudnych okoliczności w ciągu
ostatnich trzech lat program wdrażano z dużym powodzeniem, osiągając znaczną poprawę finansów publicznych, stabilizację sektora finansowego i ożywienie gospodarki.
W ciągu ostatnich trzech lat saldo rachunku obrotów bieżących Portugalii, które wykazywało znaczny deficyt, osiągnęło nadwyżkę, deficyt budżetowy zmniejszył się
o ponad połowę, a dostęp do rynków państwowych instrumentów dłużnych znacznie
się poprawił. Ponadto Portugalia odczuła umiarkowane ożywienie gospodarcze, oparte na zwiększonej konkurencyjności, stabilności finansowej i poprawie stanu finansów
publicznych, przy spadającym bezrobociu.
Portugalia objęta jest obecnie nadzorem po zakończeniu programu, aż do chwili, gdy
spłacone zostanie przynajmniej 75 proc. otrzymanego wsparcia finansowego. Celem
nadzoru po zakończeniu programu jest zmierzenie zdolności Portugalii do spłaty pozostałych pożyczek udzielonych przez europejski mechanizm stabilizacji finansowej
(EFSM) i Europejski Instrument Stabilności Finansowej. W ramach nadzoru po zakończeniu programu Komisja, w porozumieniu z EBC, rozpocznie okresowe wizyty kontrolne w tym państwie członkowskim, aby przeanalizować zmiany sytuacji gospodarczej,
budżetowej i finansowej oraz przygotować sprawozdania z ocen półrocznych, w których może zalecić podjęcie dalszych środków, jeśli okaże się to konieczne.
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DANE DOTYCZĄCE WYPŁAT DLA PORTUGALII (W MLD EURO)
Przegląd
programu

Data

Raty
(ogółem)

EFSM
(w mld
euro)

EFSF
(w mld
euro)

MFW
(w mld
euro)

Ogółem

Przybliżona
data
wypłaty

Zatwierdzenie

II kw. 2011

1

6,5

5,9

6,3

18,7

czerwiec
2011

Pierwszy

III kw. 2011

2

7,6

—

4,0

11,6

wrzesień
2011

Drugi

IV kw. 2011

3

1,5

3,7

2,9

8,1

grudzień
2011

Trzeci

I kw. 2012

4

4,5

5,2

5,2

14,9

kwiecień
2012

Czwarty

II kw. 2012

5

—

2,6

1,5

4,1

lipiec 2012

Piąty

III kw. 2012

6

2,0

0,8

1,5

4,3

październik
2012

Szósty

IV kw. 2012

7

—

0,8

0,8

1,6

styczeń 2013

Siódmy

I kw. 2013

8

—

2,1

0,7

2,8

kwiecień
2013

Ósmy

II kw. 2013

—

1,8

1,0

2,8

Dziewiąty

III kw. 2013

—

1,9

0,9

2,8

listopad
2013

Dziesiąty

IV kw. 2013

10

1,8

—

0,9

2,7

luty 2014

11

—

1,2

12

0,4

—

—

1.7
(anulowano)

Jedenasty

Dwunasty
Ogółem

9

I kw. 2014

II kw. 2014

0,9

24,3

2,5

kwiecień
2014
listopad
2014

0,9
2,6
(anulowano) (anulowano)
26

26,6

76,9

Należy zwrócić uwagę, że niektóre dane liczbowe zostały zaokrąglone, a w związku z tym całkowite sumy
mogą nie odpowiadać dokładnym kwotom zawartym w wierszach i kolumnach.

Cypr
W następstwie wniosku złożonego w czerwcu 2012 r. przez Cypr – w kwietniu 2013 r.
Komisja, EBC i MFW uzgodniły z cypryjskimi władzami program dostosowań gospodarczych. Program ten przewidziany jest na lata 2013–2016. Pakiet finansowy wyniesie maksymalnie 10 mld euro: EMS zapewni do 9 mld euro, a przewidywany wkład
MFW wyniesie około 1 mld euro.
Po dokonaniu czwartego przeglądu postępów program Cypru pozostaje na dobrej
drodze pomimo znaczących problemów, które wciąż pozostają nierozwiązane. Wynik
budżetowy na pierwszy kwartał 2014 r. przewyższył ze znacznym marginesem szacunkowe wartości, odzwierciedlając lepsze od przewidywanych wyniki w zakresie dochodów i rozważne wykonanie budżetu. Poczyniono postępy w konsolidacji i dokapitalizowaniu sektora kredytów spółdzielczych, a banki kontynuują realizację planów
restrukturyzacji. Pozwoliło to na zniesienie znacznej części ograniczeń dotyczących
krajowych transakcji płatniczych zgodnie z rządowym planem działania. Władze podjęły również kroki w kierunku realizacji ambitnego programu reform strukturalnych.

D A L S Z E

K R O K I

W

S T R O N ę

U N I I

G O S P O D A R C Z E J ,

F I S K A L N E J

Ostatnią wizytą, która miała miejsce w 2014 r., była misja kontrolna w lipcu. Znaczne
przesunięcie zakończenia tej wizyty było spowodowane opóźnionym przyjęciem skutecznych przepisów prawnych dotyczących egzekucji z nieruchomości. Po anulowaniu
szeregu papierów dłużnych, które spowodowałoby nieskuteczność przepisów dotyczących egzekucji z nieruchomości, wizytę kontrolną zakończono, a w połowie grudnia
doszło do wypłaty 350 mln euro z EMS.

DANE DOTYCZĄCE WYPŁAT DLA CYPRU (W MLD EURO)
Przegląd

Data1

EMS

MFW

Ogółem

—

2

—

2,0

0,1

2,1

—2

—

1,0

—

1,0

Pierwszy

IV kw. 2013

1,5

0,1

1,6

Drugi

I kw. 2014

0,1

0,1

0,2

Trzeci

II kw. 2014

0,2

0,1

0,2

Czwarty

III kw. 2014

0,6

0,1

0,7

3

Piąty

I kw. 2015

0,4

0,1

0,4

Szósty

II kw. 2015

—

—

—

Siódmy

III kw. 2015

—

—

—

Ósmy

IV kw. 2015

—

—

—

Dziewiąty

I kw. 2016

—

—

—

Ogółem

II kw. 2016

—

—

—

5,7

0,5

6,2

Wypłaty ogółem

Należy zwrócić uwagę, że niektóre dane liczbowe zostały zaokrąglone, a w związku z tym całkowite sumy
mogą nie odpowiadać dokładnym kwotom zawartym w wierszach i kolumnach.
1
Odnosi się do okresu prefinansowanego za pośrednictwem oficjalnych funduszy.
2
Dwóch pierwszych wypłat dokonano w momencie zainicjowania programu, przed rozpoczęciem
przeglądów.
3
Wypłaty w ramach Europejskiego Mechanizmu Stabilności związane z piątym przeglądem zostały
zrealizowane w grudniu 2014 r., ale termin wypłat MFW został przesunięty.

Hiszpania
Hiszpański program dotyczący sektora finansowego został doprowadzony do pomyślnego zakończenia pod koniec stycznia, po upływie 18 miesięcy od rozpoczęcia jego
realizacji.
W ramach programu osiągnięto podwójny cel naprawy i zreformowania hiszpańskiego
sektora finansowego, a tym samym przyczyniono się do stworzenia solidnych podstaw
ożywienia gospodarczego.
Ustabilizowały się hiszpańskie rynki finansowe, banki zwiększyły płynność, a ich wypłacalność pozostaje na bezpiecznym poziomie, rosną depozyty, poprawia się dostęp
do rynków finansowania, a restrukturyzacja banków jest w zaawansowanym stadium.
Ponadto ramy zarządzania, regulacji i nadzoru sektora bankowego zostały znacznie
wzmocnione w celu zapewnienia, by nie doszło do powtórzenia nieodpowiedzialnych
praktyk, które doprowadziły do kryzysu.
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Niemniej jednak wyzwania, z jakimi boryka się Hiszpania, są wciąż znaczące. Należy
kontynuować konsolidację fiskalną, reformy strukturalne i działania mające na celu
zmniejszenie nadal bardzo wysokiej stopy bezrobocia.
Ostatnie zmiany gospodarcze i finansowe potwierdzają pozytywne tendencje w zakresie stabilizacji, które odnotowano w ciągu ostatnich dwóch lat. Jednakże należy
zachować czujność, ponieważ ogólna sytuacja gospodarcza nadal jest krucha, a zakłócenia równowagi z okresu przed kryzysem oraz związane z nimi wyzwania dla
polityki na rynku pracy i poza nim nadal pozostają znaczne. Pełna, terminowa i skuteczna realizacja programu reform oraz jego dalsze wzmocnienie, tam gdzie to konieczne, ma zasadnicze znaczenie i często wymaga wspólnych działań na różnych
szczeblach władzy, jak również ścisłego monitorowania rezultatów reform.
Po zakończeniu programu kontynuowane jest monitorowanie hiszpańskiej gospodarki
i sektora finansowego w ramach nadzoru po zakończeniu programu.
W odpowiedzi na wniosek z czerwca 2012 r. Hiszpania otrzymała pomoc finansową
w wysokości 41,3 mld euro od państw członkowskich strefy euro za pośrednictwem
Europejskiego Instrumentu Stabilności Finansowej. Pomoc ta została następnie przejęta przez EMS.

Irlandia
Od 2011 r. do końca 2013 r. UE i MFW udzielały Irlandii pomocy finansowej. W grudniu
2013 r. Irlandia pomyślnie zakończyła program pomocy finansowej, w ramach którego
spełniona została zdecydowana większość warunków dotyczących polityki. Odzyskano
również zaufanie inwestorów do państwa i banków.
Irlandia poddana jest obecnie nadzorowi po zakończeniu programu, do czasu gdy
spłacone zostanie przynajmniej 75 proc. otrzymanego wsparcia finansowego.
Ogólnie rzecz biorąc, perspektywy dla Irlandii poprawiają się od momentu zakończenia programu wspieranego przez MFW i UE. Nadal pozostają jednak poważne wyzwania. Na tle ogólnego spadku rentowności obligacji skarbowych popyt inwestorów prywatnych na irlandzkie aktywa jest duży, a władze wznawiają zaciąganie normalnych
pożyczek na rynku. Nadal odnotowuje się ożywienie gospodarcze oraz spadek nominalnego deficytu budżetowego, a także postępy w zakresie reform strukturalnych
i sektora finansowego. Niemniej jednak wysokie zadłużenie sektora publicznego
i prywatnego wpływa negatywnie na tempo ożywienia gospodarczego, zwłaszcza
w odniesieniu do spożycia prywatnego.
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Rumuński program zapobiegawczej pomocy dla bilansu
płatniczego
Program zapobiegawczej pomocy dla bilansu płatniczego będzie realizowany przez
24 miesiące (do końca września 2015 r.), a obejmie zapobiegawczą pomoc ze strony
UE w wysokości do 2 mld euro oraz ze strony MFW w wysokości do 1,75 mld SDR9
(około 2 mld euro), wspartą promesą kredytową. Ponadto Bank Światowy będzie nadal
udzielał wsparcia rumuńskiej gospodarce.
Zespoły z Komisji i MFW odbyły w czerwcu wizyty w Rumunii w celu przeprowadzenia
dyskusji na temat pierwszego przeglądu rumuńskiego programu zapobiegawczej pomocy UE dla bilansu płatniczego oraz trzeciego przeglądu w ramach promesy kredytowej MFW. Nowa wizyta kontrolna planowana jest na początek 2015 r. Tymczasem
we wrześniu rumuńska delegacja ministerialna złożyła wizytę w Brukseli, aby omówić
stan wdrażania strategii w głównych obszarach programu oraz plany rządowe dotyczące drugiej korekty budżetu w 2014 r., przyjętej pod koniec września. Ponadto
przedstawiciele Komisji i MFW odbyli w Rumunii techniczną wizytę budżetową, aby
omówić budżet na 2015 r. Sytuacja gospodarcza Rumunii nadal się poprawia –
w 2014 r. spodziewany jest wzrost o 2,6 proc. Zaburzenia równowagi budżetowej
zostały zredukowane, a deficyt na rachunku bieżącym utrzymuje się na niskim poziomie. Szereg problemów strukturalnych pozostaje jednak potencjalną barierą dla produktywności i wzrostu gospodarczego.
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Mocne ramy finansowe dla Europy i unia bankowa
w strefie euro
Ogłoszenie pierwszego filaru unii bankowej otwiera kolejny
etap unii gospodarczej i walutowej
4 listopada 2014 r. EBC przejął odpowiedzialność za nadzorowanie systemu bankowego w strefie euro. Obecnie EBC sprawuje bezpośredni nadzór nad 120 bankami
o największym znaczeniu w ramach SSM, jest również w pośredni sposób odpowiedzialny za około 3,5 tys. mniejszych instytucji.
Bieżący nadzór obejmuje ogólne kontakty z bankami oraz stały nadzór nad ich działalnością. EBC powierzono również zadanie udzielania i cofania licencji bankowych
oraz zatwierdzania nabycia znacznych pakietów akcji. W zależności od oceny profilu
ryzyka banku EBC dysponuje szeroką gamą środków nadzorczych, które może nałożyć.
W ramach nadzoru bankowego EBC przeprowadzi analizę zagrożeń i słabości w całym
sektorze finansowym.
Jeżeli chodzi o europejską integrację finansową, rozszerzenie zadań EBC w zakresie
nadzoru bankowego jest postrzegane jako największy krok naprzód od wprowadzenia
wspólnej waluty w 1999 r. Ma ono na celu zerwanie powiązań finansowych między
państwami członkowskimi i ich bankami centralnymi, stworzenie kultury nadzoru
skoncentrowanej bardziej na poziomie europejskim niż krajowym, a także promowanie
jednolitego rynku przez ograniczenie fragmentacji systemu finansowego spowodowanej światowym kryzysem finansowym z lat 2007–2008.
Przed wprowadzeniem jednolitego mechanizmu nadzorczego EBC i właściwe organy
krajowe przeprowadziły kompleksową ocenę 130 największych banków w strefie euro,
które odpowiadają za 22 bln euro, czyli 82 proc. wszystkich aktywów bankowych. Ta
bezprecedensowa ocena funkcjonowania miała na celu zidentyfikowanie słabości
w systemie bankowym i spowodowała, że banki zostały zmuszone do ich zlikwidowania i zwiększenia przejrzystości w zakresie kondycji banków, a tym samym umożliwiła
przywrócenie zaufania do systemu bankowego. Na ocenę złożyły się dwa procesy:
przegląd jakości aktywów przeprowadzony przez EBC i test warunków skrajnych
przeprowadzony wraz z Europejskim Urzędem Nadzoru Bankowego (EUNB) dla UE
jako całości.

POTRZEBY KAPITAŁOWE STWIERDZONE W WYNIKU OCENY
FUNKCJONOWANIA PRZEPROWADZONEJ PRZEZ EBC
Niedobór (w mld euro)

30
25

+ 2,7

+ 10,7

20
15

21,9

10
5

24,6

11,2

0
Niedobór na podstawie testu
warunków skrajnych
przeprowadzonych przez banki
i jakość zapewniona przez właściwe
organy krajowe oraz EBC

Niedobór z uwzględnieniem
dostosowań wyjściowych
przeglądu jakości aktywów

Niedobór z uwzględnieniem dostosowań
wyjściowych przeglądu jakości aktywów
i odzwierciedlający nowe informacje dotyczące
wyników aktywów z przeglądu jakości aktywów
w prognozach testu warunków skrajnych
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W tej kompleksowej ocenie uczestniczyło ponad 6 tys. ekspertów z 19 państw. Kontrolerzy zbadali 800 indywidualnych portfeli, przeanalizowali szczegółowo ponad
119 tys. dłużników i ocenili 170 tys. zabezpieczeń oraz ponad 5 tys. papierów wartościowych.
Informacje początkowo przedstawione przez uczestniczące banki zostały zbadane
przez ekspertów z EBC i krajowe organy nadzoru, przy wsparciu doradców zewnętrznych. Wyniki oceny zostały zatwierdzone – po przeprowadzeniu konsultacji z bankami
– przez Radę ds. Nadzoru EBC (która została ustanowiona na początku 2014 r.) oraz
przez Radę Prezesów EBC.
W wyniku takiej kompleksowej oceny stwierdzono niedobory kapitału w wysokości
około 25 mld euro w 25 uczestniczących bankach. Konieczne było dodatkowe skorygowanie aktywów banków w wysokości 37 mld euro, co nie spowodowało jednak
niedoboru kapitału, ponieważ banki, których to dotyczyło, dysponowały wystarczającą
ilością środków buforowych.

KOMPLEKSOWA OCENA NIEDOBORU KAPITAŁU
W POSZCZEGÓLNYCH PAŃSTWACH MACIERZYSTYCH
UCZESTNICZĄCYCH BANKÓW
KWOTA NIEDOBORU W MLD EURO
Irlandia 0,9

Belgia 0,5

Austria 0,9

Niemcy 0,2

Portugalia 1,1

Francja 0,1
Słowenia 0,1

Cypr 2,4

Hiszpania 0,0

Włochy 9,7

Grecja 8,7

LICZBA BANKÓW WYKAZUJĄCYCH NIEDOBÓR
Francja 1
Niemcy 1

Słowenia 2
Hiszpania 1

Belgia 2
Irlandia 1
Austria 1
Włochy 9

Portugalia 1
Cypr 3

Grecja 3
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Część banków, które zostały poddane ocenie, już w 2013 r. poprawiła swoje współczynniki kapitału podstawowego Tier I; inne natomiast pozyskały w 2014 r. nowy kapitał lub wzmocniły kapitał własny. Spośród 25 banków, w których w wyniku kompleksowej oceny stwierdzono niedobory kapitału, 12 pozyskało już około 15 mld euro
nowego kapitału. W pierwszej połowie 2015 r. należy zaradzić pozostającym do zaspokojenia niedoborom w wysokości około 10 mld euro. Od lipca 2013 r. 30 największych uczestniczących banków wzmocniło swój bilans o około 200 mld euro, w tym
pozyskując kapitał w wysokości około 60 mld euro.
Kompleksowa ocena była ważnym krokiem w kierunku utworzenia unii bankowej.
W trakcie kontroli jakości aktywów zidentyfikowano znaczną ilość dodatkowych ekspozycji zagrożonych, składających się przede wszystkim z kredytów narażonych na
ryzyko opóźnienia spłaty. Ekspozycje zagrożone wzrosły o 135,9 mld euro do kwoty
879 mld euro. Wartość zabezpieczeń, takich jak nieruchomości, maszyny i statki, została przeszacowana i konieczne było zwiększenie zabezpieczenia przed ryzykiem.

WPŁYW TESTÓW WARUNKÓW SKRAJNYCH
Wpływ kapitału (w mld euro)
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Dodatkowy wymagany kapitał ze względu na wzrost aktywów ważonych ryzykiem
Uszczuplenie kapitału – test warunków skrajnych
Wpływ kapitału – przegląd jakości aktywów

Jednocześnie z przeglądem jakości aktywów przeprowadzony został, we współpracy
z EUNB, test warunków skrajnych. Uczestniczące banki zostały przetestowane z wykorzystaniem dwóch scenariuszy: podstawowego, uwzględniającego prognozy Komisji
dotyczące wzrostu gospodarczego, i scenariusza niekorzystnego, zakładającego, że
zewnętrzny wstrząs doprowadziłby do poważnego kryzysu gospodarczego w strefie
euro i ograniczenia działalności gospodarczej w okresie trzech lat, w tym o około
5 proc. w okresie pierwszych dwóch lat.
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W przypadku scenariusza niekorzystnego banki straciłyby część swojego dochodu
i ucierpiałyby z powodu wysokich strat wynikających z zagrożonych kredytów i pożyczek. W przypadku scenariusza podstawowego ogólna kapitalizacja uczestniczących
banków mogłaby nieco wzrosnąć, natomiast w przypadku scenariusza niekorzystnego
zmniejszyłaby się o 3 punkty procentowe: z 11,4 proc. do 8,4 proc. kapitału podstawowego Tier 1. Banki zostały zobowiązane do utrzymania minimalnego wskaźnika kapitału podstawowego Tier 1 na poziomie 5,5 proc. według testu warunków skrajnych na
podstawie scenariusza niekorzystnego i na poziomie co najmniej 8 proc. – na podstawie scenariusza podstawowego.

Wzmocnienie sektora finansowego
Oprócz nowej roli EBC polegającej na nadzorze bankowym również Komisja zrealizowała szereg inicjatyw mających na celu stworzenie bezpieczniejszego i bardziej stabilnego sektora finansowego na rzecz jednolitego rynku. Inicjatywy te, które obejmują
bardziej rygorystyczne wymogi ostrożnościowe dla banków i dzięki którym poprawiono ochronę deponentów i zasad zarządzania bankami znajdującymi się w trudnej sytuacji, tworzą jednolity zbiór przepisów dla wszystkich podmiotów finansowych
w 28 państwach członkowskich Unii Europejskiej. Jednolity zbiór przepisów jest podstawą, na której opiera się unia bankowa.
W miarę pogłębiania się kryzysu finansowego i gospodarczego stało się jasne, że
w przypadku państw, które przyjęły euro i z tego powodu są bardziej współzależne,
konieczna jest ściślejsza integracja systemu bankowego. Z tego względu instytucje
UE, na podstawie planu działania Komisji na rzecz stworzenia unii bankowej10, uzgodniły utworzenie jednolitego mechanizmu nadzorczego i jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do banków. Unia bankowa
obejmuje państwa strefy euro. Mogą do niej również przystąpić państwa spoza strefy
euro. W 2014 r. jednolity mechanizm nadzorczy stał się w pełni operacyjny z EBC,
pełniącym funkcję organu nadzoru.

Jednolity mechanizm restrukturyzacji i uporządkowanej
likwidacji
Jednolity mechanizm restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji uzupełni jednolity
mechanizm nadzorczy i zagwarantuje, że – obok wzmocnienia nadzoru – jeśli bank
podlegający jednolitemu mechanizmowi nadzorczemu będzie miał poważne trudności, jego restrukturyzacja i uporządkowana likwidacja mogą być zarządzane w sposób
skuteczny, przy minimalnych kosztach dla podatników i gospodarki realnej. Jednolity
mechanizm restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji będzie miał zastosowanie do
wszystkich banków w strefie euro i w pozostałych państwach członkowskich, które
postanowią uczestniczyć w unii bankowej.
Podział uprawnień między Jednolitą Radę ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji a krajowymi organami ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji zasadniczo odzwierciedla podział uprawnień nadzorczych między EBC a krajowymi organami nadzoru w ramach jednolitego mechanizmu nadzorczego. Podejmowanie decyzji
o restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banku znajdującego się w trudnej sytuacji w większości przypadków będzie rozpoczynane powiadomieniem przez EBC Jednolitej Rady, Komisji i odpowiednich krajowych organów ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji o tym, że bank znajduje się w trudnej sytuacji. Zgodnie z procedurą
przewidzianą w przepisach program restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji będzie realizowany przez krajowe organy ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji,
zgodnie z prawem krajowym, w tym zgodnie z odpowiednimi przepisami transponującymi dyrektywę w sprawie działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków11.
Rozporządzenie o jednolitym mechanizmie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji finansowych zostało przyjęte 15 lipca, a weszło w życie 19 sierpnia.
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Jednolity mechanizm restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji będzie obowiązywał
od 1 stycznia 2016 r., z wyjątkiem uprawnień Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji
i Uporządkowanej Likwidacji w zakresie planowania restrukturyzacji i uporządkowanej
likwidacji, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2015 r.

Wspólne narzędzia naprawy oraz restrukturyzacji
i uporządkowanej likwidacji banków: dyrektywa w sprawie
naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji
banków
Dyrektywa w sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji
banków stanowi jednolity zbiór przepisów dotyczących restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków i dużych firm inwestycyjnych we wszystkich państwach
członkowskich UE. Harmonizuje i uaktualnia ona narzędzia, które mają być stosowane
w przypadku kryzysów bankowych w całej UE. Banki będą zobowiązane do przygotowania planów naprawy w celu przezwyciężenia trudności finansowych, podczas gdy
właściwe organy opracują plany mające na celu rozwiązanie i uporządkowaną likwidację upadających banków, tak aby utrzymać ich najważniejsze funkcje i uniknąć ponoszenia przez podatników kosztów ich ratowania. Właściwym organom przyznano
szereg uprawnień w zakresie interweniowania w działania banków w celu uniknięcia
ich upadku. Gdy banki znajdą się w trudnej sytuacji, właściwe organy dysponują
kompleksowymi uprawnieniami i narzędziami umożliwiającymi ich restrukturyzację
i uporządkowaną likwidację, tak by koszty strat ponosili udziałowcy i wierzyciele
zgodnie z jasno ustalonymi zasadami.
Krajowe fundusze restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji utworzone na mocy
przepisów krajowych mają zostać zastąpione w przypadku państw członkowskich
strefy euro jednolitym funduszem restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, począwszy od 2016 r. Ustanowiono szczegółowe ustalenia dotyczące sposobu współpracy właściwych organów państwa macierzystego i państwa przyjmującego grup
bankowych na wszystkich etapach transgranicznej restrukturyzacji i uporządkowanej
likwidacji, począwszy od planów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, a skończywszy na samej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, przy istotnej roli EUNB
jako koordynatora i mediatora w przypadku sporów.

Wzmocnienie systemów gwarancji depozytów
Dyrektywa w sprawie systemów gwarancji depozytów12 gwarantuje, że w przypadku
upadłości deponenci będą nadal korzystać z gwarancji w wysokości 100 tys. euro,
zabezpieczonej przez fundusze gromadzone z wyprzedzeniem z sektora bankowego.
Po raz pierwszy od czasu wprowadzenia systemów gwarancji depozytów w 1994 r.
wymagania dotyczące finansowania takich systemów zostały zawarte w dyrektywie.
Docelowy poziom środków finansowych gromadzonych ex ante w ramach systemów
gwarancji depozytów zasadniczo wynosi 0,8 proc. gwarantowanych depozytów
(tj. około 55 mld euro) i środki te mają zostać zebrane od banków na przestrzeni
10 lat.
Ponadto dostęp do kwoty objętej gwarancją będzie łatwiejszy i szybszy. Terminy
spłaty będą stopniowo ograniczane z obecnych 20 dni roboczych do 7 dni roboczych
w 2024 r.
Te nowe przepisy przyniosą korzyść wszystkim obywatelom UE. Nie tylko ich oszczędności będą lepiej chronione, ale będą oni również mieli dostęp do najlepszej oferty
produktów oszczędnościowych w dowolnym kraju w UE bez obaw dotyczących braku
ochrony. Nowa dyrektywa będzie wymagać dostarczania deponentom informacji
o lepszej jakości, tak by zagwarantować, że są oni świadomi sposobu ochrony ich
depozytów przez systemy gwarancji.
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Działania następcze w związku z zieloną księgą w sprawie
długoterminowego finansowania gospodarki europejskiej
Kryzys gospodarczy i finansowy zmniejszył zdolność sektora finansowego do przekazywania środków do gospodarki realnej, w szczególności z przeznaczeniem na inwestycje długoterminowe. Europa zawsze w znacznym stopniu polegała na finansowaniu
gospodarki realnej przez banki (dwie trzecie funduszy pochodzi z banków, w porównaniu z jedną trzecią w Stanach Zjednoczonych). W związku ze zmniejszaniem zadłużenia przez banki mniej jest również środków dostępnych dla wszystkich sektorów gospodarki, na przykład w 2013 r. mniej niż jedna trzecia MŚP w Grecji i Niderlandach
oraz jedynie około jednej drugiej MŚP w Hiszpanii i we Włoszech otrzymała pełną
kwotę kredytu, o którą złożono wniosek.
Istotne jest, by podjąć działania w celu przywrócenia warunków sprzyjających trwałemu wzrostowi i inwestycjom, co oznacza m.in. konieczność znalezienia nowych sposobów przekazywania środków na inwestycje długoterminowe. W wyniku konsultacji
prowadzonych w ramach zielonej księgi w sprawie długoterminowego finansowania
gospodarki europejskiej z marca 2013 r.13 Komisja zaproponowała w 2014 r. pakiet
środków. Obejmują one komunikat w sprawie finansowania długoterminowego gospodarki europejskiej14, wniosek legislacyjny w sprawie nowych przepisów w dziedzinie
pracowniczych programów emerytalnych15 oraz komunikat w sprawie finansowania
społecznościowego16. Komunikat w sprawie finansowania długoterminowego opiera
się na odpowiedziach uzyskanych w ramach konsultacji oraz na wnioskach z debat
prowadzonych na forach międzynarodowych, takich jak G-20 i Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Zaproponowano w nim konkretne działania, które
może podjąć UE, aby wspierać finansowanie długoterminowe.

Nowe przepisy mające na celu poprawę jakości ustawowych
badań w całej UE
W czerwcu weszły w życie nowe przepisy mające na celu poprawę jakości ustawowych
badań w całej Unii Europejskiej. Reforma rynku usług ustawowych badań UE jest kolejnym krokiem w kierunku przywrócenia zaufania inwestorów do informacji finansowych.
Zmieniona dyrektywa17 obejmuje środki służące wzmocnieniu niezależności biegłych
rewidentów, rozszerzeniu informacji zawartych w sprawozdaniu z audytu oraz
wzmocnieniu nadzoru nad badaniami sprawozdań finansowych w całej Unii. Państwa
członkowskie mają dwa lata na wdrożenie tej dyrektywy.
Nowe rozporządzenie18 wprowadza surowsze wymogi dotyczące ustawowych badań
jednostek interesu publicznego, takich jak spółki notowane na rynku regulowanym,
instytucje kredytowe i zakłady ubezpieczeń, w celu zmniejszenia ryzyka nadmiernej
zażyłości między biegłymi rewidentami i ich klientami, zachęcania do zawodowego
sceptycyzmu i ograniczania konfliktu interesów. Rozporządzenie będzie miało bezpośrednie zastosowanie, począwszy od połowy 2016 r., aby zagwarantować, że do momentu rozpoczęcia jego stosowania każde państwo członkowskie wprowadzi przepisy
niezbędne do wykonania wyżej wymienionej dyrektywy.
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Nowe ramy prawne dotyczące rynków instrumentów
finansowych
W czerwcu opublikowano dyrektywę w sprawie rynków instrumentów finansowych19
i rozporządzenie w sprawie rynków instrumentów finansowych20. Państwa członkowskie mają dwa lata na transpozycję nowych przepisów, które będą miały zastosowanie,
począwszy od stycznia 2017 r. Nowe ramy mają na celu zwiększenie wydajności,
odporności i przejrzystości rynku; wprowadzają strukturę rynku, która eliminuje luki
prawne; zapewniają, w stosownych przypadkach, by transakcje były przeprowadzane
za pośrednictwem regulowanych platform; wprowadzają przepisy dotyczące transakcji wysokich częstotliwości; poprawiają przejrzystość rynków finansowych, w tym
rynków instrumentów pochodnych, i nadzór nad nimi; dotyczą kwestii nadmiernych
wahań cen na rynkach towarowych instrumentów pochodnych.

Jonathan Hill, od 1 listopada
komisarz do spraw stabilności
finansowej, usług finansowych
i unii rynków kapitałowych,
wygłasza mowę na konferencji
wysokiego szczebla „Finance for
growth – Towards a capital
markets union” (Finansowanie na
rzecz wzrostu – dążąc do unii
rynków kapitałowych). Bruksela
(Belgia), 6 listopada.

Nowe ramy przyczynią się do poprawy warunków konkurencji w zakresie transakcji
i rozliczania instrumentów finansowych. Na podstawie obecnie obowiązujących przepisów w nowej dyrektywie wzmocniono również ochronę inwestorów przez wprowadzenie surowych wymogów organizacyjnych i wymogów dotyczących kodeksu postępowania, a także przez wzmocnienie roli organów zarządzających. Nowe ramy
zwiększają też rolę i uprawnienia nadzorcze krajowych organów regulacyjnych i dają
im prawo, w ściśle określonych okolicznościach, do zakazania lub ograniczenia wprowadzania do obrotu i dystrybucji niektórych produktów. Wprowadzany jest ujednolicony system umożliwiający firmom z krajów spoza UE dostęp do profesjonalnych rynków
UE. System ten oparty jest na ocenie przez Komisję równoważności systemów prawnych obowiązujących w państwach spoza UE.

Nowe ramy dotyczące nadużyć na rynku
W 2014 r. przyjęto rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku21 i dyrektywę w sprawie sankcji karnych za nadużycia na rynku22. Rozporządzenie w sprawie nadużyć na
rynku wejdzie w życie w lipcu 2016 r. Państwa członkowskie mają dwa lata na transpozycję dyrektywy w sprawie nadużyć na rynku do prawa krajowego. Nowe przepisy
w sprawie nadużyć na rynku uaktualniają i wzmacniają istniejące przepisy mające na
celu zapewnienie integralności rynku i ochrony inwestorów zawarte w obowiązującej
dyrektywie w sprawie nadużyć na rynku, która teraz zostanie uchylona.
Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku zapewnia, by przepisy Unii nadążały za
zmianami na rynku, do których należy rozwój nowych platform obrotu, obrót pozagiełdowy i nowe technologie, takie jak transakcje wysokich częstotliwości; wzmacnia
zwalczanie nadużyć na rynkach towarowych i powiązanych z nimi rynkach instrumentów pochodnych; wyraźnie zakazuje manipulacji wskaźnikami (takimi jak LIBOR);
wzmacnia posiadane przez organy regulacyjne uprawnienia dochodzeniowe i uprawnienia do nakładania sankcji administracyjnych; stanowi jednolity zbiór przepisów,
ograniczając jednocześnie, w stosownych przypadkach, obciążenia administracyjne
dla małych i średnich przedsiębiorstw.
Dyrektywa w sprawie sankcji karnych za nadużycia na rynku uzupełnia rozporządzenie, zobowiązując wszystkie państwa członkowskie do uznawania za przestępstwo
przypadków poważnego wykorzystywania informacji poufnych, bezprawnego ujawniania informacji poufnych i manipulacji na rynku, w tym manipulacji wskaźnikami,
a także do nakładania, w przypadku popełnienia tych przestępstw, skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających sankcji karnych. W tym celu w dyrektywie przewidziano następujące poziomy sankcji karnych: maksymalna kara co najmniej czterech lat
pozbawienia wolności za wykorzystywanie informacji poufnych i manipulacje na rynku
oraz co najmniej dwóch lat pozbawienia wolności za bezprawne ujawnienie informacji
poufnych.
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Sprawozdania finansowe i niefinansowe przedsiębiorstw
Jako część pakietu „Odpowiedzialne przedsiębiorstwa” dyrektywy w sprawie rachunkowości, obowiązujące odpowiednio od 1978 i 1983 r., zostały zmienione i połączone
w 2013 r. w celu zmniejszenia obciążeń administracyjnych dla małych przedsiębiorstw,
dzięki czemu prawodawstwo UE zostało lepiej dostosowane do obecnych i przyszłych
potrzeb osób przygotowujących sprawozdania finansowe i osób korzystających z tych
sprawozdań.
Dyrektywa23 wprowadza również nowy wymóg dla dużych przedsiębiorstw wydobywczych i leśnych polegający na zgłaszaniu ich płatności na rzecz administracji rządowych (w stosownych przypadkach w odniesieniu do poszczególnych projektów).
W państwach bogatych w zasoby zapewni to społeczeństwu obywatelskiemu informacje umożliwiające rozliczenie administracji rządowych z otrzymywanych przez nie
wpływów z tytułu eksploatacji zasobów naturalnych. W celu uniknięcia zbędnych obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorstw z UE w dyrektywie wprowadzono mechanizm uznawania równoważności systemów państw spoza UE, w sprawie którego
w połowie 2014 r. Komisja przeprowadziła konsultacje społeczne.
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Ochrona konsumenta w obszarze usług finansowych
Kluczowe informacje dla inwestorów
W kwietniu Parlament zatwierdził wniosek Komisji z 2012 r. w sprawie dokumentu
zawierającego kluczowe informacje24 (prosty dokument przedstawiający inwestorom
w klarowny i zrozumiały sposób główne fakty), obejmujący nie tylko systemy zbiorowego inwestowania, ale również inne „konfekcjonowane” produkty inwestycyjne oferowane przez banki lub zakłady ubezpieczeń.
Wprowadzenie dokumentu zawierającego kluczowe informacje jest odpowiedzią na
liczne problemy, z którymi inwestorzy detaliczni spotykali się w przeszłości. Na przykład rzecznik praw konsumenta w jednym z państw członkowskich stwierdził niedawno, że osobom w podeszłym wieku sprzedawano dwunastoletnie papiery dłużne. Nie
wyjaśniono im we właściwy sposób ryzyka związanego z wycofaniem się z tych inwestycji. W innym przypadku z badania przeprowadzonego dla ministerstwa ds. konsumentów w jednym z państw członkowskich wynika, że aż 50–80 proc. konsumentów
chce wycofać się z długoterminowych inwestycji przed upływem terminu ich wymagalności, co świadczy o tym, że inwestycje te nie były dostosowane do ich potrzeb
inwestycyjnych lub oszczędności. Na poziomie UE za pomocą anonimowych zakupów
testowych Komisja stwierdziła, że aż 60 proc. inwestycji mogłoby zostać uznanych za
nieodpowiednie lub nieleżące w najlepszym interesie konsumenta.

Dyrektywa w sprawie rachunku płatniczego
Dyrektywa w sprawie przejrzystości i porównywalności opłat za rachunki płatnicze,
przenoszenia rachunku płatniczego oraz dostępu do podstawowego rachunku płatniczego25 stanowi duży krok na drodze do utworzenia prawdziwego jednolitego rynku
detalicznych usług finansowych, który przyniesie obywatelom UE liczne korzyści. Zapewniając prawo do podstawowego rachunku płatniczego niezależnie od miejsca zamieszkania lub sytuacji finansowej obywatela, dyrektywa likwiduje szereg przeszkód,
z którymi boryka się wiele osób w związku z dostępem do podstawowych usług bankowych na poziomie transgranicznym. Ponadto dyrektywa znacznie poprawia przejrzystość opłat za prowadzenie rachunku bankowego oraz ułatwia przenoszenie rachunku bankowego do innego banku.

Dyrektywa w sprawie kredytów hipotecznych
Dyrektywa w sprawie kredytów hipotecznych26 została przyjęta 4 lutego. Celem tej
dyrektywy jest stworzenie ogólnounijnego rynku kredytów hipotecznych o wysokim
poziomie ochrony konsumentów. Ma ona zastosowanie zarówno do kredytów zabezpieczonych, jak i do kredytów mieszkaniowych. Państwa członkowskie będą musiały
dokonać transpozycji jej przepisów do prawa krajowego w terminie do marca 2016 r.
Dyrektywa znacząco podwyższa poziom ochrony konsumentów i uprawnia konsumentów do wyboru najbardziej odpowiedniej oferty w odniesieniu do kredytu hipotecznego. Przez zobowiązanie do przeprowadzania oceny zdolności kredytowej zachęca do odpowiedzialnego udzielanie kredytów w całej Europie. W perspektywie
długoterminowej system wydawania „paszportów” dla pośredników kredytowych powinien doprowadzić do zwiększenia konkurencji i możliwości wyboru dla konsumentów
na jednolitym rynku.

D A L S Z E

K R O K I

W

S T R O N ę

U N I I

G O S P O D A R C Z E J ,

F I S K A L N E J

Lepsza koordynacja polityki podatkowej
Podatek od transakcji finansowych objęty wzmocnioną
współpracą
W 2014 r. nadal prowadzono dyskusje na temat wniosku Komisji dotyczącego ustanowienia wzmocnionej współpracy między 11 państwami członkowskimi w celu stosowania podatku od transakcji finansowych27. Było to następstwem przedstawionego
przez te państwa w 2013 r. wniosku dotyczącego wzmocnionej współpracy w tym
zakresie. Państwa uczestniczące to: Belgia, Niemcy, Estonia, Grecja, Hiszpania, Francja, Włochy, Austria, Portugalia, Słowenia i Słowacja. Końcowy tekst musi zostać
przyjęty jednomyślnie przez państwa uczestniczące, chociaż wszystkie państwa
członkowskie mogą uczestniczyć w dyskusji.
Zjednoczone Królestwo wniosło do Trybunału Sprawiedliwości skargę o stwierdzenie
nieważności decyzji upoważniającej do podjęcia wzmocnionej współpracy. Skarga
została oddalona przez Trybunał pod koniec kwietnia 2014 r.
Cele pierwotnego wniosku zostały zachowane i są one następujące: zharmonizowanie
cech podatku od transakcji finansowych wśród uczestniczących państw członkowskich;
umożliwienie sektorowi finansowemu sprawiedliwego i znacznego wkładu w dochody
podatkowe; uzupełnienie środków regulacyjnych i nadzorczych przez zniechęcanie do
transakcji, które nie zwiększają efektywności rynków finansowych. W wytycznych politycznych nowego przewodniczącego Jeana-Claude’a Junckera28 podkreślono konieczność podjęcia działań w celu przyjęcia podatku od transakcji finansowych.

Zestaw narzędzi służących zwalczaniu oszustw podatkowych
i uchylania się od opodatkowania
Grupa G-20 zatwierdziła globalny standard automatycznej wymiany informacji w celu
wzmocnienia walki z uchylaniem się od opodatkowania i polepszenia przejrzystości
w zakresie opodatkowania na całym świecie. W październiku w Berlinie (Niemcy)
podczas posiedzenia Światowego Forum OECD Przejrzystości i Wymiany Informacji do
Celów Podatkowych 89 państw, w tym wszystkie państwa członkowskie UE, zobowiązało się do wdrożenia globalnego standardu, tak by rozpocząć wymianę informacji
w 2017 r. w przypadku państw zamierzających szybko rozpocząć współpracę lub
w 2018 r. w przypadku pozostałych państw. Ten nowy globalny standard został opracowany przez OECD przy mocnym wsparciu i wkładzie ze strony UE.
Podczas szczytu grupy G-20 w Brisbane (Australia) liderzy zatwierdzili inicjatywę
OECD w dziedzinie erozji podstawy opodatkowania i przenoszenia zysków29, która
dotyczy kwestii takich, jak: znaczenie przejrzystości w zwalczaniu szkodliwych praktyk
i opodatkowanie zysków uzyskanych on-line przez przedsiębiorstwa internetowe. Liderzy zobowiązali się zamknąć te prace przed końcem 2015 r.
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Przewodniczący Komisji wezwał do automatycznej wymiany informacji na temat
przepisów dotyczących podatników. Wezwanie to poparli kanclerz Niemiec Angela
Merkel, prezydent Francji François Hollande, premier Hiszpanii Mariano Rajoy, premier
Włoch Matteo Renzi i prezydent Korei Południowej Park Geun-hye. W ten sposób
w końcowym komunikacie w sprawie przejrzystości położono większy nacisk na przepisy dotyczące podatników.
W grudniu zmieniono dyrektywę w sprawie współpracy administracyjnej30, tak by
wdrożyć automatyczną wymianę informacji w UE zgodnie z globalnym standardem
i harmonogramem wdrażania przez państwa zamierzające szybko rozpocząć współpracę. Jest to związane z przyjęciem w marcu zmienionej dyrektywy w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności31, która rozszerzyła przepisy UE dotyczące automatycznej wymiany informacji na temat dochodów z oszczędności.
Ponadto Komisja poczyniła już znaczne postępy w negocjacjach dotyczących umów
z pięcioma państwami europejskimi, z którymi UE posiada już obowiązujące umowy
w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności (Andora, Liechtenstein, Monako,
San Marino i Szwajcaria), tak by zapewnić automatyczną wymianę informacji między
państwami członkowskimi UE a tymi państwami zgodnie z globalnym standardem.
W czerwcu Rada zatwierdziła usunięcie poważnej luki w przepisach podatkowych
w odniesieniu do grup przedsiębiorstw poprzez zmianę unijnych przepisów podatkowych w celu zapobieżenia podwójnemu nieopodatkowaniu grup przedsiębiorstw wynikającemu z rozwiązań dotyczących pożyczek hybrydowych (instrumenty finansowe,
które mają cechy zarówno instrumentów dłużnych, jak i kapitałowych)32.
Celem jest zlikwidowanie luki, która obecnie umożliwia grupom przedsiębiorstw wykorzystywanie różnic między przepisami podatkowymi poszczególnych krajów w celu
unikania płacenia podatków od niektórych rodzajów zysków dzielonych w obrębie
grupy. W grudniu przepisy zostały jeszcze bardziej wzmocnione przez wprowadzenie
klauzuli zapobiegającej nadużyciom, która uniemożliwi stosowanie sztucznych systemów podatkowych.
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NARZĘDZIA UE SŁUŻĄCE ZWALCZANIU OSZUSTW PODATKOWYCH
I UCHYLANIU SIĘ OD OPODATKOWANIA
DZIAŁANIA/NARZĘDZIA

SZCZEBEL
KRAJOWY

> Ograniczenie szarej strefy.
> Zwalczanie uchylania się od opodatkowania
i oszustw podatkowych.
> Usprawnienie administracji podatkowej.
DZIAŁANIA/NARZĘDZIA

DZIAŁANIA WYKONANE PRZEZ KOMISJĘ

DZIAŁANIA WYKONANE PRZEZ KOMISJĘ

DALSZE DZIAŁANIA

Dyrektywa UE w sprawie opodatkowania
oszczędności.

Komisja zaproponowała wyeliminowanie luk
w 2008 r. Przyjęta przez Radę w marcu 2014 r.

Podczas wdrażania będą brane pod uwagę
zmiany dotyczące dyrektywy w sprawie
współpracy administracyjnej.

Plan działania w celu dalszego wzmocnienia
walki z uchylaniem się od płacenia podatków
i unikania zobowiązań podatkowych.

Komisja przedstawiła wniosek w grudniu 2012 r.

Trwa wdrażanie przez Komisję i państwa
członkowskie.

Zalecenia w sprawie agresywnego planowania
podatkowego i dobrego zarządzania w dziedzinie
opodatkowania.

W 2012 r. Komisja sformułowała zalecenia,
a w czerwcu 2013 r. utworzyła platformę
ds. dobrych rządów w celu monitorowania
realizacji.

Do wdrożenia przez państwa członkowskie.
Trwają prace nad platformą.

Przepisy w zakresie przeciwdziałania praniu
brudnych pieniędzy oraz transferu środków
pieniężnych.

Komisja zaproponowała aktualizację w lutym
2013 r.

Wniosek do przyjęcia przez Parlament i Radę.

Zasady rachunkowości UE, w tym system
sprawozdawczości w podziale na poszczególne
państwa.

SZCZEBEL
UE

DALSZE DZIAŁANIA

Państwa członkowskie mają wdrożyć skierowane
do nich indywidualne zalecenia. Następnie
zalecenia dla poszczególnych krajów zostaną
wydane w czerwcu 2015 r.

W ramach europejskiego semestru Komisja
skierowała do państw członkowskich
indywidualne zalecenia dla poszczególnych
krajów dotyczące zarządzania w dziedzinie
opodatkowania.

Przyjęto – do wdrożenia przez państwa
członkowskie.

Dyrektywa w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania bezpośredniego.

Propozycja rozszerzenia automatycznej wymiany
informacji o odsetki, dywidendy i inne przychody,
zysk brutto oraz saldo obrotów od 2017 r.,
w uzupełnieniu pięciu kategorii wymienianych
od 2015 r. – Rada osiągnęła porozumienie
polityczne w październiku 2014 r.

Do wdrożenia przez państwa członkowskie.

Porozumienie UE w sprawie oszczędności
z Andorą, Liechtensteinem, San Marino, Monako
i ze Szwajcarią.

Komisja wystąpiła do Rady o mandat
negocjacyjny w 2011 r.; udzielony przez Radę
do Spraw Gospodarczych i Finansowych w maju
2013 r.

Trwają negocjacje Komisji z pięcioma państwami
spoza UE; celem było zakończenie negocjacji
przed końcem 2014 r.

Automatyczna wymiana informacji
o uregulowaniach podatkowych.

Decyzja z listopada 2014 r. o ustanowieniu takiej
wymiany między państwami członkowskimi.

Komisja przedstawi wniosek.

Sprawy podatkowe związane z pomocą państwa.

Komisja zażądała udzielenia informacji od
siedmiu państw członkowskich i wszczęła cztery
dochodzenia.

Komisja zakończy dochodzenia w 2015 r.

Source: EEAS.

Dyrektywa w sprawie wzajemnej pomocy przy
windykacji roszczeń dotyczących podatków.

Obowiązuje od 2010 r.

Rozporządzenie w sprawie współpracy
administracyjnej w dziedzinie VAT.

Obowiązuje od 2012 r.

Dyrektywa w sprawie odwrotnego obciążenia
podatkiem VAT.

Wniosek Komisji z 2009 r. częściowo przyjęty
w 2010 r.

Obowiązuje od 2013 r.

Mechanizm szybkiego reagowania na nadużycia
związane z podatkiem VAT.

Wniosek Komisji z lipca 2012 r.

Obowiązuje od 2013 r.

Rozporządzenie w sprawie współpracy
administracyjnej w dziedzinie podatków
akcyzowych.

Propozycja rozszerzenia automatycznej wymiany
informacji między państwami członkowskimi
w celu wsparcia komputeryzacji wymiany danych
oraz zapewnienia udostępnionej bazy danych
na temat zezwoleń na prowadzenie działalności
gospodarczej.

Rozporządzenie Rady obowiązujące od 2012 r.
Rozporządzenie wykonawcze w sprawie
zezwoleń przedsiębiorców obowiązuje od 2013 r.
Trwa opracowywanie dwóch kolejnych
rozporządzeń wykonawczych.

DZIAŁANIA/NARZĘDZIA

DALSZE DZIAŁANIA

Automatyczna wymiana informacji jako standard
międzynarodowy.

Przyjęte przez 90 państw, w tym wszystkie państwa członkowskie.

Pomoc dla krajów rozwijających się.

> UE musi nadal wspierać kraje rozwijające się w budowaniu solidnej administracji podatkowej.
> Współpraca z organizacjami międzynarodowymi i krajowymi oraz wspieranie udziału krajów
partnerskich w międzynarodowych dyskusjach na tematy podatkowe i uczestnictwa w regionalnych
organizacjach administracji podatkowej.
> Największy udział w dwóch tematycznych funduszach powierniczych MFW: w sprawie polityki
i administracji podatkowej oraz w sprawie zarządzania zasobami naturalnymi.
> Współpraca w ramach trójstronnej inicjatywy z OECD i z Bankiem Światowym w celu wzmocnienia
ich zdolności w zakresie cen transferowych.

Zwalczanie rajów podatkowych i agresywnego
planowania podatkowego.

Zakończenie działań UE, które mogą zostać rozszerzone w celu wykorzystania w latach 2014–2015
w ramach opracowanego przez OECD planu działania w dziedzinie erozji podstawy opodatkowania
i przenoszenia zysków.
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Zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorstw
W lutym Parlament znaczną większością zatwierdził wniosek Komisji dotyczący standardowej deklaracji VAT33. Standardowa deklaracja VAT jest jedną z kluczowych propozycji Komisji w celu zmniejszenia obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorstw
i poprawy przestrzegania przepisów podatkowych w UE.
Nowa standardowa deklaracja VAT, która może zmniejszyć koszty przedsiębiorstw w UE
nawet o 15 mld euro rocznie, przewiduje utworzenie jednolitego zestawu wymogów dla
przedsiębiorstw w zakresie wypełniania deklaracji VAT, niezależnie od państwa członkowskiego, w którym się to odbywa. Standardowa deklaracja VAT zastąpi krajowe deklaracje VAT i zagwarantuje, że w całej UE przedsiębiorstwa będą zobowiązane do przedstawienia takich samych informacji podstawowych w tych samych terminach. Biorąc
pod uwagę, że stosowanie i egzekwowanie uproszczonych procedur jest łatwiejsze,
wniosek powinien również przyczynić się do poprawy przestrzegania przepisów dotyczących podatku VAT i zwiększenia dochodów publicznych.

Opodatkowanie gospodarki cyfrowej
W maju Komisja otrzymała ostateczne sprawozdanie grupy ekspertów wysokiego
szczebla w sprawie opodatkowania gospodarki cyfrowej34. Ta niezależna grupa została poproszona o przeanalizowanie kluczowych kwestii dotyczących opodatkowania
gospodarki cyfrowej w UE oraz do przedstawienia pomysłów na najlepsze podejście
do różnych wyzwań i możliwości w tym zakresie.
Sprawozdanie ekspertów obejmuje kwestie podatkowe związane z gospodarką cyfrową w szerokim tego słowa znaczeniu i dotyczy zarówno podatków pośrednich (VAT)
i bezpośrednich (opodatkowanie przedsiębiorstw), jak i ogólnych kwestii dotyczących
sposobu, w jaki polityka podatkowa może pomóc zmaksymalizować korzyści płynące
z gospodarki cyfrowej.
Poniżej przedstawiono główne wnioski ze sprawozdania.
▶ Gospodarka cyfrowa nie wymaga odrębnego systemu podatkowego. Być może
konieczne będzie dostosowanie obowiązujących przepisów do kwestii wynikających
z digitalizacji gospodarki.
▶ Digitalizacja znacznie ułatwia prowadzenie transgranicznej działalności
gospodarczej. Usunięcie przeszkód na drodze do jednolitego rynku, w tym barier
podatkowych, a także stworzenie warunków bardziej sprzyjających przedsiębiorczości poprzez neutralne, uproszczone i skoordynowane przepisy podatkowe
jest zatem ważniejsze niż kiedykolwiek.
▶ Pozytywnym aspektem jest zbliżające się przejście na system podatku VAT oparty
na miejscu przeznaczenia w odniesieniu do usług cyfrowych oraz uproszczenie dla
przedsiębiorstw w postaci wprowadzenia systemu małego punktu kompleksowej
obsługi. W sprawozdaniu zaleca się, by w przyszłości system ten został rozszerzony
na wszystkie towary i usługi (w transakcjach między przedsiębiorcami
i konsumentami).
▶ W celu zapewnienia neutralności i równych warunków działania dla przedsiębiorstw
unijnych grupa ekspertów zaleca zniesienie zwolnienia z VAT dla małych przesyłek
z państw nienależących do UE. Byłoby to możliwe dzięki systemowi punktu
kompleksowej obsługi i szybkiej procedurze celnej.
▶ W obszarze opodatkowania przedsiębiorstw projekt OECD i G-20 w kwestii erozji
podstawy opodatkowania i przenoszenia zysków będzie miał zasadnicze znaczenie
dla rozwiązania problemu unikania opodatkowania i agresywnego planowania
podatkowego na całym świecie. W sprawozdaniu zdecydowanie zaleca się, aby
państwa członkowskie przyjęły wspólne stanowisko w celu zapewnienia korzystnych
wyników dla całej UE.
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Komunikat Komisji – Roczna analiza wzrostu gospodarczego na 2014 r. (COM(2013) 800).

2

Rozporządzenie (UE) nr 806/2014 ustanawiające jednolite zasady i jednolitą procedurę restrukturyzacji
i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i niektórych firm inwestycyjnych w ramach jednolitego
mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz jednolitego funduszu restrukturyzacji
i uporządkowanej likwidacji (Dz.U. L 225 z 30.7.2014).

3

http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_pl.htm

4

Rozporządzenie (UE) nr 472/2013 w sprawie wzmocnienia nadzoru gospodarczego i budżetowego nad
państwami członkowskimi należącymi do strefy euro dotkniętymi lub zagrożonymi poważnymi trudnościami
w odniesieniu do ich stabilności finansowej (Dz.U. L 140 z 27.5.2013).
Rozporządzenie (UE) nr 473/2013 w sprawie wspólnych przepisów dotyczących monitorowania i oceny
projektów planów budżetowych oraz zapewnienia korekty nadmiernego deficytu w państwach członkowskich
należących do strefy euro (Dz.U. L 140 z 27.5.2013).

5

Sprawozdanie Komisji przedkładane w ramach mechanizmu ostrzegania (2014 r.) (COM(2013) 790).

6

Komunikat Komisji – Roczna analiza wzrostu gospodarczego na 2015 r. (COM(2014) 902).

7

Decyzja 2014/509/UE w sprawie przyjęcia przez Litwę euro w dniu 1 stycznia 2015 r. (Dz.U. L 228 z 31.7.2014).

8

Dyrektywa 2014/62/UE w sprawie prawnokarnych środków ochrony euro i innych walut przed fałszowaniem
(Dz.U. L 151 z 21.5.2014).

9

SDR-y (specjalne prawa ciągnienia) są to międzynarodowe aktywa rezerwowe, stworzone przez MFW w 1969 r.
w celu uzupełnienia oficjalnych rezerw jego członków. Ich wartość oparta jest na koszyku czterech głównych
walut międzynarodowych, a SDR-y mogą być wymieniane na swobodnie wymienialne waluty. Koszyk SDR
obejmuje euro, jena japońskiego, funta szterlinga i dolara amerykańskiego. Wartość SDR w stosunku do
dolara amerykańskiego jest ustalana codziennie i publikowana na stronie internetowej MFW. Jest ona
obliczana jako suma określonej ilości czterech walut z koszyka wycenionych w dolarach amerykańskich na
podstawie kursów wymiany notowanych codziennie w południe na rynku londyńskim.
Zob. także: http://www.imf.org/external/np/exr/facts/sdr.htm.

10

Komunikat Komisji – Plan działania na rzecz unii bankowej (COM(2012) 510).

11

Dyrektywa 2014/59/UE ustanawiająca ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz
restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych
(Dz.U. L 173 z 12.6.2014).

12

Dyrektywa 2014/49/UE w sprawie systemów gwarancji depozytów (Dz.U. L 173 z 12.6.2014).

13

Zielona księga Komisji – Długoterminowe finansowanie gospodarki europejskiej (COM(2013) 150).

14

Komunikat Komisji w sprawie finansowania długoterminowego gospodarki europejskiej (COM(2014) 168).

15

Wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie działalności instytucji pracowniczych programów emerytalnych oraz
nadzoru nad takimi instytucjami (COM(2014) 167).

16

Komunikat Komisji – Uwolnienie potencjału finansowania społecznościowego w Unii Europejskiej (COM(2014) 172).

17

Dyrektywa 2014/56/UE zmieniająca dyrektywę 2006/43/WE w sprawie ustawowych badań rocznych
sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych (Dz.U. L 158 z 27.5.2014).

18

Rozporządzenie (UE) nr 537/2014 w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań
sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego (Dz.U. L 158 z 27.5.2014).

19

Dyrektywa 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych (Dz.U. L 173 z 12.6.2014).

20

Rozporządzenie (UE) nr 600/2014 w sprawie rynków instrumentów finansowych (Dz.U. L 173 z 12.6.2014).

21

Rozporządzenie (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (Dz.U. L 173 z 12.6.2014).

22

Dyrektywa 2014/57/UE w sprawie sankcji karnych za nadużycia na rynku (dyrektywa w sprawie nadużyć na
rynku) (Dz.U. L 173 z 12.6.2014).

23

Dyrektywa 2013/34/UE w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań
finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek (Dz.U. L 182 z 29.6.2013).

24

Wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących
produktów inwestycyjnych (COM(2012) 352).

25

Dyrektywa 2014/92/UE w sprawie porównywalności opłat związanych z rachunkami płatniczymi, przenoszenia
rachunku płatniczego oraz dostępu do podstawowego rachunku płatniczego (Dz.U. L 257 z 28.8.2014).

26

Dyrektywa 2014/17/UE w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami
mieszkalnymi (Dz.U. L 60 z 28.2.2014).

27

Wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie wdrożenia wzmocnionej współpracy w dziedzinie podatku od
transakcji finansowych (COM(2013) 71).

28

http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_pl.pdf

29

http://www.oecd.org/tax/beps.htm

30

Dyrektywa 2014/107/UE zmieniająca dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej
wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (Dz.U. L 359 z 16.12.2014).

31

Dyrektywa 2014/48/UE zmieniająca dyrektywę 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów
z oszczędności w formie wypłacanych odsetek (Dz.U. L 111 z 15.4.2014).

32

Dyrektywa 2014/86/UE zmieniająca dyrektywę 2011/96/UE w sprawie wspólnego systemu opodatkowania
mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich
(Dz.U. L 219 z 25.7.2014).

33

Wniosek dotyczący dyrektywy zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku
od wartości dodanej w zakresie standardowej deklaracji VAT (COM(2013) 721).

34

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/good_governance_matters/
digital/report_digital_economy.pdf
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W

2014 r. położono podstawy finansowe pod trwalsze ożywienie gospodarcze.
W tym roku zaczęły obowiązywać wieloletnie ramy finansowe (WRF) na lata
2014–2020 – wieloletni budżet Unii Europejskiej, który obejmuje zestaw nowych
programów, mających finansować priorytety Europy przez kolejne siedem lat.
Choć w budżecie tym środki są lepiej ukierunkowane i oczekuje się, że uruchomią
więcej inwestycji na poziomie UE przy niższych wydatkach, to jednak nakłady na
obszary przyszłościowe, takie jak badania (+30 proc.), edukacja (+40 proc.)
i zmiana klimatu (+250 proc.), znacząco wzrosły w stosunku do lat 2007–2013.
Jedną z największych innowacji WRF jest instrument „Łącząc Europę” na rzecz
transeuropejskich sieci w zakresie transportu, energii i telekomunikacji, dysponujący budżetem ponad 33 mld euro na okres do 2020 r. Instrument ten powinien
umożliwić utworzenie wysoce wydajnych i zrównoważonych pod względem środowiskowym połączonych sieci w całej Europie, przyczyniając się w ten sposób do
wzrostu gospodarczego oraz spójności społecznej i terytorialnej w Unii.
W listopadzie nowa Komisja ogłosiła ponadto plan inwestycyjny o wartości
315 mld euro, który ma przyczynić się do dalszego pobudzania wzrostu gospodarczego i zwiększania zatrudnienia w Europie. Proponowane środki mogłyby
spowodować wzrost unijnego produktu krajowego brutto (PKB) o kwotę 330–
410 mld euro w następnych trzech latach i przyczynić się do utworzenia do
1,3 mln nowych miejsc pracy, jako część zdecydowanego impulsu na rzecz pobudzenia gospodarki.

Martin Schulz, przewodniczący Parlamentu Europejskiego (w środku),
Jean-Claude Juncker, przewodniczący Komisji Europejskiej
od 1 listopada (po lewej), i Werner Hoyer, prezes Europejskiego Banku
Inwestycyjnego (po prawej), na wspólnej konferencji prasowej
po przedstawieniu w Parlamencie planu inwestycyjnego Komisji na rzecz
wzrostu i tworzenia miejsc pracy. Strasburg (Francja), 26 listopada.

WZMACNIANIE OŻyWIENIA KONIUNKTURy I WZROSTU GOSPODARCZEGO ORAZ ZWIęKSZANIE ZATRUDNIENIA

Budżet UE na lata 2014–2020 – inwestycja
na przyszłość
Wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 – budżet Unii Europejskiej, obejmują
cały zestaw nowych programów, które dotyczą priorytetów Europy na kolejnych siedem lat, m.in.: badań naukowych i innowacji (program „Horyzont 2020”), łączenia infrastruktury transportu, energii i IT wszystkich państw członkowskich (instrument
„Łącząc Europę”), edukacji (program „Erasmus+”), perspektyw zatrudnienia dla młodych ludzi (Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych) oraz konkurencyjności
przedsiębiorstw europejskich (COSME).
W skrócie – w następnym okresie finansowym Europa będzie bardziej aktywna –
zwłaszcza w tych kluczowych obszarach, przy zaangażowaniu mniejszych środków,
gdyż po raz pierwszy budżet na ten okres będzie niższy niż w poprzednich latach.

WIELOLETNIE RAMY FINANSOWE (UE-28) SKORYGOWANE NA 2015 R.
ORAZ SKORYGOWANE O PRZENOSZENIE ŚRODKÓW
MIĘDZY FILARAMI W RAMACH DZIAŁU 2 (PIERWSZA TRANSZA)
(W MLN EURO – CENY Z 2011 R.)
Środki na zobowiązania

Łącznie
2014–2020

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1. Inteligentny wzrost gospodarczy
sprzyjający włączeniu społecznemu

60 283

61 725

62 771

64 238

65 528

67 214

69 004

450 763

1a. Konkurencyjność na rzecz
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia

15 605

16 321

16 726

17 693

18 490

19 700

21 079

125 614

1b. Spójność gospodarcza,
społeczna i terytorialna

44 678

45 404

46 045

46 545

47 038

47 514

47 925

325 149

2. Zrównoważony rozwój:
zasoby naturalne, w tym:

55 883

55 060

54 261

53 448

52 466

51 503

50 558

373 179

wydatki związane z rynkiem
i płatności bezpośrednie

41 254

40 938

40 418

39 834

39 076

38 332

37 602

277 454

3. Bezpieczeństwo i obywatelstwo

2 053

2 075

2 154

2 232

2 312

2 391

2 469

15 686

4. Globalny wymiar Europy

7 854

8 083

8 281

8 375

8 553

8 764

8 794

58 704

5. Administracja, w tym:

8 218

8 385

8 589

8 807

9 007

9 206

9 417

61 629

wydatki administracyjne
instytucji

6 649

6 791

6 955

7 110

7 278

7 425

7 590

49 798

27

0

0

0

0

0

0

27

Całkowite środki
na zobowiązania

134 318

135 328

136 056

137 100

137 866

139 078

140 242

959 988

jako procent DNB

1,03%

1,02%

1,00%

1,00%

0,99%

0,98%

0,98%

1,00%

Całkowite środki
na płatności

128 030

131 095

131 046

126 777

129 778

130 893

130 781

908 400

jako procent DNB

0,98%

0,98%

0,97%

0,92%

0,93%

0,93%

0,91%

0,95%

Dostępny margines

0,25%

0,25%

0,26%

0,31%

0,30%

0,30%

0,32%

0,28%

Pułap zasobów własnych
jako odsetek DNB

1,23%

1,23%

1,23%

1,23%

1,23%

1,23%

1,23%

1,23%

6. Rekompensaty
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Środki na zobowiązania przyjęte na podstawie WRF na lata 2014–2020 wynoszą
960 mld euro, a na płatności – 908 mld euro. WRF składa się z sześciu działów, odpowiadających różnym obszarom działania UE.

WIELOLETNIE RAMY FINANSOWE 2014–2020 – PRZEGLĄD

Zrównoważony rozwój:
zasoby naturalne
38,9%

Spójność gospodarcza,
społeczna i terytorialna

33,9%

Inteligentny wzrost
gospodarczy
sprzyjający włączeniu
społecznemu

47%

Bezpieczeństwo
i obywatelstwo 1,6%

Konkurencyjność na rzecz
wzrostu gospodarczego
i zatrudnienia 13,1%

Globalny wymiar Europy 6,1%
Rekompensaty 0,0%
Administracja 6,4%

WRF to główne narzędzie Unii pozwalające jej inwestować w to, co naprawdę liczy się
dla obywateli: stabilne miejsca pracy oraz dobrze prosperująca, konkurencyjna i trwała gospodarka. WRF wspierają zdrowe środowisko oraz przyczyniają się do tworzenia
bezpieczniejszej Europy, zapewniają solidarność finansową z najbardziej potrzebującymi oraz promowanie unijnych wartości i interesów w zglobalizowanym świecie. Tym
samym ramy te stanowią uzupełnienie starań państw członkowskich, koncentrując się
na kwestiach, którymi najlepiej można zająć się wspólnie na szczeblu unijnym. To
budżet dla przyszłości obywateli UE. Nowe ramy finansowe zapewniają, aby ambitny
cel, jaki wyznaczyła sobie Europa – ponownego ożywienia gospodarki, opierał się na
prawdziwych pieniądzach oraz skupiał na właściwych priorytetach i wynikach od początku 2014 do końca 2020 r.

WZMACNIANIE OŻyWIENIA KONIUNKTURy I WZROSTU GOSPODARCZEGO ORAZ ZWIęKSZANIE ZATRUDNIENIA

Plan inwestycyjny stymulujący wzrost i zatrudnienie
26 listopada Komisja ogłosiła plan inwestycyjny o wartości 315 mld euro, który ma
przyczynić się do pobudzenia wzrostu gospodarczego i zwiększenia zatrudnienia
w Europie.
Ogólnie rzecz biorąc, proponowane środki mogłyby spowodować wzrost PKB Unii
o kwotę 330–410 mld euro w następnych trzech latach (2015–2017) i przyczynić się
do utworzenia do 1,3 mln nowych miejsc pracy, jako część zdecydowanego impulsu
na rzecz pobudzenia wzrostu gospodarczego i zwiększenia zatrudnienia.

LUKA INWESTYCYJNA W EUROPIE

Realne nakłady brutto na środki trwałe, UE-28, ceny z 2013 r. w mld euro
Zrównoważone tendencje
inwestycyjne przy założeniu,
że udział inwestycji w PKB
wyniesie 21–22%

3039

Różnica w stosunku
do trwałej tendencji

3021

2869

370

2714
2640
2527

230

2717
2657 2659

2543

2647

2567

2606

2528

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

2416

Nie istnieje żadna wspólna unijna definicja spółek o średniej kapitalizacji. Mimo że MŚP definiuje się
jako zatrudniające mniej niż 250 pracowników, przedsiębiorstwa o średniej kapitalizacji mają
zasadniczo 250–3000 pracowników.

Rada Europejska zatwierdziła plan na swoim posiedzeniu w grudniu1 i wezwała
wszystkie podmioty do jego wdrożenia do połowy 2015 r. Plan będzie się składał
z wymienionych poniżej trzech głównych elementów.
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Mobilizacja dodatkowych środków na finansowanie inwestycji
Plan inwestycyjny pozwoli uwolnić inwestycje publiczne i prywatne w realnej gospodarce o wartości co najmniej 315 mld euro w kolejnych trzech latach (2015–2017).
W czasach gdy zasoby publiczne są ograniczone, a instytucje finansowe oraz rachunki bankowe osób prywatnych i korporacji zachowały płynność finansową gotową do
wykorzystania, wyzwanie polega na wydostaniu się z błędnego koła niedostatecznego
zaufania i niewystarczających inwestycji. Plan inwestycyjny przewiduje przemyślaną
mobilizację publicznych i prywatnych źródeł finansowania, gdzie każde euro z publicznych pieniędzy zostanie wykorzystane do uruchomienia dodatkowych prywatnych inwestycji, nie tworząc przy tym nowego zadłużenia.
Nowy Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) zostanie utworzony we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI). Będzie się on opierał
na gwarancji w wysokości 16 mld euro z budżetu UE, połączonych z 5 mld euro pochodzącymi z EBI. Jak wskazują ostrożne szacunki wynikające z wcześniejszych doświadczeń, EFIS może osiągnąć efekt mnożnikowy wynoszący 1:15. Oznacza to, że
każde euro z publicznych pieniędzy zmobilizowane w ramach EFIS wygeneruje 15 euro
całkowitych inwestycji, które w przeciwnym razie nie zaistniałyby.
EFIS koncentruje się na inwestycjach w infrastrukturę, zwłaszcza w sieci szerokopasmowe i energetyczne, w infrastrukturę transportową w ośrodkach przemysłowych,
w kształcenie, badania naukowe i innowacje oraz w energię ze źródeł odnawialnych,
a także na inwestycjach w MŚP oraz spółki o średniej kapitalizacji.

EUROPEJSKI FUNDUSZ NA RZECZ INWESTYCJI STRATEGICZNYCH
W LICZBACH
EFIS

Zdolność do ponoszenia
ryzyka

Inwestycje
długoterminowe

16 mld euro

MŚP i spółki o średniej
kapitalizacji

5 mld euro

Ogółem

21 mld euro

Efekt mnożnikowy
(uśredniony)

Inwestycje
w gospodarkę realną
240 mld euro

15

75 mld euro
315 mld euro

Ustanowienie EFIS w ramach istniejących struktur grupy EBI ułatwi jego szybkie
wdrożenie wiosną 2015 r. Fundusz jest w stanie pozyskać ponad 315 mld euro dodatkowych środków finansowych w okresie 2015–2017. Celem jest zapewnienie operacyjności EFIS do połowy 2015 r.
Dodatkowo inwestycje te będą uzupełnione maksymalnym wykorzystaniem efektu
dźwigni Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych (EFSI) na lata 2014–
2020, w formie pożyczek, udziałów kapitałowych i gwarancji, zamiast tradycyjnych
dotacji. Zwiększy to wskaźnik dźwigni do poziomu 1:3–1:4. Podwajając kwotę z innowacyjnych instrumentów finansowych i wykorzystując stworzony w ten sposób efekt
dźwigni, można by uruchomić w okresie 2015–2017 dodatkowe inwestycje w gospodarkę realną o wartości 20–35 mld euro.
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Wiarygodny wykaz projektów połączony z pomocą techniczną,
aby kierować pieniądze tam, gdzie są potrzebne
Plan inwestycyjny oraz wykorzystanie bardziej innowacyjnych instrumentów finansowych umożliwią zasilenie gospodarki realnej środkami przez utworzenie przejrzystego
wykazu identyfikującego opłacalne projekty na poziomie UE oraz zapewniającego
konieczną pomoc techniczną przy niezależnym wyborze projektów i w zakresie ich
strukturyzowania.
Państwa członkowskie przedstawiły wspólnej grupie zadaniowej Komisji i EBI, ustanowionej we wrześniu, wykaz projektów wybranych zgodnie z trzema kryteriami:
▶ projekty o unijnej wartości dodanej służące realizacji celów UE,
▶ projekty zapewniające efektywność ekonomiczną i wartość oraz jak najlepsze
skutki ekonomiczne i społeczne,
▶ projekty, które mogą rozpocząć się najpóźniej w ciągu następnych trzech lat,
tj. co do których istnieją uzasadnione podstawy, aby oczekiwać wydatków kapitałowych w latach 2015–2017.
Umieszczone w wykazie projekty powinny ponadto przewidywać możliwość zaangażowania innych źródeł finansowania. Powinny mieć również rozsądną wielkość i skalowalność (zróżnicowane według sektora i podsektora).
Komisja i EBI uruchomią znaczny program pomocy technicznej, aby zidentyfikować
projekty i pomóc uczynić je bardziej atrakcyjnymi dla prywatnych inwestorów.
Grupa zadaniowa Komisji i EBI przedstawiła swoje sprawozdanie zawierające wykaz
wybranych projektów w grudniu.

POTENCJAŁ PLANU INWESTYCYJNEGO
Realny PKB

Zatrudnienie

UE-28, wskaźnik 2007 = 100

115

UE-28, mln pracowników

240

Prognozy bazowe
Plan inwestycyjny

Prognozy bazowe
Plan inwestycyjny
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PKB 2015–2017
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Źródło: Dyrekcja Generalna ds. Gospodarczych i Finansowych, roczna baza danych makroekonomicznych.
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Plan działania w celu wyeliminowania przeszkód
dla inwestycji
Plan inwestycyjny zawiera plan działania mający na celu ograniczenie regulacji specyficznych dla danych sektorów, które utrudniają inwestycje.
Aby ulepszyć otoczenie biznesowe i warunki finansowania, plan skoncentruje się na
środkach w sektorze finansowym, np. tworzeniu unii rynków kapitałowych, aby zapewnić zwiększone wsparcie kapitału dla MŚP i projektów długoterminowych.
Priorytetowo potraktowane zostanie usunięcie znacznych barier prawnych i pozaprawnych nadal istniejących we wszystkich ważnych sektorach infrastruktury, m.in.
w sektorze energii, telekomunikacji, infrastruktury cyfrowej i transportu oraz barier na
rynkach usług i rynkach produktowych. W grudniu Komisja zaproponowała w swoim
programie prac na 2015 r.2 wykaz priorytetowych inicjatyw szczególnie powiązanych
z planem inwestycyjnym.
Od lewej do prawej:
Jyrki Katainen,
wiceprzewodniczący Komisji
Europejskiej odpowiedzialny za
miejsca pracy, wzrost, inwestycje
i konkurencyjność, Jean-Claude
Juncker, przewodniczący Komisji
Europejskiej (obaj na
stanowiskach od 1 listopada),
Martin Schulz, przewodniczący
Parlamentu Europejskiego,
Werner Hoyer, prezes
Europejskiego Banku
Inwestycyjnego, i Margaritis
Schinas, główny rzecznik prasowy
Komisji Europejskiej, na wspólnej
konferencji prasowej
w Parlamencie Europejskim
ogłaszają pakiet dotyczący
inwestycji w wysokości
315 mld euro. Strasburg
(Francja), 26 listopada.
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Polityki UE na rzecz wzrostu i zatrudnienia
Zatrudnienie i włączenie społeczne
UE poczyniła dalsze postępy w realizacji bardzo potrzebnych strukturalnych reform
rynku pracy i reform socjalnych. W zakresie zatrudnienia i spraw społecznych Komisja
Europejska wezwała państwa członkowskie do zapewnienia pilnego wdrożenia gwarancji dla młodzieży. Wezwano państwa członkowskie do podjęcia działań na rzecz
zwalczania bezrobocia wśród młodzieży poprzez aktywne polityki rynku pracy,
wzmocnienie publicznych służb zatrudnienia oraz wsparcie systemów szkolenia
i przyuczania do zawodu oraz – do zwalczania segmentacji rynków pracy, która może
negatywnie wpłynąć na perspektywy zatrudnienia młodych pracowników i osób
przedwcześnie kończących naukę. Zachęcono również do zwiększonej koordynacji
europejskich polityk zatrudnienia i polityk społecznych, aby wzmocnić monitorowanie
rozwoju sytuacji w dziedzinie zatrudnienia i spraw społecznych.

OSOBY ZAGROŻONE UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM,
2013
UE-28 oraz strefa euro – szacunki; Irlandia – dane z 2012 r.
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W 2014 r. przyjęto nową tablicę wyników zawierającą wskaźniki zatrudnienia i wskaźniki społeczne i włączono ją do wspólnego sprawozdania o zatrudnieniu3, aby móc już
we wczesnym stadium identyfikować na poziomie państw członkowskich zagrożenia,
które mogą rozpowszechnić się na całą Unię Europejską. Dzięki temu mechanizmowi
będzie można zapewnić terminową reakcję polityczną i skupić się na ściślejszym
wielostronnym nadzorze.
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Źródło: dane Eurostatu.
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Gwarancja dla młodzieży
Gwarancja dla młodzieży4 ma na celu zapewnienie, by państwa członkowskie oferowały wszystkim młodym ludziom w wieku do 25 lat dobrej jakości oferty zatrudnienia,
dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu w ciągu czterech miesięcy od
przejścia na bezrobocie lub zakończenia formalnej edukacji. Gwarancja dla młodzieży
to jedna z najistotniejszych i najpilniejszych reform strukturalnych, które państwa członkowskie muszą wdrożyć, aby obniżyć bezrobocie wśród ludzi młodych i ułatwić wejście
na rynek pracy po zakończeniu kształcenia. Jej realizacja rozpoczęła się w 2014 r.
Wszystkie państwa członkowskie UE przedstawiły krajowe plany wdrożenia gwarancji
dla młodzieży, które obecnie zaczynają być wprowadzane w życie, po uwzględnieniu
ogólnej oceny każdego planu wydanej przez Komisję. Realizacja celów gwarancji dla
młodzieży wymaga podjęcia przez państwa członkowskie reform strategicznych, aby
zapewnić skuteczniejsze przechodzenie od kształcenia do zatrudnienia. Główne wyzwania stojące przed państwami członkowskimi to: poprawa możliwości publicznych
służb zatrudnienia, reforma systemów kształcenia i szkolenia, wzmocnienie partnerstw służących docieraniu do młodych ludzi biernych zawodowo i niezarejestrowanych przez służby zatrudnienia, a także poprawa jakości ofert. Wnioski takie znalazły
się w analizie Komisji dotyczącej wszystkich państw członkowskich UE oraz w zaleceniach dla poszczególnych krajów, jakie wystosowano do 18 państw członkowskich,
z których 8 szczególnie powinno podjąć bardziej zdecydowane działania na rzecz
wdrażania gwarancji dla młodzieży.

MŁODZIEŻ (W WIEKU 15–34 LATA) NIEKSZTAŁCĄCA SIĘ,
NIEPRACUJĄCA ANI NIESZKOLĄCA SIĘ (MŁODZIEŻ NEET), 2013
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Źródło: dane Eurostatu.

Państwa członkowskie otrzymują finansowanie ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego (EFS) – obecnie 12 mld euro rocznie – oraz ze środków Inicjatywy na
rzecz zatrudnienia ludzi młodych (6,4 mld euro na okres 2014–2020) na zmniejszenie
poziomu bezrobocia wśród młodzieży. W ramach EFS udzielano wsparcia ukierunkowanego na zatrudnienie młodych ludzi długo przed rozpoczęciem kryzysu. Odegrało
to istotną rolę w walce z niedawnym wzrostem bezrobocia młodzieży, a 68 proc.
środków Funduszu przeznacza się na projekty, z których młodzież może korzystać.
Jednakże aby gwarancja dla młodzieży została faktycznie wprowadzona w życie,
państwa członkowskie muszą również uznać działania na rzecz młodzieży za priorytet
w swych budżetach krajowych.
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Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych5 wspiera młodzież niekształcącą się,
niepracującą ani nieszkolącą się (młodzież NEET) w regionach Unii, w których stopa
bezrobocia wśród młodzieży w 2012 r. przekroczyła poziom 25 proc., pomagając w ich
integracji na rynku pracy. Inicjatywa powiększy wsparcie dostarczane w ramach EFS
na realizację gwarancji dla młodzieży przez finansowanie działań, które bezpośrednio
pomagają młodzieży NEET, takich jak tworzenie miejsc pracy, staże i przyuczanie do
zawodu oraz wspieranie podejmowania działalności gospodarczej.

INICJATYWA NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI MŁODYCH –
UKIERUNKOWANE WSPARCIE DLA REGIONÓW NAJBARDZIEJ
DOTKNIĘTYCH BEZROBOCIEM WŚRÓD MŁODZIEŻY
Canarias

Regiony NUTS 2
Kwalifikowalne

Guadeloupe
Martinique

Niekwalifikowalne

Guyane

Réunion
Mayotte
Açores
çores

Madeira
adeira

REGIOgis

Mapa regionów kwalifikujących się i niekwalifikujących się do wdrażania inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi
młodych. Inicjatywa ta umożliwi sfinansowanie konkretnych projektów i działań oraz zagwarantuje, że poziom
wsparcia dla każdej młodej osoby będzie wystarczający do wprowadzenia rzeczywistych zmian w częściach
Europy, w których wyzwania są najbardziej dotkliwe.
Źródło: Eurostat, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego.
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Ramy jakości staży
Komisja opracowuje jednocześnie szereg unijnych narzędzi mających pomóc państwom członkowskim w walce z bezrobociem młodzieży. Na podstawie wniosku
Komisji w marcu Rada Unii Europejskiej przyjęła ramy jakości staży6, tak aby umożliwić stażystom nabycie wysokiej jakości doświadczenia zawodowego w bezpiecznych i sprawiedliwych warunkach oraz zwiększyć ich szanse na znalezienie dobrego
zatrudnienia. Mając na uwadze jakość staży, wezwano państwa członkowskie, aby
zagwarantowały zgodność krajowego prawa i krajowych praktyk z zasadami ustanowionymi w tych wytycznych, a w razie potrzeby dostosowały swoje prawodawstwo.

Europejski Fundusz Społeczny
Europejski Fundusz Społeczny7 odgrywa zasadniczą rolę we wspieraniu inwestycji
państw członkowskich w kapitał ludzki, a tym samym w zwiększaniu konkurencyjności
gospodarki europejskiej wychodzącej z kryzysu. Każdego roku z EFS kierowana jest do
ponad 15 mln osób pomoc na podnoszenie kwalifikacji, ułatwianie integracji na rynku
pracy, zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa oraz zwiększanie skuteczności
administracji publicznej. W latach 2014–2020 w ramach EFS państwom członkowskim udostępniona zostanie kwota w wysokości ponad 80 mld euro, aby pomóc milionom Europejczyków w podniesieniu jakości życia przez nabywanie przez nich nowych
umiejętności i znalezienie lepszej pracy.

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji
Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) udziela wsparcia pracownikom zwalnianym w wyniku poważnych zmian w strukturze światowego handlu spowodowanych globalizacją, np. w przypadku zamknięcia dużego przedsiębiorstwa lub
przeniesienia produkcji poza terytorium UE bądź w wyniku kryzysu gospodarczo-finansowego o zasięgu globalnym. Na lata 2014–2020 przyjęto nowe rozporządzenie8, które rozszerza kategorie pracowników kwalifikujących się do uzyskania pomocy
z Funduszu. Kryteria interwencji obejmują teraz, oprócz zmian w strukturze światowego handlu, również kryzys finansowy i gospodarczy o zasięgu globalnym. W przypadku gdy dotknięte zostaną regiony o wysokiej stopie bezrobocia wśród ludzi młodych państwa członkowskie mogą, pod pewnymi warunkami, objąć środkami z EFG
również młodzież NEET.
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EUROPEJSKI FUNDUSZ DOSTOSOWANIA DO GLOBALIZACJI

Przegląd wniosków otrzymanych w 2014 r.
Nr

Państwo
członkowskie

Podmiot

Przedmiot

Data
złożenia

Wkład państwa
członkowskiego
(mln euro)

Wkład EFG
(mln euro)

Beneficjenci
(liczba osób)

EGF/2014/001

Grecja

Nutriart

Produkty spożywcze

5.2.2014

4,1

6,1

1 013

20.2.2014

1,1

1,6

475

EGF/2014/002

Niderlandy

Geldria i Overijssel

Roboty budowlane
związane ze
wznoszeniem budynków

EGF/2014/003

Hiszpania

Aragonia

Działalność usługowa
związana
z wyżywieniem

21.2.2014

0,6

1,0

280

EGF/2014/004

Hiszpania

Comunidad Valenciana
Metale

Przetwórstwo metali

25.3.2014

0,7

1,0

300

EGF/2014/005

Francja

GAD

Rzeźnia

6.6.2014

0,6

0,9

760

EGF/2014/006

Francja

PSA

Przemysł samochodowy

25.4.2014

8,5

12,7

2357

EGF/2014/007

Irlandia

Andersen Ireland

Biżuteria

16.5.2014

1,0

1,5

276

EGF/2014/008

Finlandia

STX Rauma

Budownictwo okrętowe

27.5.2014

1,0

1,4

565

EGF/2014/009

Grecja

Sprider Stores

Handel detaliczny

6.6.2014

4,9

7,3

1 311

EGF/2014/010

Włochy

Whirlpool

Sprzęt gospodarstwa
domowego

18.6.2014

1,3

1,9

608

EGF/2014/011

Belgia

Caterpillar

Maszyny i urządzenia

22.7.2014

0,8

1,2

630

EGF/2014/012

Belgia

ArcelorMittal

Metale podstawowe

22.7.2014

1,1

1,6

910

EGF/2014/013

Grecja

Odyssefs Fokas

Handel detaliczny

29.7.2014

4,3

6,4

1 100

29.7.2014

0,7

1,1

476

EGF/2014/014

Niemcy

Aleo Solar

Produkcja komputerów,
wyrobów elektronicznych
i optycznych

EGF/2014/015

Grecja

Attica Publishing
Services

Informacja i komunikacja

4.9.2014

2,5

3,7

705

EGF/2014/016

Irlandia

Lufthansa Technik

Naprawa i instalowanie
maszyn i urządzeń

19.9.2014

1,7

2,5

450

EGF/2014/017

Francja

Mory-Ducros

Transport i składowanie

6.10.2014

4,4

6,6

2 721

EGF/2014/018

Grecja

AtticaBroadcasting

Nadawanie programów
ogólnodostępnych
i abonamentowych

4.9.2014

3,4

5,0

928

42,4

63,7

15 865

Łącznie
za 2014 r.

Oprócz wsparcia finansowego istnieją unijne ramy jakości na rzecz przewidywania
zmian i restrukturyzacji9, które zapewniają przedsiębiorstwom, pracownikom, partnerom społecznym i organom administracji publicznej wskazówki dotyczące dobrych
praktyk w zakresie zarządzania zmianami w sposób społecznie odpowiedzialny. Ramy
jakości mają stać się narzędziem odniesienia dla przedsiębiorstw, związków zawodowych i rządów, aby pomóc im w lepszym planowaniu i inwestowaniu w kapitał ludzki,
minimalizując jednocześnie społeczne skutki zmian.
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Pakiet dotyczący inwestycji społecznych
Pakiet dotyczący inwestycji społecznych10 zawiera wskazówki dla państw członkowskich dotyczące sposobów unowocześnienia ich systemów zabezpieczenia społecznego, aby osiągnąć cel strategii „Europa 2020”, jakim jest zmniejszenie o 20 mln
liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Wskazuje on kierunek
dalszych działań w zmaganiach ze strukturalnymi wyzwaniami, którym muszą stawić
czoła systemy bezpieczeństwa socjalnego w UE, spowodowanymi starzeniem się społeczeństwa, zmniejszaniem się odsetka ludności aktywnej zawodowo oraz potrzebą
większej konkurencyjności w dobie globalizacji. Konieczne są reformy polityczne, aby
wcześniej inwestować i zapobiegać eskalacji zagrożeń, zachęcać do rozwoju umiejętności i kompetencji umożliwiających udział w życiu społecznym i życiu gospodarczym
oraz osiągać lepsze wyniki społeczne dzięki bardziej ukierunkowanym wydatkom na
politykę socjalną. Niektóre państwa członkowskie dokonały postępów we wdrażaniu
pakietu dotyczącego inwestycji społecznych.

Program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych
Program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI)11 jest instrumentem
finansowym na szczeblu UE służącym wspieraniu wysokiego poziomu trwałego
zatrudnienia wysokiej jakości, zapewnianiu odpowiedniej i godziwej ochrony socjalnej,
zwalczaniu wykluczenia społecznego i ubóstwa oraz poprawieniu warunków pracy.
Jest on również narzędziem służącym promocji innowacyjnych projektów i projektów
pilotażowych na szczeblu państwa członkowskiego, które mogą być dopasowane do
rzeczywistości danego państwa.
EaSI obejmuje trzy istniejące programy i poszerza ich zakres. Są to: „Progress” (program na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej), EURES (Europejskie Służby Zatrudnienia) oraz europejski instrument mikrofinansowy Progress. Umożliwi on Komisji
zwiększenie spójności polityki i wpływu wywieranego przez jej instrumenty, które
służą realizacji tych samych celów, przyczyniając się tym samym do wdrażania strategii „Europa 2020” na rzecz zatrudnienia i wzrostu gospodarczego.

Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Marianne Thyssen, od 1 listopada
komisarz do spraw zatrudnienia,
spraw społecznych, umiejętności
i mobilności pracowników,
na 4. dorocznej konwencji
europejskiej platformy
współpracy w zakresie walki
z ubóstwem i wykluczeniem
społecznym. Bruksela (Belgia),
20 listopada.

Rozporządzenie w sprawie nowego Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej
Potrzebującym12 zostało przyjęte w marcu. Fundusz jest cennym wsparciem państw
członkowskich w ich wysiłkach świadczenia pomocy osobom w najtrudniejszej sytuacji, które zostały najbardziej dotknięte przez trwający kryzys gospodarczy i społeczny.
W ujęciu realnym na Fundusz przeznaczono ponad 3,8 mld euro na okres 2014–2020.
Państwa członkowskie odpowiadają za pokrycie 15 proc. kosztów swoich programów
krajowych, pozostałe zaś 85 proc. pochodzi z Funduszu.

Reforma EURES
Europejskie Służby Zatrudnienia (EURES), utworzone w 1993 r., są siecią współpracy
pomiędzy Komisją Europejską a publicznymi służbami zatrudnienia w państwach
członkowskich UE oraz Islandii, Liechtensteinie i Norwegii oraz innymi organizacjami
partnerskimi. Zatrudniają one ponad 850 doradców, którzy na co dzień pomagają
osobom poszukującym pracy i pracodawcom w całej Europie.
W 2014 r. zaproponowano przegląd przepisów regulacyjnych13, aby ulepszyć działanie
sieci. Celem jest przywrócenie równowagi na rynkach pracy przez zwiększenie wymiany informacji o oferowanych miejscach pracy i życiorysach kandydatów z całej UE
oraz zapewnienie lepszego dopasowania ofert i osób poszukujących pracy, umożliwiając uczestnictwo szerszej puli podmiotów rynku pracy w działaniach EURES (zwłaszcza
prywatnych służb zatrudnienia) oraz zapewniając lepiej ukierunkowane usługi wsparcia mobilności pracodawcom i osobom poszukującym pracy.
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Decyzja w sprawie publicznych służb zatrudnienia
Krajowe publiczne służby zatrudnienia odgrywają zasadniczą rolę, pomagając osobom bezrobotnym w Europie w uzyskaniu zatrudnienia. Decyzja14 w sprawie sposobu
poprawienia współpracy między europejskimi publicznymi służbami zatrudnienia
weszła w życie w czerwcu i ustanowiła nową strukturę operacyjną i zarządzającą dla
sieci europejskich publicznych służb zatrudnienia, która rozpoczęła funkcjonowanie
we wrześniu.

Dyrektywa w sprawie uprawnień do dodatkowej emerytury
Nowa, przyjęta w 2014 r. dyrektywa15 ulepszyła ochronę uprawnień do dodatkowych
emerytur przysługujących pracownikom mobilnym. Wyeliminowała bowiem niektóre
przeszkody utrudniające swobodny przepływ osób, takie jak wymogi bardzo długiego
okresu zatrudnienia, uprawniającego do nabycia praw emerytalnych, lub ryzyko, że
prawa te nie są wystarczająco chronione po opuszczeniu systemu emerytalnego.

Dyrektywa mająca na celu poprawę egzekwowania praw pracowników
Parlament i Rada przyjęły nową dyrektywę16, aby zapewnić skuteczniejsze stosowanie
na poziomie krajowym prawa obywateli UE do pracy w innym państwie członkowskim.
Nowe przepisy, zaproponowane przez Komisję w kwietniu 2013 r., mają na celu wypełnienie luki między istnieniem praw a ich rzeczywistym stosowaniem oraz ułatwią
osobom pracującym lub poszukującym zatrudnienia w innym państwie wykonywanie
swoich praw w praktyce. Państwa członkowskie mają dwa lata na transponowanie
tej dyrektywy do przepisów krajowych. Stanowi ona między innymi, że przynajmniej
jeden organ na poziomie krajowym ma być odpowiedzialny za doradztwo i wsparcie
oraz pomoc pracownikom UE, w tym osobom poszukującym zatrudnienia.

Dyrektywa w sprawie delegowania pracowników
Rada przyjęła nowe środki, które umożliwią lepsze egzekwowanie obowiązujących
unijnych przepisów dotyczących delegowania pracowników. Dyrektywa w sprawie
egzekwowania przepisów o delegowaniu pracowników17 zapewnia praktyczne poszanowanie praw pracowników delegowanych i wzmocnienie ram prawnych dla usługodawców. Dyrektywa ta przyczynia się do lepszego stosowania tych zasad w praktyce,
zwłaszcza w niektórych sektorach, takich jak budownictwo i transport drogowy towarów, w których na przykład tzw. spółki-skrzynki pocztowe (nieprowadzące faktycznej działalności gospodarczej w swoim państwie pochodzenia) stosują nieprawdziwe
„delegowanie” w celu obejścia krajowych przepisów dotyczących zabezpieczenia społecznego i warunków pracy. Przyczynia się również do lepszej ochrony praw pracowników delegowanych przez zapobieganie oszustwom, zwłaszcza w łańcuchach podwykonawstwa, w których zdarza się łamanie praw pracowników delegowanych.

Praktyczny przewodnik dotyczący „testu miejsca zwykłego pobytu”
Komisja Europejska i państwa członkowskie współpracowały nad objaśnieniem „testu
miejsca zwykłego pobytu”18, aby pomóc krajowym administracjom w stosowaniu
przepisów UE dotyczących koordynacji zabezpieczenia społecznego w przypadku obywateli UE i ich rodzin.
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Kształcenie i szkolenie
Program „Erasmus+”
Jednym z najważniejszych wydarzeń roku było uruchomienie i rozpoczęcie realizacji
programu „Erasmus+”19, nowego programu UE na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu.
Program obejmuje i rozszerza poprzednie źródła finansowania na rzecz kształcenia,
szkolenia, młodzieży, działań „Jean Monnet” i sportu, w tym nowego instrumentu
gwarancji kredytowych dla studentów studiów magisterskich, oraz międzynarodowy
wymiar kształcenia wyższego i współpracy młodzieży, W okresie 2014–2020 budżet
programu zwiększy się o 40 proc. w porównaniu z ostatnim okresem budżetowym,
osiągając kwotę przekraczającą 16 mld euro.
Nowy program ogranicza formalności administracyjne i wprowadza uproszczone
procedury.

Efektywność edukacji
Wyniki Unii Europejskiej w zakresie efektywności edukacji wciąż się poprawiały, na co
wskazują dane opublikowane w 2014 r. Odnotowano duży wzrost liczby osób z wyższym wykształceniem, z poziomu 23,6 proc. w 2002 r. do 36,9 proc. w 2013 r. (poziom
docelowy na 2020 r. to przynajmniej 40 proc.). Liczba osób przedwcześnie kończących
naukę powoli, ale trwale spadała, z 17 proc. w 2002 r. do 12 proc. w 2013 r. (poziom
docelowy na 2020 r. to wartość poniżej 10 proc.). Piętnaście państw członkowskich
osiągnęło już lub przekroczyło swoje cele krajowe na 2020 r. w odniesieniu do przynajmniej jednego z dwóch wskaźników efektywności edukacji. Sześć z tych państw
członkowskich – Dania, Cypr, Łotwa, Litwa, Słowenia i Szwecja – osiągnęło lub nawet
przekroczyło oba cele.

ODSETEK OSÓB W WIEKU 30–34 LATA, KTÓRE POSIADAJĄ WYŻSZE
WYKSZTAŁCENIE, 2013
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Cel strategii Europa 2020
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Brak celu krajowego w przypadku Zjednoczonego Królestwa. Cel krajowy Niemiec obejmuje szkolnictwo policealne (Międzynarodowa Standardowa
Klasyfikacja Edukacji 1997 (ISCED 97 4)), a w przypadku Austrii – szkolnictwo policealne z programami, które mają zapewnić bezpośredni dostęp do
wykształcenia wyższego I stopnia (ISCED 97 4A).
Źródło: dane Eurostatu.
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Badania, innowacje i nauka
„Horyzont 2020”: unijny program ramowy w zakresie badań naukowych
i innowacji
„Horyzont 2020”20 jest dotychczas największym programem UE w zakresie badań
naukowych i innowacji. Przyczyni się do zwiększenia liczby przełomowych odkryć
i światowych rekordów przez powiązanie badań z innowacjami, tak aby świetne
pomysły z laboratoriów mogły zostać wprowadzone na rynek. Skupia on naukowców
i przemysł w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego i zatrudnienia oraz znalezienia rozwiązania ogromnych wyzwań, w tym zmiany klimatu, bezpieczeństwa energetycznego i zdrowia. Badania naukowe i innowacje przyczynią się do poprawy jakości
życia, ochrony środowiska oraz konkurencyjności i trwałości europejskiego przemysłu. Program jest otwarty dla naukowców z całego świata. Wspiera on rozwój karier
naukowców w Europie, nadaje strukturę szkoleniom naukowym i promuje mobilność
międzysektorową na całym świecie, w szczególności przez działania „Maria Skłodowska-Curie”. W latach 2014–2020 dostępne jest finansowanie w wysokości prawie
80 mld euro, przeznaczone głównie na trzy obszary priorytetowe: doskonała baza
naukowa, wiodąca pozycja w przemyśle i wyzwania społeczne. Przepisy i procedury
zostały znacznie uproszczone.

INTENSYWNOŚĆ PRAC BADAWCZO-ROZWOJOWYCH
W PODZIALE NA SEKTORY I NA PAŃSTWA W 2012 R. ORAZ CELE NA 2020 R.
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Wydatki prywatne non-profit na badania i rozwój jako procent PKB
Wydatki przedsiębiorstw na badania i rozwój jako procent PKB
Cel w zakresie intensywności badań i rozwoju na 2020 r.
Republika Czeska, Zjednoczone Królestwo: nie ustanowiono celów w zakresie intensywności badań i rozwoju; w przypadku Republiki Czeskiej cel na
poziomie 1% jest osiągalny jedynie dla sektora publicznego.
Irlandia: cel w zakresie intensywności badań i rozwoju wynosi 2,5% PNB, co szacuje się jako równowartość 2,0% PKB.
3
Luksemburg: cel w zakresie intensywności badań i rozwoju mieści się w przedziale 2,30–2,60% PKB (założono 2,45%).
4
Węgry: poszczególne cele w zakresie nakładów na badania i rozwój nie sumują się do ogólnej intensywności.
5
Stany Zjednoczone: a) większość wszystkich wydatków kapitałowych nie została ujęta; b) wydatki rządowe na badania i rozwój odnoszą się jedynie
do administracji federalnej i centralnej.
1
2

Dane: Eurostat, OECD, państwa członkowskie.
Źródło: Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych i Innowacji – Wydział ds. Analiz i Monitorowania Krajowych Polityk Badawczych.

81

82

S P R A W O Z D A N I E

O G Ó L N E

2 0 1 4

—

R O Z D Z I A Ł

3

Od 2014 r. Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) stanowi nieodłączną część
programu „Horyzont 2020”, a jego całkowity budżet wynosi 2,7 mld euro. Wspólnoty
wiedzy i innowacji (WWiI) tworzone w ramach EIT skupiają ponad 500 wiodących
partnerów reprezentujących przedsiębiorstwa, szkolnictwo wyższe i naukowców
w celu pobudzenia innowacji i przedsiębiorczości w całej Europie. W 2014 r. EIT skupił
się na konsolidacji i pobudzaniu wzrostu gospodarczego, działania trzech pierwszych
WWiI dotyczyły zaś wyzwań w zakresie zmiany klimatu, technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) i zrównoważonej energii.

Partnerstwa UE – przemysł na rzecz innowacji
W ramach programu „Horyzont 2020”, jako część unijnego pakietu dotyczącego inwestycji w innowacje, prowadzonych będzie 11 partnerstw z przemysłem i państwami
członkowskimi o wartości ponad 23 mld euro. Wkład UE w wysokości 9 mld euro
pozwoli uruchomić inwestycje z sektora prywatnego o wartości 10 mld euro oraz
inwestycje państw członkowskich o wartości 4 mld euro. Większość środków przeznaczona zostanie na wspólne inicjatywy technologiczne.

Aby utrzymać konkurencyjną pozycję na świecie, przedsiębiorstwa unijne
muszą zwiększyć inwestycje w badania naukowe i rozwój
Pomimo niekorzystnej sytuacji gospodarczej inwestycje przedsiębiorstw mających siedzibę w UE w działania badawczo-rozwojowe wzrosły w 2013 r. o 2,6 proc.
W porównaniu z rokiem poprzednim wzrost ten był jednak mniejszy (spadek z poziomu
6,8 proc.). Był on niższy niż średnia światowa z 2013 r. (4,9 proc.) i utrzymuje się za
Japonią (5,5 proc.) i USA (5 proc.).
Wyniki te zostały opublikowane w opracowanym przez Komisję zestawieniu danych
dotyczących inwestycji w badania i rozwój za 2014 r.21, w którym dokonano analizy
2,5 tys. przedsiębiorstw z całego świata osiągających najlepsze wyniki, reprezentujących łącznie około 90 proc. wszystkich nakładów na badania i rozwój. Z danych wynika, że inwestycje 633 przedsiębiorstw unijnych w 2013 r. wynosiły 162,4 mld euro,
804 przedsiębiorstw amerykańskich – 193,7 mld euro, a 387 przedsiębiorstw japońskich – 85,6 mld euro.

Nowe instrumenty finansowe w zakresie badań naukowych i innowacji
Komisja i grupa EBI uruchomiły w czerwcu nową generację unijnych instrumentów
finansowych i usług doradczych22, aby zapewnić innowacyjnym przedsiębiorstwom
łatwiejszy dostęp do finansowania. Przewiduje się, że w ciągu najbliższych siedmiu lat
dzięki inicjatywie „InnovFin – Fundusze unijne dla innowatorów”23 udostępnione zostanie ponad 24 mld euro przeznaczonych na finansowanie badań i innowacji prowadzonych przez małe, średnie i duże przedsiębiorstwa oraz na infrastrukturę badawczą.

Carlos Moedas, komisarz
do spraw badań, nauki i innowacji
od 1 listopada, przedstawia
zestawienie danych dotyczących
inwestycji w badania i rozwój
za 2014 r. Budynek Berlaymont,
Bruksela (Belgia), 4 grudnia.
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ŁĄCZNE ŚRODKI BUDŻETOWE LUB NAKŁADY NA BADANIA I ROZWÓJ
JAKO ODSETEK WYDATKÓW SEKTORA INSTYTUCJI RZĄDOWYCH
I SAMORZĄDOWYCH OGÓŁEM

Średnia roczna stopa wzrostu, 2008–20121
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Chorwacja 2009–2012, Szwajcaria 2008–2010.
Dane: Eurostat, Dyrekcja Generalna ds. Gospodarczych i Finansowych.
Źródło: Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych i Innowacji – Wydział ds. Analiz i Monitorowania Krajowych
Polityk Badawczych.

Komisja podkreśla znaczenie badań i innowacji dla wzrostu
gospodarczego
W czerwcu Komisja opublikowała komunikat24 mający podkreślić znaczenie inwestycji i reform w zakresie badań naukowych i innowacji dla ożywienia gospodarczego
w Unii Europejskiej. Komunikat zawiera również propozycje, których celem jest pomoc
państwom członkowskim w najefektywniejszym wykorzystaniu wydatków w czasie,
gdy wiele państw stoi w obliczu ograniczeń budżetowych. W komunikacie zwrócono
uwagę na trzy kluczowe obszary reform:
▶ poprawa jakości procesu opracowywania strategii i formułowania polityki,
obejmująca działania związane z badaniami i innowacjami, opierająca się na
stabilnym budżecie wieloletnim, z którego środki przyznawane są strategicznie,
▶ poprawa jakości programów w dziedzinie badań i innowacji, w tym ograniczanie
biurokracji i przyznawanie finansowania w sposób stymulujący konkurencję
w większym stopniu,
▶ poprawa jakości instytucji publicznych prowadzących działalność w zakresie badań
naukowych i innowacji, m.in. przez nowe partnerstwa z przedsiębiorstwami.
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Wspólne przedsięwzięcia w dziedzinie elektroniki i robotyki
Komisja uruchomiła wielomiliardowe partnerstwa transformacyjne, by zapewnić
światowe przywództwo Europy w następujących dziedzinach:
▶ Elektronika – ECSEL (ang. Electronic Components and Systems for European
Leadership – Podzespoły i układy elektroniczne w służbie wiodącej pozycji Europy)25
ma na celu zwiększenie europejskich zdolności w zakresie projektowania
i produkowania sprzętu elektronicznego. Inicjatywa ta stanowi podstawę
europejskiej strategii w zakresie elektroniki26, która ma zmobilizować prywatne
inwestycje w wysokości 100 mld euro i pozwolić na stworzenie 250 tys. miejsc
pracy w Europie do 2020 r.
▶ Robotyka – SPARC (Partnerstwo w zakresie robotyki w Europie)27 to działanie
w ramach polityki przemysłowej UE na rzecz wzmocnienia pozycji Europy na
światowym rynku robotyki, które dysponuje środkami w wysokości 22 mld euro,
mającymi wzrosnąć do 2020 r. do ponad 60 mld euro. Inicjatywa ta przyczyni się
do stworzenia ponad 240 tys. miejsc pracy w Europie i zwiększenia udziału Europy
w światowym rynku do 42 proc. (co stanowi wzrost o 4 mld euro rocznie). Komisja
zainwestuje 700 mln euro, a stowarzyszenie euRobotics28 – 2,1 mld euro.

Duże zbiory danych
Komisja i przedstawiciele europejskiego przemysłu danych podpisali protokół ustaleń,
zobowiązujący ich do inwestowania w partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) w celu
wzmocnienia sektora danych i uczynienia Europy liderem w światowym wyścigu
danych. UE przeznaczyła ponad 500 mln euro z programu „Horyzont 2020” na inwestycje w okresie 5 lat (2016–2020), przy czym partnerzy prywatni mają zapewnić
finansowanie w wysokości co najmniej czterokrotnie wyższej. PPP, które ma rozpocząć
działanie 1 stycznia 2015 r., jest jednym z pierwszych wyników niedawnej polityki
i planu działania Komisji, których celem jest przyspieszenie rozwoju gospodarki europejskiej opartej na danych29. Opanowanie dużych zbiorów danych mogłoby doprowadzić do 30 proc. udziału europejskich dostawców w światowym rynku danych, 100 tys.
nowych miejsc pracy związanych z danymi w Europie do 2020 r., wyników leczenia
lepszych o 10 proc. i bardziej wydajnych maszyn przemysłowych.

Europejska przestrzeń badawcza
W sprawozdaniu z postępu prac w ramach europejskiej przestrzeni badawczej (EPB)30,
opublikowanym przez Komisję we wrześniu, dokonano oceny postępów poczynionych
w zakresie realizacji priorytetów EPB w państwach członkowskich oraz niektórych
państwach stowarzyszonych. W sprawozdaniu z 2014 r. wprowadzono nowy element:
przedstawiono w nim nowe strategie polityczne państw członkowskich związane
z EPB oraz oceniono, w jakim stopniu są one realizowane.
Istnieje wiele sposobów realizacji EPB, ale jest ona najbardziej skuteczna, gdy istnieją
ramy krajowe. Dlatego też Komisja w dalszym ciągu wspiera i zachęca państwa
członkowskie i zainteresowane podmioty badawcze do wdrażania reform związanych
z EPB i realizacji kluczowych działań w ramach procesu europejskiego semestru.

WZMACNIANIE OŻyWIENIA KONIUNKTURy I WZROSTU GOSPODARCZEGO ORAZ ZWIęKSZANIE ZATRUDNIENIA

Nagrody Nobla dla naukowców otrzymujących finansowanie UE
W czterech z sześciu kategorii Nagrodę Nobla za 2014 r. przyznano co najmniej
jednemu z naukowców otrzymujących wsparcie UE.
Jednym z laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie chemii jest prof. Stefan W. Hell,
który w 1996 r. uzyskał na swój projekt finansowanie UE w postaci indywidualnego stypendium podoktoranckiego w ramach czwartego programu ramowego
(1994–1998).
Nagrodę Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych otrzymał prof. Jean Tirole za pracę nad badaniem konkurencji i analizą sposobu regulacji
dużych przedsiębiorstw w celu zapobiegania zachowaniom monopolistycznym
i ochrony konsumentów. W 2009 r. prof. Tirole otrzymał pięcioletni grant Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERBN) dla doświadczonych naukowców.
Nagroda Nobla w dziedzinie fizyki była wynikiem współpracy z 2011 r. między
laureatem dr. Hiroshi Amano a projektem w ramach Sieci Szkolenia Początkowego Marie Curie dotyczącym fotoniki hybrydowej, gdzie w nanostrukturach łączy
się różne klasy materiałów emitujących w celu uzyskania energooszczędnych
urządzeń oświetleniowych.
Nagrodę w dziedzinie fizjologii lub medycyny otrzymali John O’Keefe oraz wspólnie May-Britt Moser i Edvard I. Moser za odkrycie komórek mózgowych odpowiadających za orientację przestrzenną. May-Britt Moser i Edvard I. Moser otrzymali
w przeszłości granty ERBN, a wszyscy troje laureaci uczestniczyli w projektach
badawczych finansowanych przez UE.

Konkurs Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej
Tegoroczna edycja Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej odbyła
się w Warszawie we wrześniu 2014 r.
W tym roku do konkursu zgłoszono 77 projektów z różnych dziedzin nauki (biologii, chemii, informatyki, inżynierii, środowiska, materiałoznawstwa, matematyki,
medycyny, fizyki i nauk społecznych). W tegorocznej 26. edycji konkursu uczestniczyło 110 młodych naukowców (41 uczestniczek i 69 uczestników) z 36 krajów.
Nagrodą było m.in. spędzenie jednego tygodnia w siedzibie Wspólnego Centrum
Badawczego (JRC) – wewnętrznej służby Komisji ds. nauki, a także wizyty w laboratoriach i praca z naukowcami.
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5G
W czerwcu Komisja i Korea Południowa podpisały przełomową umowę w sprawie
technologii łączności ruchomej 5G. Jest to nowa technologia i infrastruktura sieciowa,
która zapewni zdolności niezbędne do radzenia sobie z ogromnym wzrostem korzystania z technologii łączności i technologii bezprzewodowych przez ludzi i maszyny.
5G nie tylko będzie szybsze, ale wprowadzi nowe funkcje i zastosowania o dużej wartości społecznej i gospodarczej. Obie strony chcą działać w kierunku opracowania
ogólnej definicji 5G i współpracować w badaniach naukowych nad 5G. Zgodziły się
również co do potrzeby zapewnienia zharmonizowanego widma radiowego w celu
zagwarantowania globalnej interoperacyjności oraz co do potrzeby opracowania
światowych norm dla technologii 5G.
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5G obejmuje komunikację, przechowywanie, przetwarzanie itp.
LUDZIE I RZECZY
Źródło: Komisja Europejska.
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Europejskie Nagrody dla Przedsiębiorstw Dbających o Środowisko
DONIA – projekt wyróżniony
w kategorii przedsiębiorczość
i różnorodność biologiczna
Europejskich Nagród dla
Przedsiębiorstw Dbających
o Środowisko, wykorzystujący
aplikację na smartfony
umożliwiającą kapitanom
jachtów unikanie zarzucania
kotwicy w skupiska trawy
morskiej. Przyczynia się to
do ochrony Posidonia oceanica –
ważnego elementu ekosystemu
Morza Śródziemnego.

Coraz więcej firm zdaje sobie sprawę, że ochrona środowiska ma zasadnicze znaczenie dla konkurencyjności Europy. Przyznawane co dwa lata Europejskie Nagrody dla Przedsiębiorstw Dbających o Środowisko stanowią wyraz uznania dla pionierskich jednostek, identyfikują liderów biznesu i przedsiębiorstwa należące do
czołówki innowacji ekologicznych w pięciu kategoriach.

Programy kosmiczne
Uruchomienie w kwietniu satelity systemu „Copernicus” było ważnym wydarzeniem
w ramach unijnego programu obserwacji Ziemi31. Dzięki satelicie Sentinel 1A – pierwszemu z konstelacji – dostarczone zostaną dane umożliwiające osiągnięcie znacznych
postępów w poprawie bezpieczeństwa morskiego, monitorowaniu zmiany klimatu
i w zapewnianiu wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych i kryzysowych. Usługa zarządzania kryzysowego programu „Copernicus” dostarczyła mapy przydatne przy reagowaniu na szkody popowodziowe w Bułgarii i pożary lasów w Szwecji, jak również informacje pomocne w ograniczeniu zagrożeń związanych z wyciekiem ropy podczas
usuwania promu „Costa Concordia”, który uległ katastrofie we Włoszech.

Polityka przemysłowa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa
Plan polityki przemysłowej
Głównym przesłaniem komunikatu w sprawie polityki przemysłowej32 było wezwanie państw członkowskich do uznania kapitalnego znaczenia przemysłu dla tworzenia miejsc pracy i wzrostu gospodarczego, a także do priorytetowego traktowania
konkurencyjności przemysłowej we wszystkich dziedzinach polityki. Ponadto Komisja
zaapelowała do Parlamentu i Rady o przyjęcie wniosków dotyczących energii, transportu, przestrzeni kosmicznej oraz cyfrowych sieci komunikacyjnych, a także o wdrożenie i egzekwowanie przepisów niezbędnych do ukończenia rynku wewnętrznego.
Należy w dalszym ciągu modernizować przemysł, inwestując w innowacje, efektywną
gospodarkę zasobami, nowe technologie, umiejętności i dostęp do finansowania.
Modernizację tę przyspieszy wykorzystanie przeznaczonych na te cele środków UE.
W komunikacie stawia się na tworzenie klimatu bardziej przyjaznego dla przedsiębiorstw dzięki uproszczeniu ram prawnych oraz poprawieniu wydajności administracji
publicznej na poziomie unijnym, krajowym i regionalnym. Dokument porusza też takie
istotne kwestie, jak ułatwienie dostępu do rynków poza UE za sprawą harmonizacji norm międzynarodowych, otwartych zamówień publicznych, ochrony patentowej
i dyplomacji gospodarczej. W odpowiedzi na ten komunikat w marcu Rada Europejska33 zgodziła się z tym, że problematyka konkurencyjności przemysłowej musi być
traktowana priorytetowo.

Jedne z pierwszych obrazów
z nowego satelity obserwacji
Ziemi programu „Copernicus”.
Zbliżenie u góry przedstawia
Brukselę (Belgia). Zbliżenie u dołu
przedstawia Antwerpię (Belgia);
różnice barw dostarczają
informacji na temat prądu rzeki
Scheldt: ciśnienie fali w obszarze
przyujściowym uwidacznia kolor
purpurowy, natomiast normalny
bieg rzeki widoczny jest
na granatowo.

87

88

S P R A W O Z D A N I E

O G Ó L N E

2 0 1 4

—

R O Z D Z I A Ł

3

Plan działań ekologicznych dla małych i średnich przedsiębiorstw
Wychodząc z założenia, że MŚP, których działalność sprzyja ochronie środowiska,
mogą stworzyć wiele dodatkowych miejsc pracy, a jednocześnie zwiększyć wzrost
gospodarczy, Komisja przyjęła plan działań ekologicznych dla MŚP34. W planie tym
przedstawiono szereg skierowanych do MŚP działań na poziomie europejskim, które
pomogą wykorzystać możliwości biznesowe i potencjał tworzenia miejsc pracy związany z przejściem na gospodarkę ekologiczną. Proponowane środki mają polegać na
poprawieniu efektywności gospodarowania zasobami w europejskich MŚP, wspieraniu
ekologicznej przedsiębiorczości, wykorzystaniu potencjału bardziej ekologicznych
łańcu, chów wartości i ułatwieniu ekologicznym MŚP dostępu do rynku.
Przedstawiciele MŚP podczas
spotkania służącego
nawiązywaniu kontaktów między
przedsiębiorstwami
w La Louvière, Walonia (Belgia,
18 lutego).

Plan działania dla przemysłu obronnego
Komisja przyjęła szczegółowy plan35 przewidujący konkretne działania i harmonogram
ich wdrożenia w obszarach określonych we wnioskach z lipca 2013 r. dotyczących
sektora obronności i bezpieczeństwa. Plan obejmuje szeroką paletę działań z zakresu
różnych polityk, w tym w obszarze rynku wewnętrznego. Zaproponowano wykorzystanie potencjału naukowo-badawczego w zakresie produktów i technologii podwójnego
zastosowania, wspieranie innowacyjności i rozwój potencjału. W planie mowa jest
także o przemyśle kosmicznym w kontekście obronności, zastosowaniu unijnej polityki
energetycznej i instrumentów wsparcia w przemyśle obronnym, a także o maksymalnym zwiększeniu dostępu do rynków pozaunijnych.

Mniej biurokracji na rynku wewnętrznym
Parlament poparł wniosek Komisji36, w którym zaproponowano ograniczenie wymogów związanych z rynkiem wewnętrznym w ośmiu branżach: dźwigów, urządzeń
elektrycznych i elektronicznych, prostych zbiorników ciśnieniowych, wag nieautomatycznych, przyrządów pomiarowych, materiałów wybuchowych przeznaczonych do
użytku cywilnego, urządzeń przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych
wybuchem oraz produktów wywołujących zakłócenia elektromagnetyczne. Inicjatywa
ta wpisuje się w szerszy program dostosowywania regulacji w zakresie produktów
przemysłowych do wspólnego zbioru przepisów, co pozwoli uniknąć fragmentacji sektorowej oraz sprzecznych lub nakładających się wymogów dotyczących produktów
uregulowanych w kilku aktach prawnych. Większa spójność przepisów we wszystkich
sektorach produkcji obniży koszty przestrzegania przepisów przez przedsiębiorstwa,
szczególnie MŚP.

WZMACNIANIE OŻyWIENIA KONIUNKTURy I WZROSTU GOSPODARCZEGO ORAZ ZWIęKSZANIE ZATRUDNIENIA

Strategia dotycząca sektora farmaceutycznego
Sektor farmaceutyczny w UE ma strategiczne znaczenie dla europejskiej gospodarki,
jest to bowiem rynek o długoterminowej perspektywie wzrostu w skali globalnej, na
którym UE ma pozycję lidera w sprzedaży produktów leczniczych. Ponadto branża
ta generuje rocznie 220 mld euro i zatrudnia około 800 tys. osób. Komisja rozpoczęła debatę publiczną, licząc na wskazówki, które pomogą jej sformułować politykę
wzmocnienia konkurencyjności tego sektora. Do głównych elementów takiej przyszłej
polityki będzie należeć ustalanie priorytetów w zakresie nowych terapii, wspieranie
współpracy publiczno-prywatnej, zwiększanie dostępności pewnych leków (takich jak
leki sieroce lub biopodobne), promowanie etycznych zachowań, poprawienie dostępu
do leków na świecie oraz umacnianie globalnej pozycji europejskiego przemysłu farmaceutycznego.

Gospodarka o obiegu zamkniętym – ekologiczny wzrost gospodarczy
W lipcu Komisja przedstawiła wnioski37, które mają skierować Europę na drogę do
gospodarki o obiegu w większym stopniu zamkniętym i zwiększyć zastosowanie recyklingu w państwach członkowskich. Według nowej wizji gospodarka ma funkcjonować
w obiegu zamkniętym, w którym normą jest ponowne wykorzystanie, naprawa i recykling produktu przy maksymalizacji jego wartości, dzięki czemu odpady z jednego
procesu stają się zasobami w innym procesie.
Nowa Komisja zamierza wycofać ten pakiet i zastąpić go w 2015 r. ambitniejszą
propozycją promującą gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Więcej pieniędzy dla małych i średnich przedsiębiorstw
Dzięki porozumieniu Komisji i Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI) europejskie MŚP mają teraz dostęp do dodatkowego finansowania w kwocie 25 mld euro.
Na podstawie tego porozumienia EFI może udostępniać MŚP finansowanie kapitałem
własnym i finansowanie dłużne w ramach programu COSME. W budżecie tego programu przeznaczono 1,3 mld euro na finansowanie MŚP, dzięki czemu takie przedsiębiorstwa będą mogły uzyskać do 25 mld euro od instytucji pośrednictwa finansowego
na zasadzie efektu mnożnikowego. Jest to jedno z głównych działań podjętych przez
Unię w celu przezwyciężenia powszechnie znanych trudności MŚP z dostępem do kredytów.

Polityka regionalna i polityka spójności
Filarami unijnej polityki regionalnej są dwa fundusze.
▶ EFRR współfinansuje inwestycje i działa we wszystkich państwach członkowskich,
koncentrując się głównie na regionach o najniższym PKB na jednego mieszkańca.
▶ Fundusz Spójności współfinansuje projekty w dziedzinie transportu i środowiska
w państwach członkowskich, których produkt narodowy brutto jest niższy od
90 proc. średniej UE.
Fundusze (w tym EFS) składające się na unijną politykę spójności dysponują łączną
kwotą 351,8 mln euro (w cenach bieżących) na lata 2014–2020. Za pośrednictwem
funduszy Unia inwestuje na dużą skalę w rozwój infrastruktury, wspieranie wzrostu
gospodarczego i tworzenie miejsc pracy.
Corina Creţu, od 1 listopada
komisarz do spraw polityki
regionalnej, uczestniczy
w 104. konferencji plenarnej
Komitetu Regionów, która
odbyła się w Brukseli (Belgia),
4 grudnia. Komisarz potwierdziła,
że Fundusz Spójności zostanie
wkrótce uzupełniony o nowy
Europejski Fundusz na rzecz
Inwestycji Strategicznych.
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Umowy partnerstwa
W umowach partnerstwa38 przedłożonych przez poszczególne państwa UE i zatwierdzonych przez Komisję organy krajowe opisały, w jaki sposób zamierzają wykorzystać
środki z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w latach 2014–2020.
Umowy nakreślają cele strategiczne i priorytety inwestycyjne danego państwa w kontekście ogólnych celów strategii „Europa 2020” na rzecz inteligentnego, trwałego
wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu39. Porozumienia te
zobowiązują państwo członkowskie i Komisję do współpracy i koordynacji działań
celem maksymalnego wykorzystania inwestycji UE. Wszystkie 28 umów partnerstwa
zostało zawartych do początku listopada. Państwa członkowskie zainwestują łącznie
453 mld euro.

UMOWY PARTNERSTWA – PODZIAŁ ŚRODKÓW
Z EUROPEJSKICH FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I INWESTYCYJNYCH
POMIĘDZY POSZCZEGÓLNE PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE

Podział według kategorii przydzielonych środków podlegających przeniesieniu między kategoriami
na wniosek państw członkowskich
w mln euro – ceny bieżące
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Uwaga: Wartości łączne nie obejmują transferów środków do instrumentu „Łącząc Europę” i Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Przyjęto niemal 200 z 310 planowanych programów objętych celem „Inwestycje na
rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” w ramach EFRR, EFS i Funduszu Spójności. Programy operacyjne są opracowywane przez państwa członkowskie i organy regionalne, a następnie omawiane z Komisją, która je zatwierdza.

WZMACNIANIE OŻyWIENIA KONIUNKTURy I WZROSTU GOSPODARCZEGO ORAZ ZWIęKSZANIE ZATRUDNIENIA

Fundusz Solidarności
W czerwcu weszło w życie zmienione rozporządzenie w sprawie unijnego Funduszu
Solidarności40. Zmiana ta ma przede wszystkim ułatwić szybsze i prostsze korzystanie
z funduszu. Nowe przepisy przyspieszą wypłatę pomocy, w szczególności za sprawą
wprowadzenia płatności zaliczkowych na wniosek. Pozwoli to na szybsze reagowanie
i sprawniejszą pomoc na terenach dotkniętych klęskami żywiołowymi.

Inicjatywa UE–EBI na rzecz obligacji projektowych
Inicjatywa na rzecz obligacji projektowych jest wspólnym projektem Komisji i EBI. Ma
ona na celu pobudzenie finansowania przez rynki kapitałowe dużych projektów
infrastrukturalnych w sektorze transportu (transeuropejskich sieci transportowych –
TEN-T), energii (transeuropejskich sieci energetycznych – TEN-E) oraz ICT. Szacuje się,
że wywiązanie się z celów strategii „Europa 2020” w tych sektorach będzie wymagało
od Unii Europejskiej inwestycji w infrastrukturę na kwotę 2 bln euro.
Inicjatywa na rzecz obligacji projektowych ma umożliwić promotorom kwalifikujących
się projektów infrastrukturalnych, którymi zwykle są partnerstwa publiczno-prywatne,
zdobycie dodatkowego finansowania od inwestorów instytucjonalnych, takich jak zakłady ubezpieczeń i fundusze emerytalne.
Trzecia obligacja projektowa – pierwsza transakcja w ramach obligacji projektowych
związana z nowym przedsięwzięciem

W marcu pomyślnie przeprowadzono transakcję finansowania projektu budowy autostrady A11 w Belgii. Jest to zarazem pierwszy projekt PPP związany z nowym przedsięwzięciem i pierwszy projekt w dziedzinie transportu wspierany w ramach inicjatywy na rzecz obligacji projektowych. Polega on na budowie 13 km dwupasmowej
autostrady, która połączy drogę N31 w Brugii z drogą N49 w Knokke, oraz budowie
około 90 obiektów, w tym trzech tuneli, kilometrowego wiaduktu i dwóch bliźniaczych
mostów zwodzonych. Prace budowlane rozpoczęły się w marcu i mają potrwać trzy
lata. Są one finansowane z obligacji projektowej o wartości 578 mln euro oraz inwestycji kapitałowej na kwotę 80 mln euro.
Czwarta obligacja projektowa – pierwsza transakcja w branży telekomunikacyjnej

W lipcu 2014 r. podpisano pierwszą transakcję finansowaną z obligacji projektowej
w sektorze łączności szerokopasmowej. Promotorem tego projektu jest Axione Infrastructures, francuska firma z branży infrastrukturalnej, która podpisała z lokalnymi
władzami 12 długoterminowych umów koncesji na zaprojektowanie, uruchomienie,
finansowanie, prowadzenie, utrzymywanie i świadczenie usług hurtowego szerokopasmowego dostępu do sieci dla dostawców internetu na obszarach wiejskich we
Francji w ramach publicznej inicjatywy dostępu do sieci.
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Piąta obligacja projektowa – pierwsza transakcja w Niemczech

W sierpniu rozbudowa niemieckiej autostrady A7 otrzymała dofinansowanie w ramach
inicjatywy na rzecz obligacji projektowych. Odcinek autostrady o długości 65 km między Bordesholm i Hamburgiem zostanie poszerzony z czterech do sześciu pasów.
Rozładuje to korki na głównej trasie między Danią i Niemcami. Prace mają potrwać
cztery lata, do 2018 r., a w ich trakcie nie planuje się wstrzymywania ruchu. Na sfinansowanie tego projektu uzyskano 429 mln euro z obligacji, przy czym Komisja i EBI
udzieliły wsparcia jakości kredytowej obligacji projektowej na kwotę 89 mln euro.

Wymiar sprawiedliwości na rzecz wzrostu gospodarczego
Skuteczność krajowych systemów wymiaru sprawiedliwości jest niezbędnym warunkiem stworzenia atrakcyjnego otoczenia biznesu oraz osiągnięcia trwałego wzrostu
gospodarczego. Z tego względu poprawa jakości, niezależności i skuteczności wymiaru sprawiedliwości jest priorytetem europejskiego semestru, rocznego cyklu koordynacji polityki gospodarczej. W ramach tego cyklu w 2014 r. Rada, na podstawie propozycji Komisji41, wydała zalecenia42 dla 12 państw członkowskich dotyczące wymiaru
sprawiedliwości. Wdrożenie strukturalnych reform w tej dziedzinie zajmuje wiele
czasu. Trzeba też długo czekać na to, by odczuwalne były skutki takich reform. Dlatego tak ważne jest, by prowadzić je w zdecydowany sposób.

Reforma prawa upadłościowego
Pod koniec 2014 r. Unia Europejska uzgodniła zmodernizowane przepisy dotyczące
transgranicznych postępowań upadłościowych. Nowe prawo będzie sprzyjać tworzeniu klimatu „ratunku i odnowy” w Europie i przyczyni się do rozwoju przedsiębiorczości, wspierania wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy w UE w trudnych
warunkach gospodarczych. Nowocześniejsze rozporządzenie w sprawie upadłości43
zwiększy efektywność i skuteczność transgranicznych postępowań upadłościowych.
Ponadto w marcu 2014 r. Komisja przyjęła zalecenie w sprawie nowego podejścia
do niepowodzeń biznesowych i niewypłacalności44. W zaleceniu tym wzywa się państwa członkowskie, by umożliwiły przedsiębiorstwom rozwiązywanie problemów
finansowych na wczesnym etapie oraz pomogły im w restrukturyzacji. Likwidacja nie
powinna być głównym celem postępowania, należy jednak chronić prawo wierzycieli
do odzyskania swoich pieniędzy. Transgraniczne postępowania upadłościowe w UE
obejmują co roku około 50 tys. przedsiębiorstw, grożąc likwidacją 1,7 mln miejsc
pracy. Co czwarty przypadek upadłości w UE ma aspekt transgraniczny.

Wzajemne połączenie rejestrów postępowań upadłościowych
Zmodernizowane europejskie prawo upadłościowe (zob. powyżej) wprowadzi zasadę
publikowania przez państwa członkowskie najważniejszych informacji o postępowaniu upadłościowym w elektronicznych rejestrach takich postępowań. Publikowanie to
stanie się obowiązkowe 48 miesięcy od daty przyjęcia tych przepisów. W lipcu Komisja rozpoczęła wraz z siedmioma państwami członkowskimi pilotaż ogólnounijnego
wzajemnego połączenia krajowych rejestrów postępowań upadłościowych. Pozostałe
państwa członkowskie mają dołączyć do tego systemu na późniejszym etapie.

Europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym
W maju Rada przyjęła nowe przepisy45, które mają ułatwić wierzycielom odzyskiwanie
wierzytelności z aspektem transgranicznym. Ma to pomóc MŚP w odzyskiwaniu transgranicznych długów, przysparzających kłopotów prawie milionowi małych i średnich
przedsiębiorstw w Europie.

WZMACNIANIE OŻyWIENIA KONIUNKTURy I WZROSTU GOSPODARCZEGO ORAZ ZWIęKSZANIE ZATRUDNIENIA

Wspólne europejskie prawo sprzedaży
Proponowane wspólne europejskie prawo sprzedaży46 ma na celu przyczynienie się do
wzrostu gospodarczego za sprawą zmniejszenia barier między państwami członkowskimi związanych z prawem umów oraz do zwiększenia zaufania konsumentów do
handlu transgranicznego, w szczególności na jednolitym rynku cyfrowym. Pod koniec
2014 r. Komisja zapowiedziała, że w 2015 r. zamierza przedstawić zmieniony wniosek
służący pełnemu uwolnieniu potencjału handlu elektronicznego na jednolitym rynku
cyfrowym.

Unijna tablica wyników wymiaru sprawiedliwości
W 2014 r. już po raz drugi opracowano unijną tablicę wyników wymiaru sprawiedliwości47, narzędzie informacyjne przedstawiające obiektywne, wiarygodne i porównywalne dane o wymiarze sprawiedliwości w państwach członkowskich. Tablicę tę
przygotowuje się, by promować jakość, niezależność i skuteczność wymiaru sprawiedliwości w Unii Europejskiej. Poprawa skuteczności krajowych systemów wymiaru sprawiedliwości pomaga przywrócić wzrost gospodarczy w Unii, jest także niezbędnym
warunkiem wdrażania prawa UE i wzmacniania wzajemnego zaufania.
W tablicy z 2014 r. zestawione są te same wskaźniki co w 2013 r. Wykorzystano
także pewne dodatkowe źródła informacji, które wymieniono poniżej.
▶ Skuteczność systemów wymiaru sprawiedliwości: m.in. wskaźnik długości postępowania, wskaźnik zamykanych spraw i liczba spraw w toku.

CZAS POTRZEBNY NA ROZSTRZYGNIĘCIE SPRAW CYWILNYCH
I HANDLOWYCH

Cywilne (i handlowe) sprawy procesowe obejmują spory między stronami, na przykład dotyczące umów,
zgodnie z metodyką Europejskiej Komisji na rzecz Efektywności Wymiaru Sprawiedliwości (CEPEJ).
Długość postępowania wyraża czas (w dniach) niezbędny do rozstrzygnięcia sprawy w sądzie,
tj. czas potrzebny sądowi na wydanie orzeczenia w pierwszej instancji. Wskaźnik „czasu przeznaczonego
na rozpatrzenie” (ang. disposition time) oblicza się, mnożąc iloraz liczby spraw nierozstrzygniętych
podzielonej przez liczbę spraw rozstrzygniętych na koniec roku przez 365 dni.
W pierwszej instancji, w dniach
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▶ Jakość: takie wskaźniki, jak obowiązkowe szkolenie sędziów, monitorowanie i ocena
działań sądowych, zasoby budżetowe i ludzkie przyznane sądom oraz dostępność
ICT i alternatywnych metod rozwiązywania sporów.

ŁĄCZNE WYDATKI SEKTORA INSTYTUCJI RZĄDOWYCH
I SAMORZĄDOWYCH NA SĄDY
w euro na mieszkańca1
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Niniejszy wykres prezentuje wydatki ogółem (rzeczywiste) sektora instytucji rządowych i samorządowych na sądy.
Źródło: dane Eurostatu.
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▶ Niezależność: w tablicy wyników przedstawiono dane na temat postrzeganej
niezależności wymiaru sprawiedliwości. Ponadto w tablicy z 2014 r. zamieszczono
pierwszy ogólny przegląd rozwiązań organizacyjnych w systemach wymiaru
sprawiedliwości, mających chronić niezależność sądów w określonych sytuacjach,
w których może być ona zagrożona. Przedstawiono na przykład gwarancje
dotyczące przenoszenia lub odwoływania sędziów.

POSTRZEGANA NIEZALEŻNOŚĆ SĄDÓW

Wskaźnik Światowego Forum Ekonomicznego jest oparty na odpowiedziach uzyskanych w ramach
badania na pytanie: „W jakim stopniu sądownictwo w Pana/Pani kraju jest niezależne od wpływu
przedstawicieli administracji, obywateli i przedsiębiorstw?”. Odpowiedzi uzyskano od reprezentatywnej
próby przedsiębiorstw ze wszystkich państw, należących do głównych sektorów gospodarki (rolnictwo,
przemysł wytwórczy, przemysł inny niż wytwórczy oraz usługi).
Wyższe wartości wskazują lepsze postrzeganie.
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Ochrona konsumentów
Wejście w życie dyrektywy w sprawie praw konsumentów

Nowa unijna dyrektywa48, stosowana od czerwca we wszystkich państwach członkowskich, wzmacnia prawa konsumentów, przyznając im takie same uprawnienia w całej
UE. Jednocześnie przepisy te utrzymują właściwą równowagę między ochroną konsumentów a konkurencyjnością przedsiębiorstw. Dyrektywa zawiera pełen zestaw przepisów dotyczących umów zawieranych na odległość (w tym on-line) oraz umów
zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa (takich jak umowy zawierane na progu
mieszkania konsumenta). Bardziej szczegółowo uregulowano udzielanie informacji
i prawo odstąpienia od takich umów. Ponadto w dyrektywie zawarto przepisy chroniące konsumentów przed pułapkami cenowymi i domyślnie zaznaczonymi polami
wyboru w internecie. Dyrektywa zakazuje też opłat za korzystanie z infolinii i nadmiernych narzutów za korzystanie z kart kredytowych. W dniu rozpoczęcia stosowania
dyrektywy Komisja wydała wytyczne, które pomogą organom egzekwowania prawa
i przedsiębiorstwom w stosowaniu nowych przepisów. W załączniku do tego dokumentu zamieszczono wzór informacji o produktach cyfrowych, który stanowi wskazówkę dla branży co do sposobu podawania danych na temat interoperacyjności
i funkcjonalności treści cyfrowych.
Kampania uświadamiająca
na temat praw konsumentów 2014.

Zakupy wewnątrz aplikacji

Na podstawie rozporządzenia w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów49 podjęto wspólne działania, które skłoniły główne platformy sprzedaży gier internetowych i mobilnych do zmiany praktyk handlowych. Dzięki tej akcji wzrosła przejrzystość informacji udzielanych konsumentom przed sprzedażą aplikacji, w szczególności
w kwestii zakupów wewnątrz gier mobilnych i internetowych. Wprowadzono także
środki przeciwko bezpośredniemu zachęcaniu dzieci do zakupów wewnątrz takich gier,
doprecyzowano warunki płatności, aby ograniczyć ryzyko niezamierzonych zakupów,
i ułatwiono kontakt konsumentów ze sprzedawcami. Akcja zwiększyła świadomość
konsumentów na temat zagrożeń związanych z zakupami wewnątrz „darmowych”
aplikacji.
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Dziesięć lat RAPEX

Od dziesięciu lat unijny system szybkiego ostrzegania o niebezpiecznych produktach
nieżywnościowych (RAPEX) chroni konsumentów przed produktami, które mogą stanowić dla nich zagrożenie. System ten, w którym uczestniczą państwa członkowskie
UE, państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Komisja, ma za zadanie szybkie rozpowszechnianie informacji o produktach niebezpiecznych i o krajowych działaniach, które podjęto w związku z takimi produktami. Dzięki temu można wcześniej
wykrywać i eliminować z rynku UE towary, które stwarzają zagrożenie dla konsumentów. Od początku swojego funkcjonowania RAPEX stale się rozwija, zarówno pod
względem liczby przyjmowanych ostrzeżeń, jak i działań podejmowanych w związku
z takimi informacjami. Dziesięć lat temu RAPEX rocznie otrzymywał i przekazywał
dalej około 200 zgłoszeń, obecnie jest ich ponad 2 tys.
Prawa pasażerów

Europejskie przepisy dotyczące praw pasażerów50 należą do najbardziej widocznych
i najlepiej znanych w Europie regulacji w zakresie ochrony konsumenta. Obecnie
trwają prace nad zoptymalizowaniem i doprecyzowaniem praw pasażerów lotniczych.
Zmiany przepisów mają też zapewnić lepsze stosowanie i egzekwowanie tych praw.
W lutym w swojej opinii w pierwszym czytaniu Parlament poparł te cele51. W szczególności Parlament opowiedział się za propozycjami52 wzmacniającymi monitorowanie linii lotniczych i przyznającymi pasażerom szerszą gamę pozasądowych środków
dochodzenia roszczeń w razie zakłócenia podróży. Dalsze prace nad wnioskiem trwają
w Radzie.
Unijna kampania „Stop podrabianym towarom”

W 2014 r. Komisja nasiliła swoją kampanię „Stop podrabianym towarom”53, w ramach
której rozpowszechnia się informacje o zagrożeniach dla zdrowia i dla gospodarki,
jakie wiążą się z kupowaniem podrabianych towarów. Udało się szerzej zainteresować
tym problemem zarówno ekspertów wysokiego szczebla i decydentów, jak i opinię
publiczną.
Bezpieczne zabawki dla dzieci

Komisja zmieniła limity niektórych substancji chemicznych w zabawkach dla dzieci.
Zmiany te miały na celu nie tylko zwiększenie bezpieczeństwa zabawek, ale i jednoczesne ograniczenie, w możliwym zakresie, wymogów biurokratycznych w przemyśle
zabawkarskim. Wprowadzono więc limity bisfenolu A i tris54 oraz przedłużono obowiązujące wyłączenie dotyczące niklu.
Bezpieczeństwo produktów i nadzór rynku

W 2014 r. Parlament zatwierdził wniosek Komisji55 w sprawie nowych przepisów
poprawiających bezpieczeństwo produktów konsumpcyjnych, które znajdują się
na rynku wewnętrznym UE, w tym produktów przywożonych spoza UE. Przepisy te
wzmocnią także nadzór rynku wszystkich produktów nieżywnościowych.
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Otwarty i sprawiedliwy rynek wewnętrzny
Wzmacnianie rynku wewnętrznego
Rynek wewnętrzny produktów przemysłowych
Komisja wezwała Parlament Europejski, Radę i państwa członkowskie do przyjęcia
lub pełnego wdrożenia inicjatyw związanych z integracją i urzeczywistnianiem rynku
wewnętrznego, co jest obecnie opóźnione56. Inicjatywy te dotyczą przede wszystkim
integracji sieci transportowych, energetycznych i informacyjno-komunikacyjnych.
Komisja podsumowała ostatnie wydarzenia w dziedzinie ustawodawstwa dotyczącego produktów przemysłowych oraz określiła szerszą wizję na kolejną dekadę.
Istotną kwestią jest sposób radzenia sobie z wyzwaniami technicznymi i społecznymi XXI w. przy jednoczesnym uwzględnieniu konieczności zapewnienia przemysłowi
europejskiemu okresów stabilności przepisów bez poważnych zmian. W perspektywie krótkoterminowej Komisja postanowiła skupić swoje starania na wzmocnieniu
mechanizmów egzekwowania prawa.

Zamówienia publiczne
Wejście w życie nowych skorygowanych przepisów

Zmienione dyrektywy w sprawie zamówień publicznych57 oraz nowa dyrektywa
w sprawie udzielania koncesji58 weszły w życie w kwietniu. Dyrektywy te stanowią
jeden z 12 priorytetów Aktu o jednolitym rynku I.
Nowym przepisom przyświecają trzy zasadnicze cele: uproszczenie, elastyczność
i pewność prawa. Dzięki tej reformie organy publiczne mogą zoptymalizować wykorzystanie zamówień publicznych, które stanowiąc 19 proc. europejskiego PKB, są
istotną siłą napędową gospodarki. Tym samym uproszczenie i uelastycznienie procedur oraz ich dostosowanie, aby lepiej służyły innym obszarom polityki sektora publicznego, wraz z możliwością uzyskania najlepszego stosunku jakości do ceny (najkorzystniejsze warunki ekonomiczne) sprawi, że zamówienia publiczne będą bardziej
efektywne i będą miały większe znaczenie strategiczne. Będą one przeprowadzane
z poszanowaniem zasad przejrzystości i konkurencji, co przyniesie korzyści zarówno
nabywcom publicznym, jak i podmiotom gospodarczym. Przepisy dotyczące koncesji
stworzą wspólne ramy dla głównego narzędzia zarządzania zamówieniami publicznymi w Europie, przyczyniając się w ten sposób do spełnienia warunków ustanowionych
na potrzeby stymulowania inwestycji w główne usługi publiczne przyszłości.
Fakturowanie elektroniczne

Wniosek Komisji dotyczący unowocześnienia unijnych przepisów w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych został przyjęty przez Radę
w kwietniu, a nowa dyrektywa59 weszła w życie w maju.
Dyrektywa zapewnia wiele korzyści: przyczyni się do likwidacji przeszkód dla transgranicznych zamówień publicznych przez zapewnienie interoperacyjności krajowych
systemów fakturowania elektronicznego, co ostatecznie spowoduje poprawę funkcjonowania jednolitego rynku, zapewni szybsze płatności i nowe szanse na rynku dla
dostawców, a także przyniesie dalsze obniżenie kosztów i zmniejszenie złożoności
zamówień publicznych w Europie.

WZMACNIANIE OŻyWIENIA KONIUNKTURy I WZROSTU GOSPODARCZEGO ORAZ ZWIęKSZANIE ZATRUDNIENIA

W praktyce w dyrektywie wzywa się do opracowania nowej europejskiej normy dotyczącej fakturowania elektronicznego. Jeżeli faktury wystawione przez przedsiębiorstwo będą zgodne z przyszłą europejską normą dotyczącą fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych, to będą ostatecznie akceptowane przez wszystkie
organy publiczne w całej Europie.
Fakturowanie elektroniczne stanowi istotny etap na drodze do wprowadzenia w Europie elektronicznego obiegu dokumentów w administracji publicznej (administracja
elektroniczna) – jednego z priorytetów agendy cyfrowej – i może zaowocować znaczącymi korzyściami zarówno dla gospodarki, jak i dla środowiska. Wprowadzenie fakturowania elektronicznego w samych zamówieniach publicznych może przynieść w całej
UE oszczędności w wysokości nawet 2,3 mld euro rocznie.
Michel Barnier,
do 31 października komisarz
do spraw rynku wewnętrznego
i usług, przedstawia pakiet
środków Komisji mających
na celu poprawę ładu
korporacyjnego w około 10 tys.
spółek notowanych na giełdach
w państwach członkowskich.
Bruksela (Belgia), 9 kwietnia.

Zmiana dyrektywy w sprawie praw akcjonariuszy
Ład korporacyjny i prawo spółek mają zasadnicze znaczenie dla zapewnienia dobrego
zarządzania przedsiębiorstwami i ich zrównoważonej działalności w perspektywie
długoterminowej. Są to tym samym elementy, które mają ważną rolę do odegrania
w zakresie długoterminowego finansowania gospodarki europejskiej.
W kwietniu Komisja przyjęła środki w celu poprawy ładu korporacyjnego około 10 tys.
spółek notowanych na europejskich giełdach. Przyczynią się one do zwiększenia konkurencyjności i długofalowej zrównoważonej działalności tych spółek. Inne wnioski
będą również stanowić racjonalne pod względem kosztów rozwiązania w zakresie
prawa spółek w odniesieniu do MŚP prowadzących działalność transgraniczną.
Wniosek60 dotyczący zmiany obowiązującej dyrektywy w sprawie praw akcjonariuszy61
odnosi się do niedociągnięć w zakresie ładu korporacyjnego spółek notowanych na
giełdzie i ich zarządów, akcjonariuszy (inwestorów instytucjonalnych i podmiotów zarządzających aktywami), pośredników i doradców inwestora (tzn. firm świadczących
usługi dla akcjonariuszy, zwłaszcza usługi doradztwa w sprawach głosowania). Jak
pokazał kryzys finansowy, akcjonariusze zbyt często popierali podejmowanie przez
kadrę zarządzającą nadmiernego ryzyka krótkoterminowego bez ścisłego monitorowania spółek, w które inwestowano.
Wniosek zakłada zarówno ułatwienie akcjonariuszom korzystania z ich obecnych praw
wobec spółek, jak i rozszerzenie zakresu tych praw w razie potrzeby. Przyczyni się to
do zapewnienia, by udziałowcy byli bardziej zaangażowani, rozliczali dokładniej kadrę
kierowniczą i działali w interesie spółki w sposób długoterminowy. Bardziej długoterminowa perspektywa stwarza lepsze warunki działania dla spółek notowanych na
giełdzie i sprzyja poprawie ich konkurencyjności.
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Zalecenie Komisji w sprawie jakości sprawozdawczości dotyczącej ładu
korporacyjnego (zasada „przestrzegaj lub wyjaśnij”)
Celem zalecenia62 jest ogólna poprawa sprawozdawczości dotyczącej ładu korporacyjnego w spółkach giełdowych w szerszym ujęciu. Większość zasad dotyczących ładu
korporacyjnego określa się jako prawo miękkie. Jest zatem rzeczą niezbędną, aby
sprawnie funkcjonowało podejście „przestrzegaj lub wyjaśnij”, zgodnie z którym
spółka decydująca się odstąpić od mającego zastosowanie kodeksu ładu korporacyjnego musi podać powody, dlaczego to uczyniła. Podejście to daje spółkom duży zakres
elastyczności, jako że uznaje się w nim, iż w niektórych przypadkach niezgodność
z niektórymi zaleceniami może lepiej odpowiadać interesom spółki niż stuprocentowe
przestrzeganie kodeksu. Spółki, które dokonują odstępstwa od obowiązującego
kodeksu ładu korporacyjnego, często jednak nie zapewniają odpowiednich wyjaśnień
co do takiego odstępstwa, co utrudnia inwestorom podejmowanie świadomych decyzji inwestycyjnych.
Elżbieta Bieńkowska, komisarz
do spraw rynku wewnętrznego,
przemysłu, przedsiębiorczości
i MŚP, z Tiborem Navracsicsem,
komisarzem do spraw edukacji,
kultury, młodzieży i sportu
(obydwoje na stanowiskach
od 1 listopada),
na cotygodniowym spotkaniu
kolegium w budynku Berlaymont
w Brukseli (Belgia), 12 listopada.

Dyrektywa w sprawie spółek jednoosobowych
Obecnie MŚP napotykają zbyt wiele przeszkód, które utrudniają im działalność gospodarczą w ramach jednolitego rynku. Z punktu widzenia prawa spółek prowadzenie
działalności w różnych państwach jest dla nich często kosztowne i trudne. Tylko niewielka liczba MŚP (2 proc.) inwestuje w jednostki zależne za granicą i je zakłada.
Proponowana dyrektywa w sprawie jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością63 usuwa takie przeszkody, ponieważ normalizuje wymogi dotyczące tworzenia spółek jednoosobowych. Spowoduje ona usunięcie uciążliwego procesu rejestracji
jednostek zależnych i ułatwi MŚP prowadzenie działalności w całej UE.

Wewnętrzny rynek transportu
Instrument „Łącząc Europę”
Jedną z najważniejszych innowacji wprowadzonych w okresie budżetowym 2014–
2020 jest utworzenie instrumentu „Łącząc Europę” w odniesieniu do sieci transeuropejskich w zakresie transportu, energetyki i telekomunikacji, z budżetem wynoszącym
ponad 33 mld euro przypadającym na okres 7 lat.
Z budżetu w wysokości 33,2 mld euro około 26,2 mld euro (w tym suma 11,3 mld
euro, która ma zostać przeniesiona z Funduszu Spójności) przeznaczono dla sektora
transportu, 5,8 mld euro – dla sektora energetyki, a 1,1 mld euro – dla sektora telekomunikacji. Dodatkowe inwestycje ze źródeł prywatnych i publicznych mogą być lewarowane poprzez wykorzystanie innowacyjnych instrumentów finansowych, takich
jak obligacje projektowe.

WZMACNIANIE OŻyWIENIA KONIUNKTURy I WZROSTU GOSPODARCZEGO ORAZ ZWIęKSZANIE ZATRUDNIENIA

W dziedzinie transportu pierwsze zaproszenie do składania projektów (koperta finansowa na kwotę 11,9 mld euro) zostało opublikowane we wrześniu64. Nowa polityka
w dziedzinie infrastruktury transportowej (TEN-T) ma na celu zlikwidowanie luk między sieciami transportowymi państw członkowskich, usunięcie przeszkód, które nadal
utrudniają sprawne funkcjonowanie rynku wewnętrznego, i wyeliminowanie barier
technicznych, takich jak niezgodne ze sobą normy dla ruchu kolejowego. Polityka ta
wspiera i wzmacnia zintegrowane łańcuchy transportowe na potrzeby przewozu pasażerów i ładunków przy jednoczesnym nadążaniu za przyszłymi tendencjami w dziedzinie techniki.

Postępy w zakresie czwartego pakietu kolejowego
Przedstawiane co dwa lata sprawozdanie Komisji na temat europejskiego rynku
kolejowego65, przyjęte w połowie czerwca, wykazało, że w sektorze kolejowym odnotowywany jest wzrost. W sprawozdaniu zwrócono szczególną uwagę na znaczenie
swobodnej konkurencji i szerszego stosowania zamówień publicznych dla poprawy
standardów usług dla pasażerów oraz lepszego wykorzystania podatków. W celu rozwiązania kwestii rosnącego zapotrzebowania na przewozy, intensywności ruchu, bezpieczeństwa paliwowego i obniżenia emisyjności Komisja działa na rzecz poprawy
zgodności technicznej zróżnicowanej infrastruktury kolejowej w Europie, z uwzględnieniem różnej szerokości torów, norm elektryfikacji i systemów sygnalizacji. Do tej
pory różne specyfikacje techniczne w tych obszarach powodują, że prowadzenie
pociągu z jednego państwa do drugiego jest utrudnione i bardziej kosztowne.
W 2014 r. Rada ds. Transportu osiągnęła porozumienie polityczne w sprawie filaru
technicznego czwartego pakietu kolejowego66, kompleksowego pakietu środków, aby
zapewnić lepszą jakość oraz większy wybór usług kolejowych w Europie, z uwzględnieniem dyrektyw w sprawie interoperacyjności i bezpieczeństwa oraz nowego zestawu przepisów dotyczących Europejskiej Agencji Kolejowej. Parlament Europejski
przyjął w pierwszym czytaniu cały pakiet, powierzając Agencji nowe zadania, takie jak
wydawanie obowiązujących w całej UE certyfikatów bezpieczeństwa i zezwoleń dla
pojazdów67.
Przyczyni się to do zwiększenia korzyści skali oraz zmniejszenia kosztów administracyjnych i procedur dla przedsiębiorstw kolejowych. Rozpoczęły się rozmowy w Radzie
na temat politycznego filaru tego pakietu, którego celem jest zakończenie tworzenia
europejskiego rynku wewnętrznego sektora kolejowego.
Pociąg odjeżdżający ze stacji
przy tunelu pod kanałem
La Manche w Folkestone
(Zjednoczone Królestwo)
w kierunku Calais (Francja).
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Transport lotniczy: jednolita europejska przestrzeń lotnicza i SESAR
(europejski system zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji)
Jednolita europejska przestrzeń powietrzna jest wiodącą inicjatywą europejską
mającą na celu trzykrotne zwiększenie przepustowości przestrzeni powietrznej
przy jednoczesnym zmniejszeniu o połowę kosztów zarządzania ruchem lotniczym
i zmniejszeniu wpływu lotów na środowisko naturalne. W 2014 r. Parlament Europejski opowiedział się za wspieraniem, wzmacnianiem i realizowaniem inicjatywy
„Jednolita europejska przestrzeń powietrzna 2+”68, stanowiącej kluczowy etap w celu
przyspieszenia wdrożenia jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej69.
W ciągu roku Komisja przyjęła również pierwszy zestaw zasadniczych zmian w zakresie modernizacji europejskiego zarządzania ruchem lotniczym, znany jako wspólny
projekt pilotażowy. Jest to pierwszy z projektów SESAR (europejski system zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji) na rzecz usprawnienia ruchu lotniczego do
i z portów lotniczych, zwiększenia elastyczności statków powietrznych w celu obsługiwania bardziej efektywnych tras, wzmocnienia wymiany bardziej szczegółowych informacji między wszystkimi podmiotami i lepszej koordynacji z sektorem wojskowym.
W grudniu Komisja podpisała również nową umowę o partnerstwie obejmującą najważniejsze zainteresowane strony zarządzania ruchem lotniczym (ATM – air traffic
management)70. Przedsiębiorstwa lotnicze, operatorzy portów lotniczych i instytucje
zapewniające służby żeglugi powietrznej otrzymają ze środków unijnych do 3 mld
euro na realizację wspólnych projektów i modernizację europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym. Umowa z konsorcjum SESAR Deployment Alliance ma na
celu poprawę działania systemów ATM w Europie, tak aby sprostać większej liczbie
lotów w bardziej bezpieczny i tańszy sposób, przy jednoczesnym zmniejszeniu wpływu
każdego lotu na środowisko.
Samolot British Airways
przy nowym terminalu nr 5
na lotnisku Heathrow
(Zjednoczone Królestwo).

Teraz państwa członkowskie będą musiały zająć się tą ważną kwestią i zapewnić powstanie prawdziwie efektywnego systemu ruchu lotniczego w Europie. Na podstawie
przepisów dotyczących jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej krajowe organizacje zajmujące się kontrolą ruchu lotniczego powinny współpracować ze sobą w ramach dziewięciu regionalnych bloków przestrzeni powietrznej (funkcjonalne bloki
przestrzeni powietrznej), aby zwiększyć wydajność, obniżyć koszty i zredukować poziom emisji. Struktura wspomnianych wspólnych bloków przestrzeni powietrznej jest
związana ze strumieniami ruchu, a nie z granicami państw, co powoduje poprawę
wydajności. W kwietniu Komisja wezwała formalnie Belgię, Niemcy, Francję, Luksemburg i Niderlandy do poprawienia swoich bloków przestrzeni powietrznej. Bloki te
stanowią ważny krok w kierunku bardziej wydajnego, tańszego i bardziej przyjaznego
dla środowiska systemu lotnictwa w Europie.

WZMACNIANIE OŻyWIENIA KONIUNKTURy I WZROSTU GOSPODARCZEGO ORAZ ZWIęKSZANIE ZATRUDNIENIA

Jednocześnie celem programu SESAR 2020 jest dalsze rozwijanie oraz walidacja nowych technologii i procedur operacyjnych na rzecz bardziej skutecznego zarządzania
ruchem lotniczym w Europie.
W kwietniu Komisja wezwała do wprowadzenia ostrych norm regulujących kwestie
związane z cywilnymi bezzałogowymi statkami powietrznymi71. W takich państwach,
jak Francja, Szwecja i Zjednoczone Królestwo coraz częściej stosuje się cywilne bezzałogowe statki powietrzne w różnych sektorach i na podstawie zróżnicowanych ram
prawnych. Obowiązują podstawowe krajowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa, ale
różnią się one w ramach UE, a szereg kluczowych zabezpieczeń nie jest gwarantowany w spójny sposób. Komisja zapowiedziała ustanowienie nowych, zaostrzonych norm
regulujących działalność cywilnych bezzałogowych statków powietrznych w celu
uwzględnienia bezpieczeństwa, zabezpieczenia, prywatności, ochrony danych oraz
ubezpieczeń i odpowiedzialności w tej dziedzinie.

Transport drogowy
Sprawozdanie na temat kabotażu drogowego

W kwietniu Komisja przyjęła sprawozdanie w sprawie stanu unijnego rynku transportu drogowego72. W sprawozdaniu napisano, że pomimo pewnych postępów usunięcie pozostałych ograniczeń w dostępie do krajowych rynków transportu drogowego
pomogłoby europejskiej gospodarce i przyczyniłoby się do poprawy stanu środowiska.
Unijne przepisy dotyczące transportu drogowego powinny ponadto być jaśniej określone i uproszczone. Należy poprawić stosowanie przepisów socjalnych w sektorze
transportu drogowego, aby przyciągnąć do niego młodych kierowców i móc zaspokoić
rosnące zapotrzebowanie na transport towarowy w przyszłości.
Obciążenia i wymiary pojazdów ciężarowych

W kwietniu Parlament Europejski w pierwszym czytaniu przyjął stanowisko dotyczące
nowych unijnych przepisów w zakresie bezpieczniejszych i bardziej ekologicznych
pojazdów ciężarowych73. Dwa miesiące później ministrowie transportu osiągnęli porozumienie polityczne w tej sprawie. Nowe przepisy umożliwiające producentom projektowanie bardziej aerodynamicznych pojazdów ciężarowych, których skutkiem będzie
ograniczenie zużycia paliwa o 7–10 proc., spowodują zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenie bezpieczeństwa szczególnie zagrożonych uczestników
ruchu drogowego, takich jak rowerzyści.
Zatwierdzenie przepisów w sprawie czystej energii dla transportu

W kwietniu Parlament Europejski zatwierdził ostatecznie nowe unijne przepisy mające
na celu zapewnienie utworzenia punktów uzupełniania paliw alternatywnych w całej
Europie74, spełniające wspólne normy w zakresie projektu i użytkowania, w tym znormalizowanej wtyczki do ładowania pojazdów elektrycznych. Przepisy te ustanawiają
ramy prawne dla zharmonizowanego wprowadzenia na rynek masowy paliw alternatywnych, tym samym zastępując niespójne podejście, które charakteryzowało dotychczasowe starania na rzecz propagowania tych paliw.
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Transport morski
Unijny system wymiany informacji morskich

SafeSeaNet – unijny system wymiany informacji morskiej75 łączy organy administracji morskiej z innymi odpowiednimi organami w całej Europie poprzez scentralizowaną
platformę wymiany danych morskich (prowadzoną przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Morskiego). SafeSeaNet zapewnia ramowe dane w zakresie morskiego nadzoru i orientacji, śledząc i monitorując statki. Swoim zasięgiem obejmuje wszystkie
europejskie wody przybrzeżne i śledzi 12 tys. statków dziennie, umożliwiając wczesną
identyfikację statków wysokiego ryzyka, wcześniejsze działania zapobiegawcze
i ograniczanie ryzyka oraz poprawę reagowania w sytuacjach kryzysowych w razie
wypadków lub zanieczyszczeń, z uwzględnieniem działań poszukiwawczych i ratowniczych oraz podejmowania decyzji w odniesieniu do miejsc schronienia dla statków.
System SafeSeaNet jest wciąż usprawniany w celu świadczenia zintegrowanych usług
morskich, wspierania działań w zakresie kontroli granicznych, piractwa i egzekwowania prawa. Służy jednocześnie jako narzędzie poprawiania konkurencyjności żeglugi
(transport i ułatwienia w handlu) i przyczynia się do bezpiecznych i efektywnych połączeń intermodalnych, tym samym umożliwiając zintegrowanemu łańcuchowi transportowemu ułatwianie przewozów osób i towarów w Unii i poza nią.
„Niebieski pas” i uproszczenie procedur administracyjnych

Inicjatywa „Niebieski pas”76, stanowiąca jedno z kluczowych działań określonych
w Akcie o jednolitym rynku II, wzywa do stworzenia prawdziwego jednolitego rynku
transportu morskiego przez uchylenie wobec unijnych towarów transportowanych
między portami morskimi w UE formalności administracyjnych i celnych, które mają
zastosowanie do towarów przybywających z portów pozaunijnych. Zmniejszyłoby to
obciążenia administracyjne dla żeglugi morskiej, stymulowałoby jej konkurencyjność
i stworzyłoby równe szanse w stosunku do innych rodzajów transportu. W marcu
weszło w życie uproszczenie istniejącego systemu regularnych linii żeglugowych.
Komisja opracowuje ujednoliconą elektroniczną deklarację towarów (e-Manifest)
w celu szybszego obsługiwania towarów z UE w unijnych portach.

Pierwsza tablica wyników w sektorze transportu UE
Na odbywającym się w marcu szczycie przedsiębiorstw transportowych Komisja po
raz pierwszy opublikowała tablicę wyników w sektorze transportu UE77. Za jej pomocą
porównuje się wyniki osiągane przez dane państwo członkowskie w 22 kategoriach
działalności transportowej i wskazuje dla większości kategorii pięć państw osiągających najlepsze wyniki oraz pięć państw o najsłabszych wynikach. Celem tablicy wyników jest skrótowe przedstawienie zróżnicowania wyników osiąganych przez państwa
członkowskie w dziedzinie transportu oraz zapewnienie im pomocy w określeniu niedociągnięć i zdefiniowaniu priorytetów inwestycyjnych i politycznych.
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TABLICA WYNIKÓW W SEKTORZE TRANSPORTU UE

0,34

2

3

0

5

2

82

2,33

1

2

0

2

0

REPUBLIKA
CZESKA

2,25

13,66

2,94

2,87

70,9

4,59

4,42

5,76

140,8

34,0

63

0,57

1

2

0

4

2

INNE

65

70,3

POSTĘPOWANIA W SPRAWIE UCHYBIEŃ W TOKU

85,5

149,2

TRANSPORT LOTNICZY
UCHYBIENIA

127,9

4,19

ŻEGLUGA
UCHYBIENIA

5,97

3,92

TRANSPORT KOLEJOWY
UCHYBIENIA

6,28

3,05

TRANSPORT DROGOWY
UCHYBIENIA

4,96

62,5

TRANSPORT KOLEJOWY
BEZPIECZEŃSTWO

158,9

—

TRANSPORT DROGOWY
BEZPIECZEŃSTWO

0,12

0,06

TRANSPORT KOLEJOWY
WPŁYW NA ŚRODOWISKO

3,70

0

TRANSPORT DROGOWY
WPŁYW NA ŚRODOWISKO

INFRASTRUKTURA
DROGOWA

0,6

36,50

INFRASTRUKTURA
TRANSPORTU LOTNICZEGO

TRANSPORT LOTNICZY
JEDNOLITY RYNEK

13,39

3

INFRASTRUKTURA
MORSKA

ŻEGLUGA
JEDNOLITY RYNEK

2,25

INFRASTRUKTURA
KOLEJOWA

TRANSPORT KOLEJOWY  JEDNOLITY RYNEK
PRZEWOZY PASAŻERSKIE

BELGIA
BUŁGARIA

TRANSPORT DROGOWY
JEDNOLITY RYNEK

TRANSPORT KOLEJOWY  JEDNOLITY RYNEK
PRZEWOZY TOWAROWE

Wyniki osiągane przez państwa członkowskie w zakresie wybranych wskaźników

DANIA

1,5

27

10

15,56

0,43

204,8

4,47

5,68

5,64

117

23,6

32

0,29

1

1

1

2

1

NIEMCY

1,5

28,60

10

3,33

0,00

159,9

5,72

5,85

6,08

141,5

59,2

41

0,29

0

1

1

4

1

ESTONIA

2,25

30

56

0,27

2,92

86,2

3,56

5,60

4,14

150,1

16,7

61

2,00

0

1

1

1

1

IRLANDIA

1,5

0

0

2,10

0,75

196,4

4,05

5,19

5,55

124,8

2,7

42

0

2

0

0

3

0

GRECJA

3,25

0

0

25,62

0,00

107,1

2,73

4,49

5,26

121,1

17,1

81

1,44

1

2

2

6

1

HISZPANIA

2,25

16,75

0

36,04

1,00

310,9

5,88

5,78

6,04

128,6

60,6

37

0,29

1

4

2

7

1
4

FRANCJA

3

32

0

17,28

0,48

180,0

6,29

5,41

6,06

124,4

54,2

50

0,23

1

3

1

3

CHORWACJA

n/a

—

—

1,12

n/a

293,3

3,10

4,30

4,37

n/a

36,1

86

2,11

—

—

—

—

WŁOCHY

4,25

24,10

8,30

83,23

0,00

112,3

4,24

4,28

4,35

126,2

71,1

58

0,34

1

2

3

4

4

CYPR

n/a

n/a

n/a

0

n/a

298,1

n/a

4,84

5,28

144,5

n/a

53

n/a

1

n/a

0

2

2

ŁOTWA

n/a

22,60

11,70

0,23

n/a

n/a

4,18

5,10

5,39

151,9

13,4

86

1,38

0

2

1

0

1

LITWA

n/a

0

0

n/a

102,9

4,67

5,13

4,32

144,2

6,9

85

1,90

2

2

1

1

0

LUKSEMBURG

—

—

—

—

289,6

5,03

5,40

5,59

137

95,3

87

0

2

1

0

2

1

WĘGRY

2

31,80

2,90

0,00

152,6

3,56

3,92

3,94

146,9

38,3

59

1,42

0

2

0

4

1

MALTA

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

5,77

5,75

121,5

n/a

54

n/a

0

n/a

0

2

1

NIDERLANDY

2,25

36

5

0,18

158,9

5,48

6,79

6,46

118,5

75,2

—

0,41

0

0

AUSTRIA

1,5

17,60

5,70

0,00

204,4

5,22

4,72

5,40

135,6

70,9

54

0,68

2

2

1

2

2

POLSKA

—

32,93

51,40

0,83

—

27,8

2,56

3,68

3,91

141,9

60,5

87

2,24

1

4

0

4

1

PORTUGALIA

2,25

—

—

5,83

3,00

259,6

4,44

5,18

5,62

117,6

64,1

62

1,07

4

3

0

5

4

0,06

1,78

0
2
Source:
EEAS.

1

RUMUNIA

n/a

53,68

20,61

n/a

17,4

2,33

3,00

3,36

139

37,4

92

2,86

1

2

0

1

1

SŁOWENIA

2,25

—

—

3,55

373,6

3,24

5,09

4,33

133,4

41,4

61

0,59

2

3

0

1

1

SŁOWACJA

1,5

11,76

0

0,00

77,6

4,35

3,69

3,23

140,9

43,9

42

2,48

1

1

0

2

1

FINLANDIA

1,5

0

0

5,92

1,68

146,3

5,87

6,38

6,22

139,1

53,4

48

0,29

0

2

0

2

2

SZWECJA

1,5

—

—

16,84

0,64

202,5

4,57

5,82

5,73

135,4

73,6

28

0,23

1

0

0

2

0

ZJEDNOCZONE
KRÓLESTWO

1,5

53,60

90,20

65,26

0,00

58,0

5,01

5,68

5,61

132,9

34,1

29

0,10

1

1

1

2

2

UE

n/a

28

21

n/a

n/a

141,5

4,35

5,05

5,13

132,2

53,5

52

1,00

29

46

15

75

38

Wysokie wyniki
n/a – Nie dotyczy

Słabe wyniki

UE
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Wewnętrzny rynek energii
Postępy
Zintegrowany rynek jest podstawą racjonalnej pod względem kosztów dekarbonizacji europejskich systemów energetycznych. Konkurencyjny i zintegrowany rynek
wewnętrzny jest główną formą zabezpieczenia w odniesieniu do wysokiego poziomu
bezpieczeństwa dostaw gazu.
Na październikowym szczycie Rady Europejskiej78 podkreślono kluczowe znaczenie
w pełni operacyjnego i połączonego wewnętrznego rynku energii i uznano, że wszystkie wysiłki trzeba skupić na zakończeniu jego realizacji w trybie pilnym.
Zgodnie z przyjętym w październiku komunikatem Komisji79 poświęconym tym kwestiom poczyniono znaczne postępy w tworzeniu wewnętrznego rynku energii. Integracja rynku energii w UE przyniosła wiele pozytywnych rezultatów: konsumenci mają
większy wybór dostawców energii, hurtowe ceny energii elektrycznej zmniejszyły się
o jedną trzecią, natomiast hurtowe ceny gazu były stabilne w latach 2008–2012, przy
czym zwiększyły się również transgraniczne obroty gazem i energią elektryczną pomiędzy państwami UE.
Günther Oettinger,
do 31 października komisarz do
spraw energii, przedstawia
europejską strategię
bezpieczeństwa energetycznego,
której celem jest ustanowienie
kompleksowego planu na rzecz
poprawy bezpieczeństwa dostaw.
Bruksela (Belgia), 28 maja.

W celu osiągnięcia pełnych korzyści konieczne jest zwiększenie inwestycji w strategiczną infrastrukturę transgraniczną, a także w opracowywanie inteligentnych sieci
elektroenergetycznych. Należy wdrożyć wspólne i przejrzyste przepisy dotyczące
sposobu wykorzystania sieci elektroenergetycznych w celu umożliwienia właściwego
funkcjonowania wewnętrznego rynku energii.
Rynki energii mogą funkcjonować jedynie wówczas, gdy posiadają sprawne połączenia. W 2014 r. prace Komisji skupiały się na realizacji projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, jak również na definiowaniu najważniejszych projektów infrastrukturalnych dotyczących bezpieczeństwa dostaw.
W ramach instrumentu „Łącząc Europę” na wsparcie transeuropejskiej infrastruktury
energetycznej w latach 2014–2020 przewidziano 5,85 mld euro. W listopadzie Komisja przeznaczyła 647 mln euro dla kluczowej infrastruktury energetycznej. Środki te
zostaną skierowane do 34 działań wybranych w wyniku procedury zaproszenia do
składania wniosków w ramach powyższego instrumentu. Mając status „projektów
będących przedmiotem wspólnego zainteresowania”, działania te skorzystają z przyspieszenia i usprawnienia procedur przyznawania pozwoleń i z ulepszonych regulacji.
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Z 34 przyznanych dotacji 16 dotyczy gazu ziemnego, a 18 – sektora energii elektrycznej. Niektóre spośród wspieranych projektów zostały określone w europejskiej strategii bezpieczeństwa z 28 maja80.
Maroš Šefčovič, od 1 listopada
wiceprzewodniczący Komisji
odpowiedzialny za unię
energetyczną, przyjmuje
Marię van der Hoeven, dyrektor
wykonawczą Międzynarodowej
Agencji Energetycznej (MAE),
która przekazuje mu
sprawozdanie „Polityka
energetyczna państw należących
do MAE – przegląd państw Unii
Europejskiej 2014”. Budynek
Berlaymont, Bruksela (Belgia),
1 grudnia.

W pełni funkcjonujący i zintegrowany wewnętrzny rynek energii ma także zasadnicze
znaczenie dla osiągnięcia bezpieczeństwa energetycznego i realizacji długoterminowych celów polityki UE w sposób racjonalny pod względem kosztów. Jest to jedno
z najważniejszych przesłań komunikatu przyjętego przez Komisję w maju na wniosek
Rady Europejskiej.
Podczas październikowego szczytu Rady Europejskiej zwrócono się również do Komisji
o przedsięwzięcie, przy wsparciu państw członkowskich, pilnych środków w celu zapewnienia osiągnięcia minimalnego celu 10 proc. połączeń międzysystemowych
energii elektrycznej do 2020 r. Ponadto na szczycie Rady Europejskiej wyznaczono
ambitny cel osiągnięcia 15 proc. połączeń międzysystemowych energii elektrycznej
do 2030 r., który zobowiązuje Komisję do regularnego składania sprawozdań z postępów w dążeniu do tego celu. Zgodnie z konkluzjami oba cele zostaną osiągnięte
dzięki realizacji projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania81.

Ramy polityczne dotyczące klimatu i energii do 2030 r.
W styczniu Komisja przedstawiła nowe unijne ramy polityczne dotyczące klimatu
i energii do 2030 r.82. W propozycji przewiduje się: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 40 proc. poniżej poziomu z 1990 r., wiążący ogólnounijny cel dotyczący co
najmniej 27 proc. udziału energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii, nowe,
ambitne cele polityki w dziedzinie efektywności energetycznej, nowy system zarządzania oraz zestaw nowych wskaźników w celu zapewnienia konkurencyjnej, przystępnej cenowo i bezpiecznej energii.
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UDZIAŁ ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH
W KOŃCOWYM ZUŻYCIU ENERGII BRUTTO, UE-28 (2004–2012)
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Źródło: dane Eurostatu.

Na podstawie tych wniosków politycznych na szczycie Rady Europejskiej w październiku osiągnięto porozumienie w sprawie głównych celów i struktury polityki w dziedzinie klimatu i energii do 2030 r.83. Zatwierdzono: wiążący unijny cel zakładający ograniczenie wewnętrznych emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. o co najmniej 40 proc.
w porównaniu z 1990 r., wiążący unijny cel dotyczący udziału energii ze źródeł odnawialnych wynoszący co najmniej 27 proc. na poziomie UE, a także orientacyjny wzrost
efektywności energetycznej wynoszący 27 proc., który zostanie poddany przeglądowi
do 2020 r. z uwzględnieniem unijnego celu wynoszącego 30 proc., z terminem realizacji do 2030 r.

EMISJE GAZÓW CIEPLARNIANYCH, UE-28 (1990–2012)
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Całkowity poziom emisji z uwzględnieniem emisji z międzynarodowego transportu lotniczego, ale
z wyłączeniem emisji związanych z użytkowaniem gruntów, ze zmianą użytkowania gruntów i z leśnictwem.
Źródło: dane Eurostatu.

Cele te przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa dostaw energii do UE, pomogą
zmniejszyć jej zależność od importowanych paliw kopalnych oraz podniosą jej ogólną
konkurencyjność. Decyzja ta potwierdza pozycję Unii Europejskiej jako światowego
lidera w walce ze zmianami klimatu. Uzgodniony cel dotyczący emisji gazów cieplarnianych będzie stanowić wkład UE na rzecz globalnego porozumienia w sprawie
zmiany klimatu, które ma zostać zawarte w Paryżu (Francja) w 2015 r.84.
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Unia energetyczna
Na szczycie Rady Europejskiej w czerwcu osiągnięto porozumienie w sprawie programu strategicznego Unii Europejskiej na najbliższe pięć lat85. Program strategiczny
opiera się na pięciu nadrzędnych priorytetach. Jednym z nich jest unia energetyczna
z przyszłościową polityką klimatyczną”. Takie strategiczne wytyczne potwierdził
w swoich założeniach politycznych dla następnej Komisji nowo wybrany przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker86, a w grudniu Rada Europejska wezwała Komisję do przedstawienia takiej strategii odpowiednio wcześnie przed szczytem, który
odbędzie się w marcu 2015 r.87. Nowa Komisja rozpoczęła prace nad opracowaniem
propozycji dotyczących europejskiej unii energetycznej.

Jednolity rynek telekomunikacyjny i cyfrowy
Unia Europejska obniżyła ceny roamingu nawet o 50 proc.
1 lipca UE obniżyła pułapy cen za pobieranie danych o ponad połowę – z 45 do 20 centów za megabajt (bez VAT). Korzystanie z map, oglądanie filmów, sprawdzanie e-maili
i korzystanie z portali społecznościowych podczas podróży po UE stało się jeszcze
tańsze. Odkąd wprowadzono pułapy cen roamingu danych, znacznie wzrosła skala
wykorzystania tych usług. Unia zainterweniowała w 2007 r., gdy koszty roamingu
były najwyższe w historii. W rezultacie obserwujemy dziś ceny usług roamingowych
o 80–90 proc. niższe niż w 2007 r.

ROAMING DANYCH

Od 1 lipca 2014 r. za 1 euro można pobrać (przy cenie 20 centów za megabajt, bez VAT):

dokonać
25 płatności za pomocą
aplikacji bankowej

wysłać pocztą
elektroniczną
50 kartek pocztowych
w kraju

przez pół
godziny przebywać
na Facebooku

załadować do
chmury
obliczeniowej
jedną dłuższą
prezentację
w programie
PowerPoint

przeglądać
on-line
wiadomości
przez 10 minut

pobrać jedną
prostą aplikację

sprawdzić pięć razy
położenie na
mapie

oglądać 10-minutowe
nagranie wideo
najlepszych bramek
na YouTube
załadować
3 zdjęcia w wysokiej
rozdzielczości

wykonywać przez
Skype’a połączenie
głosowe przez
nieco ponad minutę
lub połączenie wideo
przez około
6–10 sekund

Günther Oettinger, od 1 listopada
komisarz do spraw gospodarki
cyfrowej i społeczeństwa
cyfrowego, na konferencji
prasowej w budynku Berlaymont
w Brukseli (Belgia), 2 grudnia.
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Nowe przepisy UE obniżające koszty korzystania z internetu
W czerwcu weszła w życie nowa dyrektywa, której celem jest obniżenie kosztów instalacji szybkiego połączenia internetowego o 30 proc.88.
Nowe przepisy pomogą osiągnąć cele agendy cyfrowej. Do 2020 r. wszyscy obywatele UE powinni mieć dostęp do internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s.

Spada liczba regulowanych rynków telekomunikacyjnych w Europie
Zgodnie z unijnym prawem telekomunikacyjnym Komisja przyjmuje i regularnie
prowadzi przegląd zalecenia w sprawie rynków właściwych w zakresie produktów
i usług89. W październiku Komisja, w porozumieniu z państwami członkowskimi, postanowiła, że dwa rynki telekomunikacyjne nie powinny już podlegać regulacji w Europie,
a dwa inne należy ponownie zdefiniować, aby odzwierciedlić zmiany na rynku i postęp
technologiczny.
Zliberalizowane rynki to detaliczny rynek dostępu do telefonii stacjonarnej i hurtowy
rynek rozpoczynania połączeń w telefonii stacjonarnej. Komisja zdefiniuje także na
nowo dwa rynki dostępu szerokopasmowego, ograniczając obciążenie regulacyjne do
tego, co jest ściśle niezbędne do zapewnienia konkurencyjności dostępu szerokopasmowego oraz inwestycji.
Andrus Ansip,
wiceprzewodniczący Komisji
odpowiedzialny za sprawy
jednolitego rynku cyfrowego,
z Vĕrą Jourovą, komisarz
do spraw sprawiedliwości,
konsumentów i równouprawnienia
płci (obydwoje na stanowiskach
od 1 listopada), na
cotygodniowym spotkaniu
kolegium w budynku Berlaymont
w Brukseli (Belgia), 10 grudnia.

Wejście w życie przepisów UE dotyczących identyfikacji elektronicznej
i usług zaufania
EUROPEJSKI TYDZIEŃ
KODOWANIA
W zorganizowanym przez UE
Tygodniu Kodowania, który
odbył się 11–17 października,
wzięło udział około 100 tys.
dzieci, rodziców i nauczycieli
z 38 państw. Celem tej imprezy
było zwrócenie uwagi
na programowanie oraz
pokazanie, że nie jest to
żadna magiczna wiedza.

Dzięki rozporządzeniu eIDAS90 obywatele, przedsiębiorstwa i organy administracji
publicznej mogą korzystać ze środków identyfikacji elektronicznej i usług zaufania
(tj. podpisu elektronicznego, pieczęci elektronicznej, znacznika czasu, rejestrowanego
doręczenia elektronicznego i uwierzytelniania witryn internetowych) w celu uzyskania
dostępu do usług on-line i do zarządzania transakcjami elektronicznymi. Obywatele
będą mogli prowadzić bezpieczne transgraniczne transakcje elektroniczne i w pełni
korzystać ze swoich praw w całej UE, od zapisów na uczelnię za granicą po dostęp do
elektronicznej dokumentacji medycznej. Ograniczy to biurokratyczne wymogi dla
przedsiębiorstw, na przykład umożliwiając im udział w formie elektronicznej w publicznych przetargach w całej UE.
Nowe rozporządzenie weszło w życie we wrześniu. Po przyjęciu stosownych aktów
wykonawczych (co ma nastąpić do połowy 2015 r.) państwa członkowskie mogą dobrowolnie uznać środki identyfikacji elektronicznej zgłoszone przez inne państwa
członkowskie. Przepisy dotyczące usług zaufania będą stosować się od 1 lipca 2016 r.
Z kolei wzajemne uznawanie środków identyfikacji elektronicznej będzie obowiązkowe
od połowy 2018 r.
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Prawa własności intelektualnej i przemysłowej
Ochrona praw własności intelektualnej
Dzisiejsza zglobalizowana gospodarka w coraz większym stopniu zależy od opierających się na wiedzy gałęzi przemysłu, które przetrwały kryzys i intensywnie się
rozwijają. Liczba rejestracji nowych patentów europejskich, zarejestrowanych wspólnotowych znaków towarowych i wzorów wspólnotowych wzrosła ponaddwukrotnie
w latach 2003–2012. Duża liczba działań stanowiących naruszenie praw własności
intelektualnej może jednak osłabić tę pozytywną tendencję. Tylko w 2012 r. służby
graniczne UE odnotowały 90 tys. przypadków towarów, co do których zaistniało
podejrzenie naruszenia praw własności intelektualnej (w porównaniu z liczbą poniżej 27 tys. w 2005 r.). Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju ocenia, że
w wyniku naruszeń praw własności intelektualnej światowa gospodarka traci rocznie
około 200 mld euro.
Z tego właśnie powodu od początku 2014 r. wprowadzono nowe rozporządzenie91
regulujące egzekwowanie przez organy celne praw własności intelektualnej dotyczących towarów przekraczających granice UE. W rozporządzeniu tym przewiduje się
m.in. niszczenie podejrzanych towarów na wczesnym etapie i uproszczone procedury
dla małych przesyłek, co zmniejszy obciążenie organów celnych i podmiotów praw,
szczególnie wobec gwałtownego rozwoju sprzedaży internetowej. W lipcu Komisja
przyjęła dwa komunikaty – plan działania w sprawie naruszeń praw własności intelektualnej w UE92 oraz strategię ochrony i egzekwowania praw własności intelektualnej
w państwach poza UE93. W planie działania zaproponowano szereg kroków mających
na celu skoncentrowanie polityki UE w zakresie egzekwowania praw własności intelektualnej na naruszeniach praw własności intelektualnej mających szkodliwy wpływ
na handel (tzw. zasada podążania śladem pieniędzy, ang. follow the money). W strategii określającej podejście na poziomie międzynarodowym przeanalizowano ostatnie
zmiany i przedstawiono sposoby usprawnienia istniejących instrumentów Komisji,
które mają na celu promowanie w państwach spoza UE norm w dziedzinie praw
własności intelektualnej. Strategia proponuje też metody zwalczania handlu towarami
powstałymi w wyniku naruszenia praw własności intelektualnej.

Zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi
W lutym Unia Europejska przyjęła nową dyrektywę dotyczącą zbiorowego zarządzania prawami autorskimi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych do korzystania on-line94.
Dyrektywa ta ma na celu usprawnienie funkcjonowania organizacji zbiorowego
zarządzania, które pełnią rolę pośredników między podmiotami praw autorskich
i praw pokrewnych (m.in. do muzyki, książek czy filmów) a usługodawcami zamierzającymi skorzystać z ich dzieł.
Nowe przepisy regulują kwestie zarządzania organizacjami zbiorowego zarządzania oraz ich przejrzystości, a także zapewniają podmiotom praw możliwość decydowania o sposobie zarządzania ich prawami. Przepisy dyrektywy ułatwiają także
udzielanie przez organizacje zbiorowego zarządzania licencji wieloterytorialnych
dotyczących praw autorskich do utworów muzycznych do korzystania on-line. Dyrektywa umożliwi dostawcom usług on-line oferowanie szerokiej gamy utworów
muzycznych na różnych terytoriach na podstawie jednej licencji. Przyjęcie tej dyrektywy jest więc ważnym krokiem w kierunku stworzenia jednolitego rynku cyfrowego.
Obecnie Komisja ściśle współpracuje z państwami członkowskimi, aby zapewnić
transponowanie dyrektywy do prawa krajowego do 10 kwietnia 2016 r.
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Gry hazardowe
W lipcu Komisja przyjęła zalecenie w sprawie usług hazardowych on-line95. Zachęca
w nim państwa członkowskie do przyjęcia zasad dotyczących gier hazardowych on-line i odpowiedzialnej reklamy i sponsorowania takich usług, które zapewnią wysoki
poziom ochrony konsumentów, graczy i małoletnich.

Polityka antymonopolowa
W 2014 r. Komisja przyjęła sześć decyzji antymonopolowych na mocy rozporządzenia
(WE) nr 1/200396.

Decyzje nakazujące zaprzestanie naruszenia na podstawie art. 7
rozporządzenia
▶ OPCOM97 – Komisja nałożyła grzywnę na S.C. OPCOM S.A. w wysokości ponad 1 mln
euro za nadużywanie dominującej pozycji rynkowej na rynku rumuńskim przez
ułatwianie obrotu energią elektryczną na rynku natychmiastowym (spot). OPCOM
prowadzi jedyną giełdę energii w Rumunii. Komisja ustaliła, że przez ponad pięć lat
OPCOM dyskryminował podmioty zajmujące się obrotem energią elektryczną spoza
Rumunii i mające siedzibę w UE.
▶ Motorola98 – Komisja przyjęła decyzję stwierdzającą, że wystąpienie Motorola
Mobility do sądu niemieckiego o nakaz sądowy i jego egzekucję przeciwko Apple na
podstawie naruszenia patentu koniecznego do spełniania standardu (SEP)
w odniesieniu do telefonów typu smartfon stanowi nadużycie pozycji dominującej
ze względu na okoliczności, które wystąpiły w tym szczególnym przypadku. Komisja
nakazała Motoroli eliminację negatywnych skutków będących następstwem
nadużycia pozycji dominującej.
▶ Komisja nałożyła grzywnę na francuskie przedsiębiorstwo farmaceutyczne
Servier99 oraz na pięć przedsiębiorstw będących producentami leków generycznych,
a mianowicie Niche/Unichem, Matrix (przedsiębiorstwo należące obecnie do
przedsiębiorstwa Mylan), Teva, Krka oraz Lupin – za zawarcie szeregu porozumień
zmierzających do ochrony przed konkurencją cenową ze strony leków generycznych
w UE najlepiej sprzedającego się leku na obniżenie ciśnienia – perindoprilu,
produkowanego przez przedsiębiorstwo Servier. Nałożone grzywny wyniosły łącznie
427,7 mln euro. Przez nabycie technologii oraz szereg ugód patentowych
z konkurentami produkującymi leki generyczne Servier wdrożył strategię
pozwalającą na wyłączenie konkurentów oraz opóźnienie wprowadzenia do obrotu
tańszych leków generycznych ze szkodą dla budżetów publicznych oraz pacjentów.
▶ Slovak Telecom100 – Komisja nałożyła grzywnę w wysokości 38,8 mln euro na
Slovak Telecom a.s. oraz jego spółkę dominującą, Deutsche Telekom AG, za
prowadzenie stanowiącej nadużycie strategii zmierzającej do zablokowania
dostępu do rynku słowackim konkurentom w zakresie usług szerokopasmowych
przez ponad pięć lat. Deutsche Telecom otrzymał również dodatkową grzywnę
w wysokości 31 mln euro mającą na celu zagwarantowanie dostatecznego skutku
odstraszającego, a także ukaranie za powtarzające się zachowania rynkowe
stanowiące nadużycie, jako że w 2003 r. wymierzono już mu grzywnę za zawężenie
marży na rynku dostępu szerokopasmowego w Niemczech.

Decyzje w sprawie zobowiązań na podstawie art. 9 rozporządzenia
▶ Visa101 – Komisja przyjęła i uczyniła prawnie wiążącymi zobowiązania podjęte
przez Visa Europe, zakładające znaczne zmniejszenie stosowanych przez nią
wielostronnych opłat interchange związanych z używaniem kart kredytowych, do
0,3 proc. wartości transakcji (redukcja o prawie 40–60 proc.), oraz zmiany
stosowanych zasad w celu ułatwienia konkurencji transgranicznej.
▶ Samsung102 – zgodnie ze zobowiązaniami przyjętymi przez przedsiębiorstwo
Samsung, które Komisja uczyniła prawnie wiążącymi, Samsung nie będzie
występował do sądów europejskich o wystawienie nakazu sądowego na podstawie
naruszenia jego patentów koniecznych do spełniania standardu (SEP) w odniesieniu
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do telefonów typu smartfon i tabletów przeciwko licencjobiorcom, którzy przystąpią
do specyficznego programu licencyjnego. W ramach tego systemu wszelkie spory
dotyczące definicji sprawiedliwych, rozsądnych i niedyskryminujących warunków
w odniesieniu do przedmiotowych SEP będą rozstrzygane przez sąd lub –
w przypadku zgody wyrażonej przez obie strony – przez arbitra. Zobowiązania te
zapewniają zatem „bezpieczną przystań” dla wszystkich potencjalnych
licencjobiorców przedmiotowych SEP należących do przedsiębiorstwa Samsung.
Potencjalni licencjobiorcy, którzy przystąpią do programu licencyjnego, będą więc
chronieni przed pozwami sądowymi o naruszenie patentu ze strony Samsunga.
▶ Komisja przesłała również pisemne zgłoszenie zastrzeżeń do Bulgarian Energy Holding
(bułgarskiego przedsiębiorstwa energetycznego) dotyczące domniemanego nadużycia
pozycji dominującej na bułgarskim rynku sprzedaży hurtowej energii elektrycznej103.

Dyrektywa w sprawie odszkodowań
Unijne przepisy antymonopolowe są egzekwowane nie tylko przez Komisję i krajowe organy do spraw konkurencji (egzekwowanie przez organy publiczne), ale
również przez sądy krajowe, kiedy działają one w ramach ochrony praw podmiotowych na mocy art. 101 i 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na
przykład przyznając odszkodowania konsumentom i przedsiębiorstwom poszkodowanym w wyniku naruszenia tych zasad (egzekwowanie na drodze prywatnoprawnej). Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, że jeżeli osoby
fizyczne nie miałyby prawa do dochodzenia odszkodowań za szkody poniesione
z tytułu naruszenia unijnych przepisów antymonopolowych, pełna skuteczność
tych przepisów byłaby zagrożona. Niemniej jednak ze względu na przeszkody proceduralne oraz brak pewności prawa w praktyce niewielu poszkodowanych otrzymuje odszkodowanie. Ponadto krajowe przepisy różnią się od siebie znacznie,
a w rezultacie szanse poszkodowanych na uzyskanie odszkodowania zależą
w dużym stopniu od państwa członkowskiego, w którym mają oni miejsce zamieszkania. Powództwa prywatne o odszkodowanie wniesiono jedynie w przypadku około 25 proc. rozstrzygnięć stwierdzających naruszenie, przyjętych przez
Komisję w latach 2006–2012. Większość tych pozwów została wniesiona wyłącznie w kilku państwach członkowskich.
26 listopada 2014 r. dyrektywa w sprawie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z naruszenia prawa konkurencji104 została przyjęta przez Parlament Europejski i Radę. Dyrektywa została przyjęta w następstwie wniosku Komisji z czerwca 2013 r.105.
W dyrektywie zamieszczono zasady dotyczące udzielania pomocy poszkodowanym
w wyniku naruszenia unijnych zasad konkurencji w zakresie skutecznego dochodzenia praw do pełnego odszkodowania. Na przykład w ramach wspomnianych przepisów umożliwiono poszkodowanym łatwiejszy dostęp do dowodów, ustanowiono
odpowiednio długie terminy przedawnienia oraz wprowadzono swobodę uznania
sędziego w ocenie poniesionej szkody. Dyrektywa reguluje również związki między
publicznym a prywatnym egzekwowaniem prawa konkurencji, zapewniając w ten
sposób całościowo skuteczną egzekucję unijnych przepisów w zakresie konkurencji.
W tym kontekście przepisy dyrektywy gwarantują poszkodowanym wnoszącym powództwo o odszkodowanie możliwość skorzystania z egzekwowania przepisów prawa konkurencji na drodze publicznoprawnej, na przykład prawo powołania się na
decyzję krajowego organu ds. konkurencji, stanowiącą dla sądów tego państwa
członkowskiego niepodważalny dowód zaistnienia naruszenia. Przepisy dyrektywy
gwarantują również, że skuteczność egzekwowania przez organy publiczne nie jest
ograniczana przez egzekwowanie na drodze prywatnoprawnej, w szczególności
przez programy łagodzenia kar, które stanowią istotne narzędzie wykrywania karteli i nakładania na nie kar. Oświadczenia składane w ramach programu łagodzenia
kar nie mogą zatem być ujawniane w ramach dochodzenia roszczeń odszkodowawczych i istnieją pewne (warunkowe) ograniczenia odpowiedzialności solidarnej przyznanej podmiotom zwolnionym z kary.
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LICZBA INTERWENCJI W SPRAWACH ANTYMONOPOLOWYCH
I KARTELOWYCH W LATACH 2005–2013
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Inne sprawy kartelowe1
Postępowania ugodowe
Hybrydowe sprawy kartelowe
Zakazy karteli
Inne sprawy antymonopolowe2
Postępowania antymonopolowe dotyczące zobowiązań
Zakazy stosowania praktyk monopolistycznych
1
2

Odrzucenie skargi.
Odrzucenie skargi, naruszenie proceduralne, płatność kary.
Źródło: Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji.

Kartele
Komisja wydała dziesięć decyzji w sprawie karteli oraz nałożyła grzywny w wysokości
prawie 1,7 mld euro.
▶ Komisja ustaliła, że czterech głównych producentów elastycznej pianki
poliuretanowej – Vita, Carpenter, Recticel i Eurofoam – uczestniczyło w kartelu,
i nałożyła na nich grzywny w wysokości 114 mln euro. Elastycznej pianki
poliuretanowej używa się głównie przy produkcji wyposażenia gospodarstwa
domowego, takiego jak materace i kanapy, oraz w branży motoryzacyjnej106.
▶ W ramach postępowania ugodowego dotyczącego kartelu Komisja nałożyła
grzywny w wysokości łącznie 5,97 mln euro na dwie wiodące europejskie giełdy
energii transakcji natychmiastowych – EPEX Spot (EPEX) i Nord Pool Spot (NPS) –
za zawarcie porozumienia o powstrzymaniu się od konkurowania ze sobą na rynku
usług transakcji natychmiastowych w zakresie handlu energią elektryczną na
terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Giełdy energii to regulowane rynki obrotu energią elektryczną. Transakcje natychmiastowe oznaczają
transakcje w krótkim okresie, na przykład tego samego dnia lub następnego dnia.
Grzywna dla NPS i EPEX została zmniejszona o 10 proc. w każdym z tych przypadków
w wyniku ugody zawartej z Komisją107.
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▶ W ramach innego postępowania ugodowego Komisja ustaliła, że przedsiębiorstwa
Lutèce, Prochamp i Bonduelle uczestniczyły przez ponad rok w kartelu w Europie
w celu koordynowania cen i podziału klientów w odniesieniu do grzybów
konserwowych, i nałożyła grzywny w łącznej wysokości 32,2 mln euro.
Przedsiębiorstwo Lutèce, które poinformowało Komisję o istnieniu kartelu, zostało
zwolnione z grzywny na podstawie obwieszczenia Komisji z 2006 r. w sprawie
darowania i obniżania kar pieniężnych w sprawach kartelowych. Przedsiębiorstwo
Prochamp uzyskało zmniejszenie grzywny. Ponieważ wszystkie trzy przedsiębiorstwa zgodziły się na zawarcie ugody z Komisją, nałożone grzywny obniżono
o dalsze 10 proc.108.
▶ Kolejne postępowanie ugodowe w sprawie kartelu dotyczyło producentów łożysk
do samochodów osobowych i ciężarowych. Na dwa przedsiębiorstwa europejskie –
SKF i Schaeffler – i cztery przedsiębiorstwa japońskie – JTEKT, NSK, NFC i NTN, wraz
z francuską spółką zależną NTN-SNR – nałożono grzywny w wysokości 953 mln
euro za udział w kartelu na rynku łożysk do zastosowań motoryzacyjnych. Łożyska
do zastosowań motoryzacyjnych są wykorzystywane przez producentów
samochodów osobowych, ciężarowych oraz producentów części samochodowych
do zmniejszenia tarcia między poszczególnymi częściami ruchomymi wewnątrz
pojazdów109.
▶ Komisja nałożyła grzywny na przedsiębiorstwa Ervin, Winoa, Metalltechnik Schmidt
i Eisenwerk Würth w łącznej wysokości 30,7 mln euro za udział w istniejącym
w Europie przez ponad sześć lat kartelu, mającym na celu koordynację cen na
stalowe materiały ścierne. Stalowe materiały ścierne to luźne stalowe cząstki wykorzystywane do czyszczenia lub polerowania powierzchni stalowych w sektorze
stalowym, motoryzacyjnym, metalurgicznym i petrochemicznym. Są one również
wykorzystywane do cięcia twardych skał, takich jak marmur i granit. Przedsiębiorstwo
Ervin, które powiadomiło Komisję o istnieniu kartelu, zostało zwolnione z grzywny.
Ponieważ wszystkie cztery przedsiębiorstwa zgodziły się zawrzeć ugodę, grzywny
zmniejszono o 10 proc.110.
▶ Komisja ustaliła, że jedenastu producentów podziemnych i podwodnych
wysokonapięciowych kabli zasilających: ABB, Nexans, Prysmian (wcześniej Pirelli),
J-Power Systems (wcześniej Sumitomo Electric i Hitachi Metals), Viscas (wcześniej
Furukawa Electric i Fujikura), EXSyM (wcześniej SWCC Showa i Mitsubishi Cable),
Brugg, NKT, Silec (wcześniej Safran), LS Cable i Taihan – uczestniczyło w kartelu,
i nałożyła na nich grzywny w łącznej wysokości 301,6 mln euro. Przedmiotowe
kable wykorzystywane są zazwyczaj do przyłączenia mocy wytwórczych do sieci
elektrycznej lub łączenia sieci energetycznych w różnych państwach111.
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▶ Komisja nałożyła grzywny na producentów układów scalonych do inteligentnych
kart w wysokości 138 mln euro za udział w kartelu dotyczącym tych elementów.
Infineon, Philips, Samsung i Renesas (wówczas wspólne przedsięwzięcie
przedsiębiorstw Hitachi i Mitsubishi) koordynowały swoje zachowania rynkowe
w odniesieniu do układów scalonych do inteligentnych kart na terenie EOG. Renesas
został całkowicie zwolniony z grzywny na podstawie obwieszczenia Komisji
z 2006 r. w sprawie darowania i obniżania kar pieniężnych w sprawach kartelowych,
ponieważ powiadomił Komisję o istnieniu kartelu112.
▶ W ramach innego postępowania ugodowego Komisja ustaliła, że dwa
międzynarodowe banki – Royal Bank of Scotland (RBS) i JP Morgan – prowadziły
nielegalny dwustronny kartel mający wywierać wpływ na referencyjną stopę
procentową LIBOR franka szwajcarskiego w okresie między marcem 2008 r.
a lipcem 2009 r. RBS został zwolniony z grzywny ze względu na ujawnienie istnienia
kartelu, a na JP Morgan nałożono grzywnę w wysokości 61,6 mln euro, obniżoną
w wyniku podjęcia współpracy w ramach dochodzenia na podstawie obwieszczenia
Komisji w sprawie darowania i obniżania kar pieniężnych w sprawach kartelowych,
następnie obniżoną o dalsze 10 proc. za zgodę na zawarcie ugody z Komisją113.
▶ Cztery międzynarodowe banki – RBS, UBS, JP Morgan i Crédit Suisse – stworzyły
również kartel w odniesieniu do różnic pomiędzy ceną kupna a ceną sprzedaży
instrumentów pochodnych stóp procentowych franka szwajcarskiego na terenie
EOG. Komisja nałożyła grzywny w łącznej wysokości 32,3 mln euro. RBS został
zwolniony z grzywny ze względu na powiadomienie Komisji o istnieniu kartelu.
Grzywny nałożone na UBS i JP Morgan zostały zmniejszone w wyniku współpracy
w ramach dochodzenia na podstawie obwieszczenia Komisji w sprawie darowania
i obniżania kar pieniężnych w sprawach kartelowych. Grzywna nałożona na
wspomniane cztery banki została również zmniejszona o dalsze 10 proc. ze względu
na zgodę na zawarcie ugody z Komisją114.
▶ Ostatnie postępowanie ugodowe prowadzone w 2014 r. dotyczyło pięciu
producentów kopert i obejmowało przedsiębiorstwa: Bong (Szwecja), GPV i Hamelin
(Francja), Mayer-Kuvert (Niemcy) i Tompla (Hiszpania) – na które nałożono grzywny
w łącznej wysokości 19,4 mln euro za ustalanie cen i podział klientów w odniesieniu
do pewnych rodzajów kopert115.
Komisja przesłała pisemne zgłoszenie zastrzeżeń do przedsiębiorstw podejrzewanych
o udział w kartelu dotyczącym instrumentów pochodnych stóp procentowych w odniesieniu do euro116 i jena117. Trzy kolejne pisemne zgłoszenia zastrzeżeń związane
były z uzgodnieniami dotyczącymi nowego czynnika chłodzącego w układach klimatyzacji używanych w samochodach118, ze zmową cenową w odniesieniu do stalowych
materiałów ściernych119 oraz zmową cenową wśród producentów samochodów ciężarowych o średniej i dużej nośności120.
Niezapowiedziane kontrole przeprowadzono w sektorze układów wydechowych dla
przemysłu motoryzacyjnego121 oraz w sektorze biopaliw122.

Połączenia przedsiębiorstw
Po wdrożeniu z powodzeniem pakietu uproszczeń123, obowiązującego od stycznia
2014 r., w wyniku którego odsetek uproszczonych spraw wzrósł do prawie 70 proc.,
oraz po uproszczeniu procedury zgłoszenia połączeń dla przedsiębiorstw, w lipcu Komisja przedstawiła białą księgę dotyczącą wprowadzenia możliwych zmian w unijnym
rozporządzeniu w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw124. Wnioski mają na celu
rozszerzenie zakresu obowiązywania przepisów rozporządzenia w sprawie kontroli
łączenia przedsiębiorstw, tak aby umożliwić Komisji skuteczniejsze działania w odniesieniu do niekontrolujących udziałów mniejszościowych, które mogą mieć wpływ na
konkurencję, i jednoczesne utrzymanie prostoty systemu, czyniąc go mniej uciążliwym
dla przedsiębiorstw. W białej księdze proponuje się ponadto uproszczenie i przyspieszenie procedury odsyłania spraw między państwami członkowskimi oraz Komisją, jak
również ograniczenie obciążeń administracyjnych w celu usprawnienia procedur.
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W 2014 r. Komisja otrzymała 145 zgłoszeń dotyczących połączenia przedsiębiorstw,
123 z nich zatwierdzono bez zastrzeżeń. 3 połączenia zatwierdzono ze zobowiązaniami na etapie I, a kolejne 2 – ze zobowiązaniami na etapie II125.
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Połączenia przedsiębiorstw, które zostały zatwierdzone bez zastrzeżeń na pierwszym
etapie postępowania wyjaśniającego obejmowały m.in. przejęcie działalności przedsiębiorstwa Dalkia we Francji przez EDF oraz połączenie dwóch międzynarodowych
grup z sektora reklamy i komunikacji – Publicisa i Omnicomu. Jedną sprawę zatwierdzono bez zastrzeżeń na drugim etapie postępowania wyjaśniającego – było to
przejęcie przez przedsiębiorstwo Holcim regionalnej działalności przedsiębiorstwa
Cemex w obszarze materiałów budowlanych, głównie w zachodnich Niemczech.

117

118

S P R A W O Z D A N I E

O G Ó L N E

2 0 1 4

—

R O Z D Z I A Ł

3

Przykłady połączeń przedsiębiorstw zatwierdzonych pod warunkiem zastosowania
środków zaradczych obejmują dwa połączenia przedsiębiorstw w sektorze chemicznym: utworzenie wspólnego przedsięwzięcia przez Solvay i INEOS w sektorze polichlorku winylu126, obłożone warunkiem zbycia wielu fabryk, oraz przejęcie przez
przedsiębiorstwo Huntsman aktywów przedsiębiorstwa Rockwood związanych z dwutlenkiem tytanu127, również pod warunkiem zbycia. W sektorze telefonii mobilnej
zgłoszono dwa połączenia – przejęcie niemieckiej spółki prowadzącej działalność
w obszarze telefonii komórkowej E-Plus przez przedsiębiorstwo Telefónica Deutschland128 oraz przejęcie działalności w obszarze telefonii komórkowej irlandzkiego
przedsiębiorstwa Telefónica Ireland (O2 Ireland) przez Hutchison 3G129, w obu przypadkach połączenie zatwierdzono wraz z pakietami zobowiązań zapewniającymi
konkurencję na stosownych rynkach. Inne połączenia przedsiębiorstw zatwierdzone
pod warunkiem zastosowania środków zaradczych to przejęcie firmy Glass Laminating Solutions/Vinyls należącej do przedsiębiorstwa chemicznego DuPont przez konkurenta, przedsiębiorstwo Kuraray130, przejęcie hiszpańskiego producenta metalowych
puszek na żywność Mevisa przez konkurencyjne przedsiębiorstwo Crown131, przejęcie
niderlandzkiego operatora telewizyjnych sieci kablowych Ziggo przez Liberty Global132,
przejęcie fińskiego przedsiębiorstwa Rautaruukki produkującego stal miękką przez
szwedzkiego konkurenta SSAB133, połączenie przedsiębiorstw dostarczających banany – Chiquita Brands International i Fyffes134, połączenie przedsiębiorstw żeglugowych
Hapag Lloyd i Compañia Sudamericana de Vapores135, przejęcie mającego siedzibę
w Irlandii przedsiębiorstwa Covidien, produkującego wyroby medyczne, przez amerykańskie przedsiębiorstwo Medtronic136, przejęcie wspólnej kontroli nad przedsiębiorstwem Alitalia przez przedsiębiorstwo Etihad137, przejęcie części działalności związanej
z materiałami ściernymi przedsiębiorstwa Honeywell przez jego konkurenta, przedsiębiorstwo Federal-Mogul138, oraz utworzenie wspólnego przedsięwzięcia w obszarze
lotnictwa i obronności przez przedsiębiorstwa Airbus oraz Safran139 – wszystkie
wspomniane sprawy pod warunkiem zbycia.
Komisja wydała również decyzję w sprawie uchybienia proceduralnego, nakładając
grzywnę w wysokości 20 mln euro za naruszenie klauzuli zawieszającej przez przedsiębiorstwo Marine Harvest, które przedwcześnie wdrożyło przejęcie przedsiębiorstwa
Morpol140.

Pomoc państwa
W 2014 r. Komisja zakończyła ambitną reformę zasad kontroli pomocy państwa rozpoczętą opublikowaniem w 2012 r. komunikatu Komisji w sprawie unowocześnienia
unijnej polityki w dziedzinie pomocy państwa141. W 2014 r. Komisja przyjęła następujące wytyczne oraz rozporządzenia:
▶ wytyczne dotyczące finansowania ryzyka142,
▶ wytyczne dotyczące lotnictwa143,
▶ zasady ramowe dotyczące pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową
i innowacyjną144,
▶ wytyczne w sprawie pomocy państwa na rzecz ochrony środowiska naturalnego
i energii145,
▶ ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych146,
Margrethe Vestager,
od 1 listopada komisarz do spraw
konkurencji, przedstawia
informacje na temat działań
podjętych przeciw kartelowi
producentów ciężarówek
podejrzanemu o złamanie
unijnych zasad
antymonopolowych. Budynek
Berlaymont, Bruksela (Belgia),
20 listopada.

▶ ważne projekty stanowiące przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania
(IPCEI)147,
▶ wytyczne dotyczące pomocy państwa
przedsiębiorstw niefinansowych148.
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Zmieniony i uproszczony pakiet zasad wspiera wzrost gospodarczy i konkurencyjność
przez zmniejszanie obciążeń administracyjnych oraz umożliwienie państwom członkowskim szybkiego wdrożenia środków „właściwej pomocy” wspierających ożywienie
koniunktury oraz cele strategii „Europa 2020”. Poprawione i uzupełnione ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych stanowi podstawę reformy. Tworzy ono
główne ramy prawne, które umożliwiają państwom członkowskim przyznawanie pomocy bez obowiązku wcześniejszego zgłaszania tych środków Komisji. Zakres pomocy
rozszerzono wertykalnie, zwiększając progi zgłaszania pomocy oraz maksymalną intensywność pomocy, jak również horyzontalnie, włączając nowe kategorie pomocy.
W przypadku gdy cech charakterystycznych „dobrej pomocy” nie można jasno określić
z wyprzedzeniem, Komisja będzie nadal oceniać proponowane środki pomocy na
podstawie szeregu poprawionych i skonsolidowanych wytycznych tematycznych.
Również w 2014 r. Komisja wszczęła szczegółowe postępowania wyjaśniające
w sprawie ewentualnej pomocy państwa przyznanej za pomocą decyzji podatkowych
przedsiębiorstwu Apple w Irlandii, przedsiębiorstwu Starbucks w Niderlandach, a także
przedsiębiorstwom Fiat and Finance Trade oraz Amazon w Luksemburgu. Decyzje
podatkowe dotyczą cen transferowych pomiędzy podmiotami należącymi do tej samej
grupy. Podstawa opodatkowania przedsiębiorstwa w danym państwie określana jest
na podstawie cen transferowych, czyli cen obowiązujących w transakcjach między
podmiotami należącymi do tej samej grupy. Przez zawyżanie lub zaniżanie cen pewnych towarów lub usług dostarczonych członkom grupy przedsiębiorstwa są w stanie
przenieść swoje zyski z państw o wysokich podatkach do państw o niskich podatkach.
Działania te zmniejszają globalne obciążenia podatkowe przedsiębiorstw i mają niekorzystny wpływ na podstawy opodatkowania w państwach członkowskich. We
wszystkich przypadkach Komisja wyraziła wątpliwości co do faktu, czy organy podatkowe zatwierdziły uzgodnienia dotyczące cen transferowych, które mogły być niezgodne z zasadą pełnej konkurencji (np. uzgodnienia odzwierciedlające ceny rynkowe).
Jeżeli pewne przedsiębiorstwa otrzymały pozwolenie na stosowanie cen transferowych nieodzwierciedlających warunków rynkowych, oznaczałoby to, że organy podatkowe, które wydały wspomniane pozwolenia, przyznawały przedmiotowym przedsiębiorstwom selektywną korzyść.

Zwiększona efektywność administracyjna
Program sprawności i wydajności regulacyjnej
Aby zagwarantować, że cele polityki UE są osiągane jak najmniejszym kosztem,
w 2014 r. Komisja nadal wdrażała swój program sprawności i wydajności regulacyjnej (REFIT), sprawdzając cały zasób przepisów unijnych i dążąc do zidentyfikowania
obciążeń, niespójności oraz nieskutecznych środków. W rezultacie Komisja określiła
prawie dwieście działań zmierzających do uproszczenia i zmniejszenia obciążeń regulacyjnych, do wycofania lub uchylenia zbędnych przepisów oraz do oceny obszarów
polityki w celu zapewnienia, że są one odpowiednie do założonych celów. Wszystkie te
działania zebrano razem w kompleksowej tablicy wyników149, aby umożliwić przejrzysty dialog na temat osiąganych postępów oraz przekazywanie uwag i sugestii przez
zainteresowane strony.
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Za pomocą programu REFIT Komisja dąży do ukierunkowania prawodawstwa unijnego
na kwestie, które najlepiej jest rozwiązywać na szczeblu europejskim. Podczas realizacji programu REFIT w 2014 r. osiągnięto znaczące rezultaty. Na przykład uproszczono przepisy dotyczące zamówień publicznych i dzięki wprowadzeniu elektronicznych
zamówień publicznych zmniejszono koszty przedsiębiorstw w tej dziedzinie aż o blisko
20 proc. Wprowadzenie systemu w pełni elektronicznego fakturowania VAT oraz nowego, jednolitego patentu unijnego znacznie zmniejszyło koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Małe przedsiębiorstwa korzystają na przykład z uproszczonego
systemu sprawozdawczości finansowej oraz ze znacznej obniżki opłat rejestracyjnych
w odniesieniu do produktów chemicznych.
Kolejne wnioski dotyczą decyzji, których wydanie przez ustawodawcę jest oczekiwane,
takich jak standardowa unijna deklaracja VAT150, natomiast inne są w trakcie przygotowywania przez Komisję, jak na przykład te dotyczące łączenia danych statystycznych
odnoszących się do przedsiębiorstw. W 2014 r. Komisja wycofała 53 wnioski rozpatrywane w ramach procedury ustawodawczej, w przypadku których istniały poważne
wątpliwości co do możliwości ponownego rozpoczęcia debaty politycznej odnośnie do
poruszonych w nich zagadnień.
W 2007 r. utworzono Grupę Wysokiego Szczebla ds. Obciążeń Administracyjnych,
której głównym zadaniem jest doradzanie Komisji w zakresie realizacji programu
działań na rzecz zmniejszenia obciążeń administracyjnych w Unii Europejskiej. Grupie
przewodniczył Edmund Stoiber, były premier Bawarii, a w jej skład wchodziło 15 członków wybranych na podstawie specjalistycznej wiedzy w zakresie lepszych uregulowań
prawnych. Mandat grupy przedłużono w 2010 r. i 2012 r., a jej prace zostały zakończone 31 października 2014 r., kiedy to zostało opublikowane sprawozdanie końcowe.
Ogółem grupa przyjęła ponad 45 opinii i sprawozdań, w których przedstawiła Komisji
kilkaset propozycji sposobów zmniejszenia obciążeń administracyjnych i zaprezentowała najlepsze praktyczne rozwiązania stosowane przez państwa członkowskie w celu
wdrożenia prawodawstwa UE w najmniej uciążliwy sposób. Szacuje się, że całkowity
potencjał zmniejszenia obciążeń administracyjnych, który wynika ze wszystkich zaleceń grupy, przekracza 41 mld euro rocznie.

Konsultacje w sprawie wytycznych
Tworzenie uproszczonego otoczenia regulacyjnego dla przedsiębiorstw i społeczeństwa w całej Europie wymaga, by instytucje europejskie, państwa członkowskie oraz
zainteresowane strony reprezentujące świat biznesu i społeczeństwo obywatelskie
działały wspólnie i odgrywały swoją rolę w realizacji wspólnej odpowiedzialności za
lepsze stanowienie prawa. Aby osiągnąć ten cel, Komisja stale usprawnia swoje narzędzia w zakresie inteligentnych regulacji. W 2014 r. prowadzono publiczne konsultacje dotyczące przeglądu wytycznych Komisji w sprawie oceny skutków151, konsultacji
Komisji z zainteresowanymi stronami152 i projektu wytycznych Komisji dotyczących
oceny polityki153. Wyniki przeprowadzonych konsultacji pomogą w kształtowaniu polityki dotyczącej inteligentnych regulacji w ramach nowej kadencji legislacyjnej Komisji.
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Znaczenie handlu dla wzrostu gospodarczego
Handel stanowi ważny czynnik wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy
w gospodarce UE. W okresie kryzysu pozytywny wkład eksportu netto do wzrostu
gospodarczego znacznie złagodził wpływ recesji, natomiast udział elementów popytu
wewnętrznego – publicznego i prywatnego – pozostawał na niskim poziomie. Eksport
towarów i usług poza UE utrzymuje się na wysokim poziomie – w 2013 r. wyniósł
odpowiednio 1738 mld euro i 678 mld euro – czego wynikiem jest pozytywny bilans
handlowy w wysokości 226,8 mld euro w odniesieniu do eksportu towarów i usług.
Unia Europejska czerpie ogromne korzyści z globalizacji i może tylko zyskać na rozwoju handlu. Ponadto wkład handlu we wzrost gospodarczy prawdopodobnie jeszcze
wzrośnie w przyszłości; oczekuje się, że 90 proc. światowego wzrostu gospodarczego
w okresie następnych 10–15 lat będzie miało miejsce poza Europą, zatem UE musi
zacieśnić swoje więzi handlowe i inwestycyjne z nowymi centrami globalnego wzrostu
gospodarczego. W dłuższej perspektywie otwarcie gospodarki na handel i inwestycje
stanowi również główne źródło wzrostu wydajności oraz inwestycji prywatnych, dwóch
składników, których UE pilnie potrzebuje.
Podstawowym celem wspólnej polityki handlowej UE musi być utrzymanie, a w razie
potrzeby – przemodelowanie pozycji Europy w światowych łańcuchach dostaw. Choć
przemysł wytwórczy w UE ma zasadnicze znaczenie, należy pamiętać o tym, że
w wielu sektorach państwa nie są w stanie samodzielnie wytwarzać określonych
produktów. Handel oznacza coraz częściej dodawanie kolejnych warstw wartości, od
badań i rozwoju oraz projektowania po produkcję komponentów, montaż i logistykę.
Unijny program polityki w dziedzinie handlu zewnętrznego może spowodować intensyfikację tych aspektów. Ocenia się, że obecny program w zakresie handlu dwustronnego mógłby zwiększyć PKB państw członkowskich o ponad 2 proc. lub 250 mld euro
i przyczynić się do zwiększenia liczby miejsc pracy związanych z handlem o ponad
2 mln w całej UE – stanowiące dodatek do 30 mln miejsc pracy już istniejących dzięki branży eksportowej.
W 2014 r. UE kontynuowała realizację ambitnego programu negocjacji w zakresie
handlu dwustronnego zgodnie z polityką „Globalnego wymiaru Europy”. UE uczyniła
krok w kierunku pogłębionych i kompleksowych umów o wolnym handlu z kluczowymi
partnerami handlowymi, takimi jak Japonia i Stany Zjednoczone. We wrześniu przewodniczący Komisji oraz premier Kanady Stephen Harper ogłosili zakończenie negocjacji w sprawie kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej UE–Kanada. Ta
pierwsza umowa o wolnym handlu uchyli 99 proc. ceł obowiązujących między dwoma
gospodarkami oraz stworzy znaczne nowe możliwości dostępu do rynku usług i inwestycji. Z analizy ekonomicznej opublikowanej wspólnie przez UE i Kanadę przed rozpoczęciem negocjacji wynikało, że dzięki kompleksowej umowie handlowej wartość wymiany dwustronnej mogłaby wzrosnąć o ponad 25 mld euro rocznie.
Negocjacje z Ekwadorem oraz trzema grupami państw z zachodniej, wschodniej
i południowej Afryki zostały również zakończone. Zamknięto negocjacje w sprawie
podpisania umowy o wolnym handlu z Singapurem, a zakończenie negocjacji z Wietnamem może mieć miejsce na początku 2015 r.
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WYWÓZ TOWARÓW I USŁUG DO PAŃSTW TRZECICH
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Transatlantyckie partnerstwo handlowo-inwestycyjne
Wymiana handlowa między UE a Stanami Zjednoczonymi już teraz jest największa na
świecie. Każdego dnia dochodzi między nimi do wymiany towarów i usług o wartości
powyżej 2 mld euro, więc usunięcie każdej bariery dla handlu może skutkować osiągnięciem znacznych korzyści gospodarczych. Transatlantyckie partnerstwo handlowo-inwestycyjne, które jest obecnie przedmiotem negocjacji między UE a Stanami
Zjednoczonymi, ma na celu usunięcie barier handlowych w wielu sektorach gospodarki, tak aby ułatwić kupno i sprzedaż towarów i usług. Oprócz zmniejszenia taryf we
wszystkich sektorach – UE i Stany Zjednoczone dążą do wyeliminowania barier pozacelnych, takich jak różnice w zakresie regulacji technicznych, norm i procedur homologacji. Przedsiębiorstwa, które chcą sprzedawać swoje towary na obu tych rynkach,
muszą często ponosić w związku z tym niepotrzebne koszty i tracić czas. Zmniejszenie
wpływu tych różnic na handel mogłoby przynieść znaczny wzrost handlu między UE
a Stanami Zjednoczonymi, nie naruszając przy tym wysokich standardów europejskich
w zakresie ochrony konsumenta, zdrowia, środowiska i pracy.
Cecilia Malmström,
od 1 listopada komisarz do spraw
handlu, z Michaelem Fromanem,
przedstawicielem USA do spraw
handlu, 8 grudnia, podczas
spotkania w Waszyngtonie (USA)
podsumowującego trwające
negocjacje w sprawie
transatlantyckiego partnerstwa
handlowo-inwestycyjnego.

WZMACNIANIE OŻyWIENIA KONIUNKTURy I WZROSTU GOSPODARCZEGO ORAZ ZWIęKSZANIE ZATRUDNIENIA

Handel wielostronny
Unia Europejska kontynuuje działalność na wielostronnych forach handlowych, takich
jak Światowa Organizacja Handlu (WTO) w Genewie (Szwajcaria), w związku z sukcesem dziewiątego spotkania ministerialnego WTO, które odbyło się na indonezyjskiej
wyspie Bali w grudniu 2013 r. Porozumienie między członkami WTO zawarte pod koniec 2014 r. umożliwiło rozpoczęcie realizacji umowy o ułatwieniach w handlu, co
pozwoliło na wznowienie prac nad programem działań zmierzających do zakończenia
negocjacji rundy dauhańskiej.
Unia kontynuowała również działania ukierunkowane na liberalizację handlu przez
wspieranie wielostronnych inicjatyw sektorowych, przede wszystkim w odniesieniu do
przeglądu Umowy o technologii informacyjnej i negocjacji w sprawie umowy o handlu
usługami.
Unia Europejska od wielu lat jest orędownikiem znoszenia barier celnych i pozacelnych w odniesieniu do handlu środowiskowymi dobrami i usługami w ramach WTO,
jak również podczas dwustronnych i regionalnych negocjacji dotyczących umów
o wolnym handlu. W lipcu UE wraz z 13 innymi członkami WTO otworzyła oficjalnie
wielostronne negocjacje w ramach WTO w sprawie liberalizacji handlu „zielonymi towarami”.

Unia Europejska i Chiny podpisały przełomową umowę o wzajemnym
uznaniu i intensyfikują współpracę celną
Godni zaufania przedsiębiorcy z UE i Chin będą mogli skorzystać z niższych kosztów, uproszczonych procedur oraz większej przewidywalności w odniesieniu do
swojej działalności dzięki umowie o wzajemnym uznaniu, podpisanej w maju. Na
mocy umowy UE i Chiny zobowiązały się do uznawania wzajemnie certyfikowanych bezpiecznych podmiotów gospodarczych, w ten sposób umożliwiając tym
przedsiębiorstwom korzystanie z szybszych kontroli oraz uproszczonych procedur
w zakresie odprawy celnej. Wzajemne uznawanie bezpiecznych podmiotów gospodarczych pozwala również organom celnym na koncentrację ich zasobów na
obszarach występowania realnego ryzyka, co poprawia bezpieczeństwo łańcucha
dostaw dla obu stron umowy. UE jest pierwszym partnerem handlowym, który
podpisał taką umowę z Chinami; podobne umowy zawarto już z Japonią (2011)
oraz ze Stanami Zjednoczonymi (2012).
Jednocześnie, jako że Chiny są głównym źródłem eksportu do UE towarów naruszających prawa własności intelektualnej do UE (dwie trzecie wszystkich towarów
zatrzymanych w 2012 r.), w maju podpisano nowy plan działania dotyczący
współpracy celnej pomiędzy UE a Chinami w zakresie praw własności intelektualnej (na lata 2014–2017) w celu zwalczania łamania praw własności intelektualnej na początku i na całej długości łańcucha dostaw.
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Polityka rolna, rybołówstwo i polityka morska
Rolnictwo
Nowa wspólna polityka rolna
Nowe ramy polityki rolnej na poziomie UE: wspólna polityka rolna 2014–2020

Wspólna polityka rolna (WPR) jest odpowiedzią Europy na potrzebę zapewnienia godnego poziomu życia 12 mln rolników oraz stałych dostaw zróżnicowanej i bezpiecznej żywności dla 500 mln obywateli. Jej trzy główne cele to: rentowna produkcja
żywności, zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi i działania na rzecz
klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny.

PROCES REFORMY WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ
Kwiecień–czerwiec
2010 r.
Listopad 2010 r.
Październik 2011 r.
2011–2013
Czerwiec 2013 r.

Debata publiczna (obywatele i organizacje z obszaru UE)
Komunikat Komisji – Wspólna polityka rolna do 2020 r.
Wnioski legislacyjne Komisji dotyczące WPR
Dyskusje w Parlamencie Europejskim i w Radzie
Porozumienie polityczne w sprawie reformy WPR z udziałem
Parlamentu, Rady i Komisji

2013

Finalizacja etapu legislacyjnego

2014

Zatwierdzenie aktów delegowanych i wykonawczych

1 stycznia 2015 r.

Pełne wejście w życie nowej WPR

2014: ważny rok z punktu widzenia skutecznego i sprawnego wdrażania reform

W latach 2011–2013 zmieniono strukturę prawną i kierunki rozwoju WPR154. Niektóre
z tych zmian weszły w życie 1 stycznia, pozostałe zaczną obowiązywać od 1 stycznia
2015 r. Z tego powodu 2014 r. był nie tylko rokiem przejściowym, ale miał także kapitalne znaczenie z punktu widzenia skutecznego i sprawnego wdrożenia reform. Aby je
zapewnić, w 2014 r. rozpoczęto trzy opisane poniżej istotne procesy.
▶ Po pierwsze, zakończono opracowywanie dalszych dodatkowych przepisów
związanych z wdrażaniem reformy WPR, które uzupełniają nowe ramy polityki na
szczeblu UE.
▶ Po drugie, państwa członkowskie mogły skorzystać z możliwości, jakie stwarza
nowa WPR, aby dostosować mechanizmy przyznawania płatności bezpośrednich
do swoich szczególnych warunków rolnych, klimatycznych i społeczno-gospodarczych, przy jednoczesnym poszanowaniu wspólnych celów UE. W związku
z tym rozszerzono niektóre obowiązki państw członkowskich w zakresie
powiadamiania o wybranych wariantach polityki, a Komisja przeznaczyła pewne
zasoby na wspieranie państw we wdrażaniu zreformowanego systemu płatności
bezpośrednich.
▶ Po trzecie, przygotowano program i cykl projektowy nowej polityki rozwoju
obszarów wiejskich. Komisja przyjęła umowy partnerstwa i przeanalizowała
krajowe lub regionalne programy rozwoju obszarów wiejskich, aby umożliwić ich
ostateczne zatwierdzenie.

WZMACNIANIE OŻyWIENIA KONIUNKTURy I WZROSTU GOSPODARCZEGO ORAZ ZWIęKSZANIE ZATRUDNIENIA

WYDATKI NA WSPÓLNĄ POLITYKĘ ROLNĄ
W OMAWIANYM ROKU KALENDARZOWYM
w mld euro – ceny bieżące
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Źródło: Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zarządzanie w sytuacji kryzysowej

W sierpniu Rosja podjęła decyzję o zakazie przywozu niektórych produktów rolnych
z UE (a także z Australii, Kanady, Norwegii i ze Stanów Zjednoczonych). W odpowiedzi
na to Komisja, chcąc ustabilizować rynki, wprowadziła155 szczególne środki wspierania
rynku dotyczące łatwo psujących się owoców i warzyw oraz sektora mleczarskiego,
a także dodatkowe wsparcie dla programów promocyjnych. Kontynuowała też monitorowanie rozwoju sytuacji na rynku w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi
i zainteresowanymi stronami.
Nowy impuls dla procesu uproszczenia

Zmniejszenie obciążenia administracyjnego rolników i przedsiębiorców oraz ograniczenie wymagań biurokratycznych jest jednym z głównych priorytetów nowej Komisji,
dążącej do zwiększenia konkurencyjności tego sektora. W związku z tym pod koniec
2014 r. rozpoczęto przegląd całego unijnego dorobku prawnego w dziedzinie rolnictwa pod kątem zasady pomocniczości i możliwego uproszczenia. Przegląd ma wyłonić obszary i elementy, które można uprościć, lub, zgodnie z zasadą pomocniczości,
które lepiej byłoby pozostawić w gestii państw członkowskich. Prace te będą kontynuowane w 2015 r. Aby zagwarantować pewność i przewidywalność prawa, upraszczane będą przede wszystkim te elementy, które można zmienić w obecnych ramach
polityki, wprowadzonych reformą z 2013 r.
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Szczegółowe priorytety na 2014 r.
Polityka promocyjna

Parlament i Rada przyjęły reformę systemu promowania produktów rolnych156. Nowe
rozporządzenie wejdzie w życie 1 grudnia 2015 r.
Zgodnie z założeniami nowa polityka promocyjna – która ma obecnie większy budżet,
a jej wdrażanie wspierać będzie w przyszłości agencja wykonawcza – ma być kluczem
otwierającym nowe rynki i poprawiać pozycję unijnych produktów rolnych zarówno na
rynkach krajowych, jak i poza UE. Polityka ta opiera się na oryginalnej strategii opracowanej na szczeblu UE, a przyświeca jej hasło „Smacznego, to z Europy”. Ma ona
pomóc podmiotom z sektora rolno-spożywczego w zdobywaniu rynków międzynarodowych, informuje też konsumentów o wysiłkach podejmowanych przez rolników,
którzy starają się zapewnić wysoką jakość swoich produktów.
Polityka jakości

Unijna polityka jakości produktów i środków spożywczych ma na celu informowanie
kupujących i konsumentów o cechach produktów i związanej z nimi produkcji rolnej.
Budowanie dobrej reputacji rolnictwa w UE pomaga utrzymać konkurencyjność i rentowność rolników i przemysłu przetwórstwa żywności.
Po wejściu w życie zmienionego prawa rolnego w 2013 r.157 Komisja zaproponowała
w 2014 r.158 nowe przepisy dotyczące użycia terminu „produkt górski” dla produktów
spożywczych pochodzących z obszarów górskich. Jest to opcjonalne określenie jakościowe, które ma uzmysłowić konsumentom, że produkty górskie mają istotną wartość
dodaną.
Chcąc zachęcić przedsiębiorców do ochrony produktów, których jakość, cechy lub reputacja wynikają z ich pochodzenia geograficznego, Komisja doprecyzowała i uprościła wnioski o ochronę nazw środków spożywczych jako nazwy pochodzenia (ChNP)
lub oznaczenie geograficzne (ChOG)159. JRC pracuje nad naukowymi metodami gwarantowania autentyczności europejskich produktów i zwalczania procederu fałszowania żywności.
Sektor mleczarski

W nadchodzących latach rolnictwo UE podejmie istotny krok w procesie orientowania
tego sektora w większym stopniu na rynek: chodzi o zniesienie w 2015 r. ostatnich
ograniczeń produkcji, w tym zakończenie systemu kwot mlecznych.

Phil Hogan, od 1 listopada
komisarz do spraw rolnictwa
i rozwoju obszarów wiejskich, na
konferencji prasowej zwołanej
w celu ogłoszenia przyjęcia
pierwszych trzech spośród
118 programów rozwoju
obszarów wiejskich służących
poprawie konkurencyjności
sektora rolnego w UE. Budynek
Berlaymont, Bruksela (Belgia),
12 grudnia.

W czerwcu 2014 r. opublikowano sprawozdanie na temat rozwoju sytuacji na rynku
mleczarskim i funkcjonowania „pakietu mlecznego” z 2012 r.160. Opisano w nim dość
korzystne perspektywy rynku mleczarskiego, podsumowano wdrożenie przepisów
dotyczących „pakietu mlecznego” i wykorzystanie związanych z nim możliwości oraz
zarysowano dalsze zagadnienia, jakie pojawiają się w związku z wygaśnięciem systemu kwot w 2015 r. Utworzono także Centrum Obserwacji Rynku Mleka, umożliwiające
współpracę wszystkich głównych ekspertów w dziedzinie łańcucha dostaw mleka
w celu zwiększenia przejrzystości rozwoju tego rynku.
Badania, rozwój i innowacje w dziedzinie rolnictwa

Rolnictwo zmienia się, podobnie jak wiedza, która ma wpływ na cały łańcuch produkcji podstawowej i przetwórstwa. Dlatego innowacyjne praktyki rolnicze mają istotne
znaczenie dla konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju europejskiego rolnictwa
i leśnictwa.
Aby pomóc w rozwoju takich praktyk w całej Unii, UE będzie wspierać międzynarodowe
projekty badawcze i innowacyjne w dziedzinie rolnictwa161, korzystając z programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji – „Horyzont 2020”162. Znaczną kwotę – prawie 4 mld euro – przeznaczono na badania w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego, zrównoważonego rolnictwa i leśnictwa, a także badania dotyczące środowiska
morskiego, gospodarki morskiej, śródlądowych dróg wodnych oraz biogospodarki.

WZMACNIANIE OŻyWIENIA KONIUNKTURy I WZROSTU GOSPODARCZEGO ORAZ ZWIęKSZANIE ZATRUDNIENIA

Nowe instrumenty pomocy państwa w dziedzinie rolnictwa

25 czerwca Komisja przyjęła nowe ramowe przepisy dotyczące pomocy państwa
dla sektora rolnego i leśnego na lata 2014–2020163. Kryteria przyznawania pomocy państwa zmieniono w ramach inicjatywy Komisji dotyczącej modernizacji pomocy
państwa, która ma na celu wspieranie wzrostu i konkurencyjności w UE. Ponadto są
one dostosowane do zreformowanej WPR, w szczególności do nowej polityki rozwoju
obszarów wiejskich.

Gospodarka morska i rybołówstwo
Planowanie przestrzenne obszarów morskich
Na obszarach przybrzeżnych i morskich różne rodzaje działalności rywalizują o tę
samą przestrzeń i zasoby: łowiska, gospodarstwa akwakultury i morskie obszary chronione współistnieją z infrastrukturą morską, taką jak kable, rurociągi, szlaki żeglugowe oraz instalacje związane z ropą naftową, gazem ziemnym oraz energią wiatrową. Wymienione sektory gospodarki morskiej, wraz z działalnością, która odbywa
się bliżej linii brzegowej, taką jak turystyka przybrzeżna, oferują wiele możliwości
z punktu widzenia innowacji, zrównoważonego wzrostu i zatrudnienia – czynników,
które przyczyniają się do osiągnięcia celów strategii „Europa 2020”.
Celem nowej dyrektywy w sprawie planowania przestrzennego obszarów morskich164,
którą przyjęto w 2014 r., jest uniknięcie ewentualnych konfliktów między różnymi rodzajami działalności na morzu oraz zadbanie o stabilność środowiska inwestycyjnego,
które korzystnie wpływa na zrównoważony rozwój. Dyrektywa ustanawia minimalne
wymogi dotyczące opracowywania krajowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich. Plany służą zidentyfikowaniu wszystkich rodzajów działalności człowieka, uwzględnia się w nich ponadto interakcje między lądem a morzem
oraz najlepsze i najbardziej opłacalne metody zarządzania nimi.

Bezpieczeństwo morskie
Morza i oceany łączą Europę z jej partnerami na całym świecie. W UE, podobnie jak
w innych częściach świata, morza i oceany mają decydujący wpływ na wolny handel,
transport, turystykę, różnorodność ekologiczną i rozwój gospodarczy. Dlatego bardzo
ważne jest, aby zabezpieczyć morza przed zagrożeniami, które nieuchronnie pojawiają się na tak rozległych i otwartych przestrzeniach.
W związku z tym Komisja rozpoczęła realizację strategii w zakresie bezpieczeństwa
morskiego165 przyjętej przez Radę w czerwcu166. Określono w niej ponad 20 konkretnych działań, których celem jest promowanie bliższej współpracy między państwami
członkowskimi a agencjami UE w zakresie ochrony obywateli przed zagrożeniami
związanymi z morzem. W grudniu Rada przyjęła plan działania dotyczący wdrażania
powyższej strategii167.

Karmenu Vella, od 1 listopada
komisarz do spraw środowiska,
gospodarki morskiej
i rybołówstwa, na konferencji
inaugurującej strategię UE na
rzecz regionu Morza Adriatyckiego
i Morza Jońskiego, która odbyła
się w Brukseli (Belgia),
18 listopada.
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Kluczowym elementem tej strategii jest dostępność i wymiana informacji między
wszystkimi podmiotami, które uczestniczą w monitorowaniu morza i reagowaniu na
pojawiające się zagrożenia lub incydenty. W 2014 r. dzięki działaniom Komisji wprowadzono wspólny mechanizm wymiany informacji dotyczący obszaru morskiego
(CISE)168, który poprawia i wspiera wymianę informacji między organami zaangażowanymi w nadzór morski – od straży przybrzeżnej i marynarki wojennej po władze
portowe, organy kontroli rybołówstwa, organy celne i organy monitorowania i kontroli środowiska naturalnego. Dzięki wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii
mechanizm CISE połączy istniejące systemy i sieci nadzoru oraz zapewni ich interoperacyjność.

Energia mórz i oceanów
Uznając, że wykorzystanie energii mórz i oceanów pozwoliłoby UE zbliżyć się do celu,
jakim jest gospodarka niskoemisyjna, Komisja przyjęła plan działania, którego celem
jest wzmocnienie sektora energii mórz i oceanów169. Strategia ta odzwierciedla fakt,
że energia mórz i oceanów mogłaby przyczynić się do zrównoważenia produkcji
z innych odnawialnych źródeł energii, takich jak energia wiatru i energia słoneczna,
i w ten sposób zapewnić stabilność łącznych dostaw energii ze źródeł odnawialnych
do sieci. Energia ta ma również duży potencjał, jeśli chodzi o tworzenie nowych miejsc
pracy wysokiej jakości, zwłaszcza w europejskich strefach przybrzeżnych, gdzie często występuje wysokie bezrobocie. Dlatego też istotne znaczenie sektora związanego
z tym rodzajem energii podkreślono w strategii „niebieskiego wzrostu” Komisji170.
Turbina wykorzystująca prądy
morskie w Strangford Lough
przy wybrzeżu Irlandii Północnej
(Zjednoczone Królestwo)
generująca 1,2 megawata energii
pochodzącej z pływów.
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Rybołówstwo
W tej dziedzinie w 2014 r. koncentrowano się na działaniach wynikających z reformy
wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb) i z wprowadzenia w niej zasady zrównoważonego rozwoju, prowadzonych w UE i poza jej granicami. Kolejnym priorytetem było
zapewnienie środków inwestycyjnych niezbędnych do osiągnięcia tych celów. Kamieniem milowym w procesie wdrażania WPRyb jest wprowadzenie od 1 stycznia 2015 r.
obowiązku wyładunku wszystkich połowów. W październiku Komisja przyjęła serię planów w zakresie odrzutów171, którymi objęto wszystkie połowy pelagiczne w wodach
UE oraz połowy na Morzu Bałtyckim.
Europejski Fundusz Morski i Rybacki – inwestycja w zrównoważoną przyszłość

W 2014 r. formalnie ustanowiono Europejski Fundusz Morski i Rybacki172, który ma
być źródłem finansowania zreformowanej WPRyb oraz zintegrowanej polityki morskiej. Fundusz jest częścią wieloletnich ram finansowych na okres programowania
2014–2020. Środki z jego budżetu, który wynosi 6,4 mld euro, będą przeznaczane na
takie cele, jak zrównoważone i konkurencyjne rybołówstwo i akwakultura, spójność
ram polityki oraz zrównoważony i sprzyjający włączeniu społecznemu rozwój terytorialny obszarów rybackich oraz obszarów akwakultury.
Zintensyfikowanie walki z nielegalnymi połowami

Nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy (połowy NNN) powodują zmniejszanie się zasobów rybnych i niszczenie siedlisk morskich, zaburzają konkurencję, stawiają uczciwych rybaków w gorszej pozycji konkurencyjnej oraz osłabiają wspólnoty
zamieszkujące strefy nadbrzeżne, szczególnie w krajach rozwijających się.
W 2014 r. UE udowodniła, że nie będzie tolerować nielegalnych połowów, i kontynuowała działania z tym związane na arenie międzynarodowej. W marcu Rada przyjęła
wniosek Komisji, aby do wykazu państw niewspółpracujących w zakresie zwalczania
połowów NNN dodać Belize, Kambodżę i Gwineę. W praktyce oznacza to, że produkty
rybołówstwa złowione przez statki pływające pod banderą państw, które znajdują się
w wykazie, nie mogą być importowane do UE. Decyzja taka oznacza również zakaz
połowów w wodach tych państw przez statki z UE oraz zakaz wspólnych operacji połowowych i zawierania umów w sprawie połowów.
W czerwcu Komisja ostrzegła również Papuę-Nową Gwineę oraz Filipiny, że są zagrożone dodaniem do wykazu państw niewspółpracujących. W decyzji tej nie uwzględniono jeszcze żadnych działań, które miałyby wpływ na handel, a Komisja sporządziła dla
obu krajów plan działania umożliwiający naprawienie błędów. W październiku Komisja
zaproponowała wprowadzenie zakazu przywozu produktów rybołówstwa ze Sri Lanki,
aby ukrócić proceder uzyskiwania komercyjnych korzyści z nielegalnej działalności
połowowej. Komisja potwierdziła natomiast, że Belize, Fidżi, Panama, Togo i Vanuatu,
które otrzymały ostrzeżenia w tym samym czasie co Sri Lanka, skutecznie wdrożyły
środki służące rozwiązaniu problemu nielegalnych połowów i zostały skreślone z wykazu państw niewspółpracujących. W grudniu Komisja skierowała ostrzeżenie dotyczące uznania Saint Kitts i Nevis, Saint Vincent i Grenadyn, Wysp Salomona i Tuvalu
za państwa niewspółpracujące.

Plakat kampanii informacyjnej
„Nierozłączni”, prowadzonej
przez Komisję Europejską
w celu promowania
zrównoważonego rybołówstwa.
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Budżet UE
Budżet UE na 2014 r.
Pierwszy budżet na podstawie wieloletnich ram finansowych 2014–2020
1 stycznia 2014 r. weszły w życie wieloletnie ramy finansowe (WRF) na lata 2014–
2020 i uruchomiono nową generację programów finansowania173. Biorąc pod uwagę
ograniczenia polityki budżetowej na szczeblu krajowym, nowe ramy wieloletnie przewidują niższe pułapy środków na zobowiązania i płatności, przy czym profil roczny
przewiduje szczególnie duże ograniczenia w pierwszych latach nowego okresu finansowania.
W związku z powyższym poziom środków na zobowiązania i płatności w budżecie na
2014 r. był początkowo znacznie niższy od ostatecznego budżetu na 2013 r. W obu
przypadkach poziom środków został zmniejszony o 6 proc. Ze względu na ograniczenia polityki budżetowej jeszcze ważniejsza jest alokacja zasobów umożliwiająca optymalne wykorzystanie europejskiego budżetu w odniesieniu do wzrostu i zatrudnienia. W związku z tym w 2014 r. Komisja w dalszym ciągu uznawała działania
odpowiadające priorytetom strategii „Europa 2020” za najważniejsze. Przykładem
tego są takie programy jak Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych lub instrumenty wspierające MŚP i europejskich naukowców.
W budżecie na 2014 r. uwzględniono również wydarzenia, które wykazały potrzebę
bardziej zdecydowanych działań na szczeblu europejskim. Obejmował on środki, które
pozwoliły odpowiedzieć na wyzwania humanitarne lub związane z bezpieczeństwem
w sąsiedztwie UE, przykładowo przez zwiększenie linii budżetowych dotyczących migracji i kontroli granicznych w związku z kryzysem nielegalnej imigracji w regionie
Morza Śródziemnego, mobilizację dodatkowych zasobów w celu ochrony ludności cywilnej w Iraku i Syrii, powstrzymanie rozprzestrzeniania się eboli w Afryce Zachodniej
czy dostarczanie pomocy żywnościowej w związku z głodem w Sudanie Południowym.
Ponadto wygospodarowano środki budżetowe pozwalające odpowiedzieć na sytuację
polityczną na Ukrainie przez połączenie dotacji, pożyczek makrofinansowych i pomocy
technicznej.
Aby móc wywiązać się z przeszłych i obecnych zobowiązań, w 2014 r. Komisja zaproponowała budżet korygujący obejmujący dodatkowe środki na płatności w wysokości
4,7 mld euro, w tym w szczególności margines na nieprzewidziane wydatki, co pozwoliłoby na zastosowanie jednego z najważniejszych elementów elastyczności w nowych
wieloletnich ramach finansowych, czyli możliwości alokacji środków na płatności
w miarę potrzeb w siedmioletnim okresie bez przekroczenia uzgodnionych maksymalnych pułapów. Budżet korygujący – wraz z innymi budżetami korygującymi po stronie
dochodów – został przyjęty przez Parlament i Radę 17 grudnia w kwocie 3,5 mld euro,
z czego 2,8 mld euro plus 350 mln euro z innych specjalnych instrumentów to margines na nieprzewidziane wydatki.
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Poniższy wykres pokazuje koncentrację wydatków na wstępie w odniesieniu do budżetu UE na 2014 r. przez zastosowanie marginesu na nieprzewidziane wydatki,
a także ogólny efekt redystrybucji pułapów płatności w okresie 2014–2020. Wykres
ilustruje również wyjątkowo niski pułap płatności w 2014 r., który nie mógł w pełni
uwzględnić rzeczywistych dodatkowych potrzeb wynikłych od lutego 2013 r., kiedy to
po raz pierwszy określono profil WRF na lata 2014–2020.

ROZWÓJ PŁATNOŚCI
w mln euro
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Dochody w budżecie na 2014 r.
Nowy pakiet legislacyjny dotyczący zasobów własnych174 został oficjalnie przyjęty
przez Radę w maju. Przed wejściem w życie nowa decyzja w sprawie zasobów własnych175 musi zostać ratyfikowana przez państwa członkowskie. Procedura ta zostanie prawdopodobnie zakończona dopiero na początku 2016 r., kiedy decyzja wejdzie
w życie z mocą wsteczną od stycznia 2014 r. Oznacza to, że w 2014 r. dochody
w budżecie UE są nadal regulowane na podstawie decyzji w sprawie zasobów własnych z 2007 r.176. Obecne przepisy wykonawcze także pozostaną ważne aż do wejścia
w życie nowej decyzji w sprawie zasobów własnych.
Budżet na 2014 r. odznaczał się stosunkowo wysokim poziomem dodatkowych „innych dochodów” (tj. dochodów innych niż zasoby własne), który wyniósł 5,5 mld euro.
Znaczna część tej kwoty pochodzi z grzywien i kar pieniężnych z zakresu polityki
konkurencji. Środki do pokrycia z zasobów własnych w 2014 r. zmniejszyły się
o 8,5 proc. w porównaniu z budżetem na 2013 r., a „różnica pozostająca do sfinansowania z zasobów dodatkowych (zasoby własne oparte na DNB)” zmniejszyła się ze
110,8 mld euro do 94,6 mld euro, co oznacza, że wkłady państw członkowskich
zmalały o 14,6 proc. w porównaniu z budżetem na 2013 r.
Roczne dostosowanie sald VAT i dochodu narodowego brutto (DNB) w 2014 r. przyniosło wyjątkowo wysokie dodatkowe kwoty, które mają zostać wpłacone przez niektóre
państwa członkowskie do budżetu UE. Państwa członkowskie dokonały korekty swoich
danych DNB, które obejmowały ponowne obliczenia od 2002 r., a w przypadku jednego państwa członkowskiego – nawet od 1995 r. Spowodowało to konieczność zmiany
kwot składek do budżetu UE opartych na DNB. W wyniku takich aktualizacji ogólny
budżet UE nie został zwiększony, jednak w przypadku niektórych państw członkowskich kwoty były wyjątkowo wysokie. W odpowiedzi na tę konkretną sytuację Komisja
zaproponowała zmianę obecnego prawodawstwa177, która pozwoliłaby na odroczenie
płatności w takich wyjątkowych sytuacjach. Po przyjęciu przez Radę zmienione rozporządzenie będzie obowiązywać z mocą wsteczną.

Ocena budżetów UE na 2012 i 2013 r.
W kwietniu Parlament udzielił Komisji przeważającą większością głosów absolutorium
za wykonanie budżetu za 2012 r. Tą decyzją zakończył się kilkumiesięczny okres,
w którym oba organy władzy budżetowej (Parlament i Rada), a także Trybunał Obrachunkowy kontrolowały wykorzystanie zasobów z budżetu na 2012 r. Komisja zgodziła się z oceną Parlamentu, że w ramach zarządzania dzielonego państwa członkowskie
ponoszą zasadniczą odpowiedzialność za ustanowienie i utrzymanie niezawodnych
systemów zarządzania i kontroli. Komisja oświadczyła, że wprowadzi szereg działań
i środków w zakresie kwestii zidentyfikowanych przez władzę budżetową, które składają się głównie z lepszego stosowania przepisów przez organy państw członkowskich,
opracowywania i wdrażania ściślejszej kontroli i strategii audytu na lata 2014–2020
oraz ochrony budżetu UE w odniesieniu do wydatków poniesionych z naruszeniem
prawa.
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W listopadzie Trybunał Obrachunkowy opublikował sprawozdanie z wykonania budżetu za rok budżetowy 2013178. W swoim sprawozdaniu Trybunał stwierdził, że w 2013 r.
łączny odsetek skwantyfikowanego błędu w wydatkach UE wynosił 4,7 proc. W roku,
w którym dokonano rekordowej liczby płatności, był to poziom błędu nieco niższy niż
w 2012 r. (4,8 proc).
Komisja uważa, że ten poziom błędu należy rozpatrywać w kontekście jej wieloletnich
korekt. W 2013 r. Komisja skorygowała lub odzyskała 3,4 mld euro, co stanowi
2,3 proc. wszystkich płatności dokonanych w tymże roku. Dane te wskazują na to, że
znaczna część wydatków poniesionych z naruszeniem prawa może zostać skorygowana lub odzyskana w kolejnych latach, najpóźniej przed upływem obowiązywania odnośnych środków.
We wrześniu 2014 r. Komisja opublikowała komunikat179, w którym przedstawiono
wszystkie środki podjęte w celu ochrony budżetu UE oraz ich skutki do końca 2013 r.
Wskazuje to na aktywną rolę Komisji i jej zdecydowane zaangażowanie w ochronę
budżetu UE. W ciągu ostatnich pięciu lat (2009–2013) średnia kwota korekt finansowych i odzyskanych środków wyniosła 2,9 mld euro rocznie (średnio 2,2 proc. wszystkich płatności).
W wieloletnich ramach finansowych na lata 2014–2020 wprowadzono nowe przepisy
w celu dalszego zmniejszenia ryzyka wystąpienia błędów. Wprowadzono bardziej rygorystyczne środki naprawcze, poprawiono wskaźniki efektywności i uproszczono zasady obowiązujące beneficjentów. W wyniku tych działań obywatele mogą spodziewać
się jeszcze lepszego wykonania budżetu UE.
Kristalina Georgijewa,
od 1 listopada
wiceprzewodnicząca Komisji
odpowiedzialna za budżet
i zasoby ludzkie, podczas
konferencji prasowej służącej
prezentacji projektu budżetu UE
na 2015 r. Budynek Berlaymont,
Bruksela (Belgia), 2 grudnia.
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Budżet UE na 2015 r.
Budżet UE na 2015 r. został przyjęty w grudniu. Zapisane w nim środki na zobowiązania wynoszą 145 321,5 mln euro, a środki na płatności – 141 214 mln euro. Mimo iż
jest to zgodne z zasadą dyscypliny budżetowej zapisaną w wieloletnich ramach finansowych, zakłada on nieznaczny wzrost łącznej kwoty zobowiązań i płatności o odpowiednio 1,84 i 1,57 proc. w porównaniu z 2014 r. Skupiono się w szczególności na
wspieraniu polityki na rzecz konkurencyjności i konwergencji gospodarczej, przyczyniając się w ten sposób do wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy, jak również na liniach budżetowych, które umożliwią UE reagowanie na sytuacje kryzysowe,
szczególnie w jej sąsiedztwie. Budżet odzwierciedla także cele strategii „Europa 2020”
oraz 10 priorytetowych obszarów polityki określonych w wytycznych politycznych dla
nowej Komisji, obejmujących m.in. wspieranie tworzenia miejsc pracy, wzrostu gospodarczego i inwestycji, jednolity rynek cyfrowy, zwiększenie niezawodności dostaw
energii przy jednoczesnym zwalczaniu globalnego ocieplenia, zabezpieczenie europejskich granic i silniejszą politykę zagraniczną Europy.

BUDŻET UE NA 2015 R. – PŁATNOŚCI

Inteligentny wzrost
gospodarczy sprzyjający
włączeniu społecznemu
47,4%

Ogółem:
141,2 mld euro
środków na
płatności

Zrównoważony rozwój:
zasoby naturalne

39,7%

Inne instrumenty
szczególne 0,2%
Administracja 6,1%
Bezpieczeństwo i obywatelstwo 1,3%
Globalny wymiar Europy 5,3%
Źródło: Komisja Europejska.
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BUDŻET UE NA 2015 R. – ZOBOWIĄZANIA

Inteligentny wzrost
gospodarczy sprzyjający
włączeniu społecznemu
46%

Ogółem:
145,3 mld euro
środków na
zobowiązania

Zrównoważony rozwój:
zasoby naturalne

40,5%

Inne instrumenty
szczególne 0,4%
Administracja 6%
Globalny wymiar Europy 5,8%

Bezpieczeństwo i obywatelstwo 1,5%

Niektóre wartości liczbowe zostały zaokrąglone i w związku z tym dane ogółem z wykresu mogą nie
odpowiadać dokładnej sumie tych wartości.

Źródło: Komisja Europejska.

Budżet na 2015 r. wynosi około 1 proc. łącznego DNB wszystkich państw członkowskich. Odzwierciedla konieczność zapłaty rachunków wynikających z ubiegłego okresu
programowania oraz z rozpoczęcia nowych programów. Uwzględnia ponadto główne
obecne i przyszłe kwestie międzynarodowe, takie jak kryzys na Ukrainie czy potrzeba
wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego UE przez odpowiednie ukierunkowanie
ograniczonych zasobów.
Budżet na 2015 r. odzwierciedla także proces obniżania kosztów funkcjonowania instytucji UE. Łączne koszty pozostaną na stałym poziomie około 4,8 proc. całkowitego
budżetu, a Komisja trzeci rok z rzędu zastosuje zmniejszenie poziomu zatrudnienia
o 1 proc. w celu wprowadzenia w życie redukcji personelu o 5 proc. w ciągu pięciu lat,
co zostało uzgodnione w wieloletnich ramach finansowych i ma zastosowanie do
wszystkich instytucji i organów UE.
PRZYPISY
1

2
3

4
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8
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Konkluzje Rady Europejskiej z 18 grudnia 2014 r. (http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/
pressdata/en/ec/146411.pdf).
Komunikat Komisji – Program prac Komisji na 2015 r.: nowy początek (COM(2014) 910).
Sprawozdanie Komisji – Projekt wspólnego sprawozdania o zatrudnieniu Komisji i Rady do komunikatu
Komisji w sprawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego na 2015 r. (COM(2014) 906).
Wniosek dotyczący zalecenia w sprawie ustanowienia gwarancji dla młodzieży (COM(2012) 729).
Zob. też: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=pl.
Komunikat Komisji – Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (COM(2013) 144).
Wniosek dotyczący zalecenia w sprawie ram jakości dla staży (COM(2013) 857).
Rozporządzenie (UE) nr 1304/2013 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego (Dz.U. L 347 z 20.12.2013).
Rozporządzenie (UE) nr 1309/2013 w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji
(2014–2020) (Dz.U. L 347 z 20.12.2013).
Komunikat Komisji – Unijne ramy jakości na rzecz przewidywania zmian i restrukturyzacji (COM(2013) 882).
Komunikat Komisji – Inwestycje społeczne na rzecz wzrostu i spójności, w tym wdrażanie Europejskiego
Funduszu Społecznego na lata 2014–2020 (COM(2013) 83).
Zalecenie Komisji – Inwestowanie w dzieci: przerwanie cyklu marginalizacji (C(2013) 778).
Rozporządzenie (UE) nr 1296/2013 w sprawie programu Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i innowacji
społecznych (EaSI) (Dz.U. L 347 z 20.12.2013).
Rozporządzenie (UE) nr 223/2014 w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym
(Dz.U. L 72 z 12.3.2014).
Wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie europejskiej sieci służb zatrudnienia, dostępu pracowników do
usług w zakresie mobilności oraz dalszej integracji rynków pracy (COM(2014) 6).
Decyzja nr 573/2014/UE w sprawie wzmocnionej współpracy między publicznymi służbami zatrudnienia
(Dz.U. L 159 z 28.5.2014).
Dyrektywa 2014/50/UE w sprawie minimalnych wymogów służących zwiększeniu mobilności pracowników
między państwami członkowskimi dzięki łatwiejszemu nabywaniu i zachowywaniu uprawnień do dodatkowych
emerytur (Dz.U. L 128 z 30.4.2014).
Dyrektywa 2014/54/UE w sprawie środków ułatwiających korzystanie z praw przyznanych pracownikom
w kontekście swobodnego przepływu pracowników (Dz.U. L 128 z 30.4.2014).
Dyrektywa 2014/67/UE w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników
w ramach świadczenia usług (Dz.U. L 159 z 28.5.2014).
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Dalsze informacje znajdują się w sekcji „Swobodny przepływ osób” w rozdziale 4.
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_pl.htm
Decyzja 2013/743/UE ustanawiająca program szczegółowy wdrażający program „Horyzont 2020” – program
ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) (Dz.U. L 347 z 20.12.2013).
Zob. też: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020.
http://iri.jrc.ec.europa.eu/scoreboard14.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-670_pl.htm
http://www.eib.org/products/blending/innovfin/index.htm
Komunikat Komisji – Badania naukowe i innowacje jako źródło ponownego wzrostu gospodarczego
(COM(2014) 339).
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/time-ecsel
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/electronics-strategy-europe
http://sparc-robotics.eu
http://www.eu-robotics.net
Komunikat Komisji – Ku gospodarce opartej na danych (COM(2014) 442).
Komunikat Komisji – Europejska przestrzeń badawcza: sprawozdanie z postępu prac za 2014 r. (COM(2014) 575).
„Copernicus” to europejski program na rzecz utworzenia europejskiego potencjału w zakresie obserwacji Ziemi.
Komunikat Komisji – Działania na rzecz odrodzenia przemysłu europejskiego (COM(2014) 14).
Konkluzje Rady Europejskiej z 20 i 21 marca 2014 r. (http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/
pressdata/PL/ec/141756.pdf).
Komunikat Komisji – Plan działań ekologicznych dla MŚP: umożliwienie MŚP przekształcenia wyzwań
związanych z ochroną środowiska w możliwości biznesowe (COM(2014) 440).
Sprawozdanie Komisji – Nowy ład na rzecz europejskiego sektora obronności: plan działania w obszarach
będących przedmiotem komunikatu COM(2013)542 „W kierunku bardziej konkurencyjnego i wydajnego
sektora obronności i bezpieczeństwa (COM(2014) 387)”.
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/internal-market-for-products/new-legislativeframework/index_en.htm
Wykaz wniosków znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/environment/circular-economy.
http://ec.europa.eu/contracts_grants/agreements/index_pl.htm
Komunikat Komisji – Europa 2020: strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego
włączeniu społecznemu (COM(2010) 2020).
Zob. też: http://ec.europa.eu/europe2020/index_pl.htm.
Rozporządzenie (UE) nr 661/2014 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2012/2002 ustanawiające Fundusz
Solidarności Unii Europejskiej (Dz.U. L 189 z 27.6.2014).
Zob. też: http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/pl/funding/solidarity-fund/.
Zalecenie dotyczące zalecenia Rady w sprawie wdrażania ogólnych wytycznych dotyczących polityki
gospodarczej państw członkowskich, których walutą jest euro (COM(2014) 401).
Dokument Komisji – Ocena krajowych programów reform z 2014 r. oraz programów stabilności dla strefy
euro (SWD(2014) 401).
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_pl.htm
Konkluzje Rady Europejskiej z 26 i 27 czerwca 2014 r. (http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/
docs/pressdata/PL/ec/141756.pdf).
Wniosek dotyczący rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1346/2000 w sprawie postępowania
upadłościowego (COM(2012) 744).
Zalecenie Komisji w sprawie nowego podejścia do niepowodzenia w działalności gospodarczej
i niewypłacalności (C(2014) 1500).
Rozporządzenie (UE) nr 655/2014 ustanawiające procedurę europejskiego nakazu zabezpieczenia na
rachunku bankowym w celu ułatwienia transgranicznego dochodzenia wierzytelności w sprawach cywilnych
i handlowych (Dz.U. L 189 z 27.6.2014).
Komunikat Komisji – Wspólne europejskie przepisy dotyczące sprzedaży służące uproszczeniu zawierania
transakcji transgranicznych na jednolitym rynku (COM(2011) 636).
Komunikat Komisji – Unijna tablica wyników wymiaru sprawiedliwości z 2014 r. (COM(2014) 155).
Dyrektywa 2011/83/UE w sprawie praw konsumentów (Dz.U. L 304 z 22.11.2011).
Rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za
egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów (Dz.U. L 364 z 9.12.2004).
http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-119_pl.htm
Komunikat Komisji – Ochrona pasażerów w przypadku niewypłacalności linii lotniczej (COM(2013) 129).
Wniosek dotyczący rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 261/2004 ustanawiające wspólne
zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub
dużego opóźnienia lotów oraz rozporządzenie (WE) nr 2027/97 w sprawie odpowiedzialności przewoźnika
lotniczego w odniesieniu do przewozu drogą powietrzną pasażerów i ich bagażu (COM(2013) 130).
http://ec.europa.eu/archives/commission_2010-2014/tajani/stop-fakes/index_pl.htm
Związek opóźniający zapłon fosforan(V) tris(2-chloroetylu) (TCEP) i jego fluorowcowane zamienniki: fosforan
tris(2-chloro-1-metyloetylowy) (TCPP) i fosforan tris[2-chloro-1-(chlorometylo)etylowy] (TDCP).
Komunikat Komisji – Większe bezpieczeństwo produktów i lepszy nadzór rynku na jednolitym rynku produktów
(COM(2013) 74).
Komunikat Komisji – Wizja rynku wewnętrznego produktów przemysłowych (COM(2014) 25).
Dyrektywa 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych (Dz.U. L 94 z 28.3.2014).
Dyrektywa 2014/25/UE w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki
wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (Dz.U. L 94 z 28.3.2014).
Dyrektywa 2014/23/UE w sprawie udzielania koncesji (Dz.U. L 94 z 28.3.2014).
Dyrektywa 2014/55/UE w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych (Dz.U. L 133
z 6.5.2014).
Wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie zmiany dyrektywy 2007/36/WE w zakresie zachęcania akcjonariuszy
do długoterminowego zaangażowania oraz zmiany dyrektywy 2013/34/UE w zakresie określonych elementów
oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego (COM(2014) 213).

WZMACNIANIE OŻyWIENIA KONIUNKTURy I WZROSTU GOSPODARCZEGO ORAZ ZWIęKSZANIE ZATRUDNIENIA

61

62

63

64
65

66

67
68

69
70
71

72

73

74

75

76
77
78

79

80

81
82
83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97
98
99

Dyrektywa 2007/36/WE w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na rynku
regulowanym (Dz.U. L 184 z 14.7.2007).
Zalecenie 2014/208/UE w sprawie jakości sprawozdawczości dotyczącej ładu korporacyjnego (podejście
„przestrzegaj lub wyjaśnij”) (Dz.U. L 109 z 12.4.2014).
Wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością
(COM(2014) 212).
http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/news/corridors_en.htm
Sprawozdanie Komisji – Czwarte sprawozdanie w sprawie monitorowania rozwoju rynku przewozów
kolejowych (COM(2014) 353).
Komunikat Komisji w sprawie „Czwartego pakietu kolejowego – Zakończenie budowy jednolitego europejskiego
obszaru kolejowego w celu wspierania konkurencyjności i wzrostu gospodarczego w Europie” (COM(2013) 25).
Zob. też: http://ec.europa.eu/transport/modes/rail/packages/2013_en.htm.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-643_en.htm
Komunikat Komisji – Przyśpieszenie wdrożenia jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (COM(2013) 408).
Zob. też: http://ec.europa.eu/transport/modes/air/single_european_sky/ses2plus_en.htm.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-258_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2400_en.htm
Komunikat Komisji – Nowa era w dziejach lotnictwa: otwarcie rynku lotniczego na cywilne wykorzystanie
zdalnie pilotowanych statków powietrznych w bezpieczny i zrównoważony sposób (COM(2014) 207).
Sprawozdanie Komisji w sprawie stanu unijnego rynku transportu drogowego (COM(2014) 222).
Zob. też: http://ec.europa.eu/transport/modes/road/studies/doc/2014-02-03-state-of-the-eu-road-haulagemarket-task-a-report.pdf.
Wniosek dotyczący dyrektywy zmieniającej dyrektywę 96/53/WE ustanawiającą dla niektórych pojazdów
drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym
i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym (COM(2013) 195).
Zob. też: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-443_en.htm.
Dyrektywa 2014/94/UE w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (Dz.U. L 307 z 28.10.2014).
Zob. też: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-440_en.htm.
Dyrektywa 2014/100/UE zmieniająca dyrektywę 2002/59/WE ustanawiającą wspólnotowy system
monitorowania i informacji o ruchu statków (Dz.U. L 308 z 29.10.2014).
Zob. też: http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/digital-services/safeseanet_en.htm.
Komunikat Komisji – „Niebieski pas”, jednolity europejski obszar transportu w żegludze (COM(2013) 510).
http://ec.europa.eu/transport/media/news/2014-04-10-eu-transport-scoreboard_en.htm
Konkluzje Rady Europejskiej z 23 i 24 października 2014 r. (http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/
docs/pressdata/PL/ec/145432.pdf).
Komunikat Komisji – Postępy na drodze do ukończenia tworzenia wewnętrznego rynku energii
(COM(2014) 634).
Zob. też: http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/internal_market_en.htm.
Komunikat Komisji – Europejska strategia bezpieczeństwa energetycznego (COM(2014) 330).
Zob. też: http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/pci/pci_en.htm.
Komunikat Komisji – Długoterminowa wizja infrastruktury w Europie i poza nią (COM(2013) 711).
Komunikat Komisji – Ramy polityczne na okres 2020–2030 dotyczące klimatu i energii (COM(2014) 15).
Zob. też: oświadczenie przewodniczącego Barroso po pierwszym dniu szczytu Rady Europejskiej odbywającego
się 23 i 24 października 2014 r.: http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-14-719_en.htm.
Dodatkowe informacje są dostępne na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/clima/news/articles/
news_2014102401_en.htm; http://ec.europa.eu/clima/policies/2030/index_en.htm.
Konkluzje Rady Europejskiej z 26 i 27 czerwca 2014 r. (http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/
docs/pressdata/PL/ec/143500.pdf).
„Nowy początek dla Europy: Mój program na rzecz zatrudnienia, wzrostu, sprawiedliwości oraz zmian
demokratycznych – Wytyczne polityczne na następną kadencję Komisji Europejskiej”, przemówienie
inauguracyjne kandydata na stanowisko przewodniczącego Komisji Europejskiej Jeana-Claude’a Junckera
wygłoszone podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu 15 lipca 2014 r. (http://ec.
europa.eu/priorities/docs/pg_pl.pdf).
Konkluzje Rady Europejskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. (http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/
docs/pressdata/PL/ec/146421.pdf).
Dyrektywa 2014/61/UE w sprawie środków mających na celu zmniejszenie kosztów realizacji szybkich sieci
łączności elektronicznej (Dz.U. L 155 z 23.5.2014).
Zalecenie Komisji w sprawie rynków właściwych w zakresie produktów i usług telekomunikacyjnych w sektorze
łączności elektronicznej podlegających regulacji ex ante (C(2014) 7174).
Rozporządzenie (UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do
transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (Dz.U. L 257 z 28.8.2014).
Rozporządzenie (UE) nr 608/2013 w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej przez organy celne
(Dz.U. L 181 z 29.6.2013).
Komunikat Komisji – W dążeniu do odnowy konsensusu w sprawie egzekwowania praw własności
intelektualnej: plan działania UE (COM(2014) 392).
Komunikat Komisji – Handel, wzrost i własność intelektualna: strategia na rzecz ochrony i egzekwowania praw
własności intelektualnej w państwach trzecich (COM(2014) 389).
Dyrektywa 2014/26/UE w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz
udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych do korzystania on-line na
rynku wewnętrznym (Dz.U. L 84 z 20.3.2014).
Zalecenie Komisji 2014/478/UE w sprawie zasad ochrony konsumentów i graczy korzystających z usług
hazardowych on-line i w sprawie ochrony nieletnich przed grami hazardowymi on-line (Dz.U. L 214
z 19.7.2014).
Rozporządzenie (WE) nr 1/2003 w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81
i 82 Traktatu (Dz.U. L 1 z 4.1.2003).
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-214_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-489_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-799_en.htm
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1140_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-197_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-490_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-922_en.htm
Dyrektywa 2014/104/UE w sprawie niektórych przepisów regulujących dochodzenie roszczeń
odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji państw członkowskich i Unii Europejskiej, objęte
przepisami prawa krajowego (Dz.U. L 349 z 5.12.2014).
Wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie niektórych przepisów regulujących dochodzenie roszczeń
odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji państw członkowskich i Unii Europejskiej
(COM(2013) 404).
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-88_pl.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-215_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-727_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-280_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-359_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-358_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-960_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1189_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1190_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2583_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-572_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-656_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1186_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2361_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2002_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-218_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-581_en.htm
http://ec.europa.eu/competition/mergers/legislation/legislation.html
Biała księga Komisji – W kierunku skuteczniejszej unijnej kontroli łączenia przedsiębiorstw (COM(2014) 449).
Dane do końca listopada 2014 r.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-539_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-991_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-771_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-607_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-498_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-270_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1123_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-833_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1090_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-998_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2246_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1766_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-684_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2164_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-862_en.htm
Komunikat Komisji – Unowocześnienie unijnej polityki w dziedzinie pomocy państwa (COM(2012) 209).
Komunikat Komisji – Wytyczne w sprawie pomocy państwa na rzecz promowania inwestycji w zakresie
finansowania ryzyka (C(2014) 34).
Komunikat Komisji – Wytyczne dotyczące pomocy państwa na rzecz portów lotniczych i przedsiębiorstw
lotniczych (Dz.U. C 99 z 4.4.2014).
Komunikat Komisji – Zasady ramowe dotyczące pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową
i innowacyjną (C(2014) 3282).
Komunikat Komisji – Wytyczne w sprawie pomocy państwa na rzecz ochrony środowiska naturalnego i energii
na lata 2014–2020 (Dz.U. C 200 z 28.6.2014).
Rozporządzenie (UE) nr 651/2014 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.U. L 187 z 26.6.2014).
Komunikat Komisji – Kryteria analizy zgodności z rynkiem wewnętrznym pomocy państwa na wspieranie
realizacji ważnych projektów stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania (Dz.U. C 188
z 20.6.2014).
Komunikat Komisji – Wytyczne dotyczące pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw
niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz.U. C 249 z 31.7.2014).
Komunikat Komisji – Program sprawności i wydajności regulacyjnej (REFIT): aktualna sytuacja i perspektywa
(COM(2014) 368).
Dokument roboczy służb Komisji – Program sprawności i wydajności regulacyjnej (REFIT): aktualna sytuacja
i perspektywa (SWD(2014) 192).
Wniosek dotyczący dyrektywy zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku
od wartości dodanej w zakresie standardowej deklaracji VAT (COM(2013) 721).
http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/commission_guidelines/commission_guidelines_en.htm
http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/planned_ia/consultation_2014/index_pl.htm
http://ec.europa.eu/smart-regulation/evaluation/index_pl.htm
Rozporządzenie (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz
Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz.U. L 347 z 20.12.2013).
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Rozporządzenie (UE) nr 1306/2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią
i monitorowania jej (Dz.U. L 347 z 20.12.2013).
Rozporządzenie (UE) nr 1307/2013 ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników
na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej (Dz.U. L 347 z 20.12.2013).
Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013 ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych (Dz.U. L
347 z 20.12.2013).
Rozporządzenie (UE) nr 1310/2013 ustanawiające niektóre przepisy przejściowe w sprawie wsparcia rozwoju
obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz.U.
L 347 z 20.12.2013).
http://ec.europa.eu/agriculture/russian-import-ban/index_en.htm
Rozporządzenie (UE) nr 1144/2014 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów
rolnych wdrażanych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich (Dz.U. L 317 z 4.11.2014).
Rozporządzenie (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych
(Dz.U. L 343 z 14.12.2012).
Rozporządzenie delegowane (UE) nr 665/2014 uzupełniające rozporządzenie (UE) nr 1151/2012 w odniesieniu
do warunków używania stosowanego fakultatywnie określenia jakościowego „produkt górski” (Dz.U. L 179
z 19.6.2014).
Rozporządzenie delegowane (UE) nr 664/2014 uzupełniające rozporządzenie (UE) nr 1151/2012 w odniesieniu
do ustanowienia symboli unijnych dotyczących chronionych nazw pochodzenia, chronionych oznaczeń
geograficznych i gwarantowanych tradycyjnych specjalności oraz w odniesieniu do niektórych zasad
dotyczących pochodzenia paszy i surowców, niektórych przepisów proceduralnych i niektórych dodatkowych
przepisów przejściowych (Dz.U. L 179 z 19.6.2014).
Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 668/2014 ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków
spożywczych (Dz.U. L 179 z 19.6.2014).
Sprawozdanie Komisji – Rozwój sytuacji na rynku mleczarskim i funkcjonowanie przepisów dotyczących
„pakietu mlecznego” (COM(2014) 354).
http://ec.europa.eu/agriculture/research-innovation/index_pl.htm
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/food-security-sustainable-agriculture-andforestry-marine-maritime-and-inland-water
Rozporządzenie (UE) nr 702/2014 uznające niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na
obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. L 193 z 1.7.2014).
Dokument Komisji – Wytyczne Unii Europejskiej w sprawie pomocy państwa w sektorach rolnym i leśnym oraz
na obszarach wiejskich w latach 2014–2020 (Dz.U. C 204 z 1.7.2014).
Dyrektywa 2014/89/UE ustanawiająca ramy planowania przestrzennego obszarów morskich (Dz.U. L 257
z 28.8.2014).
Wspólny komunikat w sprawie otwartego i bezpiecznego światowego obszaru morskiego: elementy strategii
Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa morskiego” (JOIN(2014) 9).
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=PL&f=ST%2011205%202014%20INIT
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/maritime-security/doc/20141216-action-plan_en.pdf
Komunikat Komisji – Poprawa orientacji sytuacyjnej dzięki wzmocnionej współpracy między organami
nadzoru morskiego: kolejne kroki w ramach wspólnego mechanizmu wymiany informacji dla obszaru
morskiego UE (COM(2014) 451).
Komunikat Komisji – Niebieska energia: działania, które należy podjąć do roku 2020 i później w celu
wykorzystania potencjału energetycznego europejskich mórz i oceanów (COM(2014) 8).
Komunikat Komisji – „Niebieski wzrost” – szanse dla zrównoważonego wzrostu w sektorach morskich
(COM(2012) 494).
Komunikat Komisji – Innowacje w niebieskiej gospodarce wykorzystujące potencjał mórz i oceanów w zakresie
wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy (COM(2014) 254).
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/discards/index_pl.htm
Rozporządzenie (UE) nr 508/2014 w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz.U. L 149
z 20.5.2014).
W sumie w 2013 i 2014 r. przyjęto ponad 45 instrumentów prawnych dotyczących wieloletnich programów
operacyjnych.
http://ec.europa.eu/budget/mff/figures/index_en.cfm#ownresources
Decyzja 2014/335/UE, Euratom w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej (Dz.U. L 168
z 7.6.2014).
Decyzja 2007/436/WE, Euratom w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 163
z 23.6.2007).
Decyzje w sprawie zasobów własnych co do zasady mają obejmować ten sam okres co odpowiednie WRF
i mieć charakter uzupełniający w stosunku do nich. Wnioski ustawodawcze są opracowywane i negocjowane
jako pakiet. Jednak decyzja w sprawie zasobów własnych nie ma daty wygaśnięcia i zachowuje ważność do
czasu, aż nowa decyzja wejdzie w życie.
Wniosek dotyczący rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1150/2000 wykonujące
decyzję 2007/436/WE, Euratom w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich (COM(2014) 704).
Sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego – Sprawozdanie roczne dotyczące wykonania budżetu (Dz.U.
C 398 z 12.11.2014).
Komunikat Komisji – Ochrona budżetu UE do końca 2013 r. (COM(2014) 618).
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W kierunku Europy
obywateli, praw,
sprawiedliwości
i bezpieczeństwa
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W

maju 2014 r. obywatele Europy skorzystali ze swojego prawa do głosowania w wyborach europejskich, przeprowadzonych po raz pierwszy na podstawie postanowień Traktatu z Lizbony, który rozszerzył uprawnienia obywateli
jako podmiotów politycznych w UE.
W minionym roku Komisja ustanowiła unijne ramy w celu umocnienia praworządności oraz przedstawiła swoją wizję przyszłych strategii unijnych w dziedzinie
sprawiedliwości i spraw wewnętrznych.
Podczas roku będącego przedmiotem sprawozdania poczyniono również istotne
kroki w kierunku wzmocnienia prawa podstawowego obywateli do ochrony danych osobowych; m.in. osiągnięto znaczny postęp w dziedzinie reformy ochrony
danych, a Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał przełomowy wyrok
dotyczący „prawa do bycia zapomnianym”.
Ponadto w 2014 r. włączono dorobek prawny osiągnięty w ramach „trzeciego filara” w dziedzinie współpracy policyjnej i sądowej w sprawach kryminalnych do
zwykłych procedur unijnych.

15 maja po raz pierwszy w historii Eurowizja nadawała na
żywo 90-minutową debatę, w której wzięli udział kandydaci
pięciu największych ugrupowań politycznych na stanowisko
przewodniczącego Komisji Europejskiej.
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Prawa podstawowe
Karta praw podstawowych Unii Europejskiej
W sprawozdaniu Komisji Europejskiej ze stosowania Karty praw podstawowych Unii
Europejskiej za 2013 r.1 podkreślono rolę Trybunału Sprawiedliwości w zakresie wdrażania postanowień Karty, zwłaszcza w odniesieniu do najnowszych zmian w jego
orzecznictwie dotyczącym stosowania Karty w państwach członkowskich. W sprawozdaniu przedstawiono również sposoby przestrzegania i promowania praw podstawowych przez instytucje UE pod kontrolą Trybunału we wszystkich podejmowanych
przez nie inicjatywach (w tym przy opracowywaniu nowych przepisów i polityk) oraz
w działaniach w zakresie egzekwowania prawa.
Sprawozdanie dotyczące całego zakresu postanowień Karty publikowane jest corocznie i ma na celu śledzenie postępów w stosowaniu postanowień Karty, określeniu
obszarów, w których konieczne są dalsze działania oraz tych, w których pojawiają się
nowe wyzwania.
Sprawozdanie za 2013 r. potwierdza rosnące znaczenie i wagę Karty, jak przedstawiono poniżej.
▶ Trybunał Sprawiedliwości coraz częściej odwołuje się w swoich orzeczeniach do
postanowień Karty. W 2013 r. w 114 orzeczeniach zamieszczono odniesienia do
Karty, co stanowi prawie trzykrotny wzrost od 2011 r.
▶ Sądy krajowe również coraz częściej odwoływały się do Karty, zwracając się do
Trybunału Sprawiedliwości z zapytaniami o orzeczenie w trybie prejudycjalnym.
W 2012 r. liczba takich wniosków zwiększyła się z 27 do 41, co stanowi wzrost
o 65 proc. w porównaniu z 2011 r. W 2013 r. liczba odesłań pozostała na tym
samym poziomie i wynosiła 41.
▶ Sędziowie krajowi stają się coraz bardziej świadomi znaczenia Karty i zwracają się
o jej wykładnię do Trybunału Sprawiedliwości.
▶ Liczba skarg składanych przez obywateli powołujących się na Kartę znacznie
wzrosła. W 2013 r. Komisja otrzymała prawie 4 tys. pism od obywateli, dotyczących
kwestii związanych z prawami podstawowymi. 69 proc. opisanych w nich
przypadków dotyczyło sytuacji, do których Karta mogła mieć zastosowanie.

PRZEGLĄD ORZECZNICTWA TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI
BEZPOŚREDNIO ODWOŁUJĄCEGO SIĘ DO POSTANOWIEŃ KARTY
PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ LUB WYMIENIAJĄCEGO JĄ
W UZASADNIENIU WYROKU
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WNIOSKI O WYDANIE ORZECZENIA W TRYBIE PREJUDYCJALNYM,
W KTÓRYCH ZAWARTO ODESŁANIA DO POSTANOWIEŃ KARTY
Liczba orzeczeń wydanych w trybie prejudycjalnym
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Przystąpienie UE do europejskiej konwencji praw człowieka
W traktacie lizbońskim nałożono na UE zobowiązanie dotyczące przystąpienia do europejskiej konwencji praw człowieka (EKPC). W kwietniu 2013 r. zakończono prace nad
projektem umowy dotyczącej przystąpienia UE do EKPC. Komisja zwróciła się następnie do Trybunału Sprawiedliwości o wydanie opinii na temat projektu umowy. W grudniu 2014 r. Trybunał Sprawiedliwości wydał opinię, iż w odniesieniu do pewnych zagadnień projekt umowy nie jest zgodny z traktatami unijnymi. Komisja poddaje opinię
analizie w celu podjęcia dalszych stosownych działań.
Frans Timmermans (po prawej),
pierwszy wiceprzewodniczący
Komisji Europejskiej
odpowiedzialny za lepsze
stanowienie prawa, stosunki
międzyinstytucjonalne,
praworządność i Kartę praw
podstawowych rozmawia
z Marošem Šefčovičem (po lewej),
komisarzem do spraw unii
energetycznej (obaj na
stanowiskach od 1 listopada),
podczas posiedzenia kolegium
3 grudnia. Budynek Berlaymont,
Bruksela (Belgia).
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B E Z P I E C Z E ń S T W A

Nowe ramy UE na rzecz umocnienia praworządności
Komisja przyjęła nowe ramy prawne w celu zaradzenia systemowym zagrożeniom
dla praworządności2 w którymkolwiek z 28 państw członkowskich. Nowe ramy
prawne na rzecz umocnienia praworządności stanowią uzupełnienie postępowania
w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego – w przypadku naruszenia prawa UE – oraz procedury określonej w art. 7 Traktatu z Lizbony, która
w najbardziej surowej wersji przewiduje możliwość zawieszenia prawa do głosowania w razie „poważnego i stałego naruszenia” przez państwo członkowskie wartości,
za jakimi opowiada się UE.
Viviane Reding, do 1 lipca
wiceprzewodnicząca Komisji
Europejskiej odpowiedzialna
za sprawiedliwość, prawa
podstawowe i obywatelstwo,
przedstawia nowe ramy
w zakresie przeciwdziałania
systemowym zagrożeniom dla
praworządności w którymkolwiek
z państw członkowskich UE.
Bruksela (Belgia), 11 marca..

Nowe ramy przewidują utworzenie narzędzia wczesnego ostrzegania, umożliwiającego Komisji podjęcie dialogu politycznego z danym państwem członkowskim, tak aby
zapobiec eskalacji systemowego zagrożenia dla praworządności i nie dopuścić do
sytuacji, w której konieczne będzie zastosowanie art. 7. W przypadku gdy pokonanie
problemu z wykorzystaniem nowych ram prawnych na rzecz umocnienia praworządności okaże się niemożliwe, wspomniany artykuł będzie nadal służył jako rozwiązanie
ostateczne w celu przezwyciężenia kryzysu i zapewnienia zgodności z wartościami
UE. Nowe ramy nie nadają Komisji nowych uprawnień ani nie wprowadzają możliwości
ubiegania się o nie, ale wyraźnie wskazują, w jaki sposób Komisja pełni swoją rolę na
mocy traktatów.
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RAMY PRAWORZĄDNOŚCI DLA UNII EUROPEJSKIEJ
POSTĘPOWANIE
KOMISJI W SPRAWIE
UCHYBIENIA ZOBOWIĄZANIOM
PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO
OSTRZEŻENIE O SYSTEMOWYM ZAGROŻENIU DLA RZĄDÓW PRAWA
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OPINIA KOMISJI NA RZECZ PAŃSTWA PRAWA

ZALECENIE KOMISJI NA RZECZ PAŃSTWA PRAWA

WSZCZĘCIE PROCEDURY NA MOCY
ART. 7 TRAKTATU UE

SKUTECZNE
ROZWIĄZANIE

MECHANIZM
ZAPOBIEGAWCZY

MECHANIZM
SANKCJI

Agenda UE na rzecz praw dziecka
Realizacja unijnej agendy na rzecz praw dziecka3 została zakończona sukcesem
w 2014 r. Agenda ma na celu zwiększenie zaangażowania UE – zapisanego w Traktacie z Lizbony i w Karcie praw podstawowych UE – na rzecz promocji, ochrony i realizacji praw dziecka w kontekście polityki UE we wszystkich właściwych dziedzinach
i inicjatywach. Obejmuje ona 11 konkretnych działań. Wstępna ocena agendy UE doprowadziła do przyjęcia w grudniu 2014 r. konkluzji Rady4, które podkreśliły znaczenie
jubileuszu 25-lecia Konwencji ONZ o prawach dziecka.
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Swobodny przepływ osób
Ocena skutków swobodnego przemieszczania się
Wyniki niezależnego badania dotyczącego skutków prawa do swobodnego przemieszczania się na terytorium UE5 wskazują, że obywatele UE przenoszą się do innych
krajów UE głównie ze względu na większe możliwości zatrudnienia. Badanie przeprowadzono w sześciu miastach europejskich, wybranych ze względu na wielonarodowy charakter ich populacji: w Barcelonie (Hiszpania), Dublinie (Irlandia), Hamburgu
(Niemcy), Lille (Francja), Pradze (Republika Czeska) oraz Turynie (Włochy).

OBYWATELE UE W WIEKU 15–64 LATA MIESZKAJĄCY I PRACUJĄCY
W INNYM PAŃSTWIE CZŁONKOWSKIM UE NIŻ ICH WŁASNE, UE-28,
2007–2013
Łączny procent osób zatrudnionych
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Źródło: dane Eurostatu.

Główne rezultaty przeprowadzonego badania są następujące:
▶ Obywatele UE przemieszczają się głównie ze względu na możliwości zawodowe
i są przeciętnie młodsi od lokalnej populacji w badanych miastach oraz bardziej
aktywni zawodowo.
▶ Przypływ młodszych, aktywnych zawodowo obywateli UE do wybranych miast
pomaga odpowiedzieć na demograficzne wyzwania związane ze starzejącą się
populacją oraz zmniejszającą się liczbą ludności aktywnej zawodowo.
▶ Napływ nowych pracowników umożliwia również zapełnienie luk na rynku pracy,
ponieważ podejmują oni głównie prace niewymagające wysokich kwalifikacji (jak
na przykład w Hamburgu i Turynie), przyczyniają się do rozwoju nowych sektorów
(takich jak sektor technologii informacyjno-komunikacyjnych w Dublinie) lub
pomagają stworzyć nowe przedsięwzięcia gospodarcze (jak w Hamburgu i Turynie).

Wdrażanie pięciopunktowego planu działania w zakresie swobody
przemieszczania się
Pod koniec 2013 r. Komisja przedstawiła pięć inicjatyw mających na celu wprowadzenie zmian w zakresie swobodnego przepływu osób, z korzyścią dla obywateli, wzrostu
gospodarczego i zatrudnienia w UE, określonych w komunikacie w sprawie swobodnego przepływu obywateli UE i ich rodzin6. W 2014 r. podjęto szereg działań w celu
ich realizacji.
Podręcznik na temat przeciwdziałania małżeństwom dla pozoru zawieranym przez
obywateli UE i obywateli spoza UE w kontekście unijnych przepisów dotyczących
swobodnego przemieszczania się obywateli UE

Wspomniany podręcznik7 został przyjęty we wrześniu i ma na celu wspomożenie
państw członkowskich w zwalczaniu wspomnianego zjawiska, występującego w różnym nasileniu w poszczególnych państwach członkowskich. Wytyczne przedstawione
w podręczniku powinny pozwolić władzom krajowym zmierzyć się w sposób efektywny z wyzwaniami związanymi z małżeństwami dla pozoru, z wykorzystaniem tych
samych kryteriów faktycznych i prawnych w całej Unii, przy jednoczesnym zapewnieniu obywatelom UE ochrony prawa do swobodnego przemieszczania się.
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Praktyczny przewodnik dotyczący „testu miejsca zwykłego pobytu”

Komisja współpracuje z państwami członkowskimi w celu wyjaśnienia zasad dotyczących „testu miejsca zwykłego pobytu”, aby pomóc organom administracyjnym
poszczególnych państw w stosowaniu unijnych przepisów dotyczących koordynacji
zabezpieczenia społecznego dla obywateli UE i ich rodzin. Przewodnik8 ma na celu
umożliwienie władzom krajowym i lokalnym skuteczniejszego stosowania unijnych
przepisów dotyczących swobodnego przepływu osób, zwalczania nadużyć związanych
z tym zagadnieniem oraz wykorzystania dostępnych lokalnie funduszy w celu promowania włączenia społecznego.
Wspomaganie organów krajowych w sprostaniu wyzwaniom związanym z włączeniem
społecznym

Każde państwo członkowskie musi przeznaczyć w latach 2014–2020 przynajmniej
20 proc. środków przydzielonych mu z Europejskiego Funduszu Społecznego na promowanie włączenia społecznego. Aby zagwarantować, że środki zostaną przeznaczone na stosowne cele i skutecznie wykorzystane, w ciągu całego roku Komisja
współpracowała ściśle z państwami członkowskimi w zakresie opracowania umów
o partnerstwie oraz programów operacyjnych.
Konferencja burmistrzów

Ponad 100 burmistrzów i przedstawicieli władz lokalnych z całej Europy przybyło na
spotkanie zorganizowane w Brukseli w lutym w celu omówienia wyzwań oraz możliwości dotyczących swobodnego przepływu obywateli w Unii Europejskiej. Celem konferencji było wsparcie władz lokalnych w gromadzeniu pomysłów i wymianie najlepszych praktyk dotyczących wprowadzania w życie przepisów w zakresie swobodnego
przepływu osób. Burmistrzowie zajęli się również kwestią wyzwań związanych z włączeniem społecznym, wynikających ze swobody przemieszczania się, a występujących
na szczeblu lokalnym. W październiku podczas wydarzenia Open Days 20149 zorganizowano kolejne spotkanie, tym razem w formie praktycznych warsztatów dotyczących wykorzystania funduszy unijnych oraz najlepszych praktyk w zakresie włączenia
społecznego obywateli UE.
Wspomaganie władz lokalnych w stosowaniu przepisów w zakresie swobodnego
przepływu osób w praktyce

We współpracy z państwami członkowskimi Komisja opracowuje obecnie narzędzie
służące do uczenia się za pośrednictwem nośników elektronicznych, zaprojektowane
specjalnie w celu zwiększenia wiedzy organów lokalnych na temat praw obywateli UE
w dziedzinie swobodnego przemieszczania się oraz w celu wspomożenia ich w realizacji tych praw.

Walka z dyskryminacją
Eliminacja zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć (zalecenie
dotyczące przejrzystości płac)
Komisja promuje i ułatwia skuteczne stosowanie zasady równości wynagrodzeń oraz
wspomaga państwa członkowskie i inne zainteresowane strony w poszukiwaniu odpowiednich sposobów zmniejszenia utrzymującego się zróżnicowania wynagrodzenia ze
względu na płeć.
W 2014 r. Komisja przyjęła zalecenie10, w którym zwróciła się do państw członkowskich o zwiększenie przejrzystości płac kobiet i mężczyzn, dążąc do rozwiązania
kwestii dyskryminacji i zniwelowania różnic w wynagrodzeniu ze względu na płeć.
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Luka płacowa – średnia różnica między wynagrodzeniami za godzinę pracy kobiet
i mężczyzn w całej gospodarce – w ostatnich latach niewiele się zmieniła i nadal
utrzymuje się na poziomie 16,4 proc. w całej UE.
Zwiększanie przejrzystości siatki wynagrodzeń jest ważną częścią działań zmierzających do zmniejszenia zróżnicowania wynagrodzeń ze względu na płeć. Komisja zaleca
państwom członkowskim zwiększenie przejrzystości wynagrodzeń poprzez zestaw
środków, takich jak udostępnienie pracownikom informacji o zarobkach, składanie
przez firmy sprawozdań, audyty wynagrodzeń w dużych przedsiębiorstwach oraz
włączenie kwestii równości wynagrodzeń do układów zbiorowych. Państwa członkowskie będą musiały zawiadomić Komisję do końca 2015 r. o działaniach podejmowanych w celu wdrażania zaleceń.

Równość mężczyzn i kobiet
W rocznym sprawozdaniu Komisji na temat równości kobiet i mężczyzn11 przedstawiono, w jaki sposób działania UE przyczyniły się do przyspieszenia postępów na
drodze do osiągnięcia rzeczywistej równości płci. Stwierdzono, że zróżnicowanie ze
względu na płeć znacznie się zmniejszyło w ubiegłych latach, jednak postępy nie są
jednakowe we wszystkich państwach członkowskich i w pewnych obszarach nadal
utrzymują się różnice, co oznacza, że nadal stoją przed nami wyzwania, którym
musimy sprostać. Nadal dochodzi do przemocy ze względu na płeć, co jest brutalną
formą dyskryminacji oraz pogwałceniem podstawowych praw ofiar. Co trzecia kobieta
w Europie przynajmniej raz w życiu doświadcza przemocy fizycznej lub seksualnej.

WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA KOBIET I MĘŻCZYZN W UE-28 (W PROC.)
ORAZ RÓŻNICE W ZATRUDNIENIU ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ, OSOBY
W WIEKU 20–64 LATA, OKRES OD 2002 R. DO III KW. 2013 R.
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Źródło: Eurostat, badanie aktywności ekonomicznej ludności.
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Walka z dyskryminacją ze względu na pochodzenie etniczne, orientację
seksualną, tożsamość płciową, religię lub światopogląd
Dyrektywa o równości rasowej12 oraz dyrektywa w sprawie równego traktowania
w zakresie zatrudnienia i pracy13 powstały w celu przeciwdziałania dyskryminacji
i zostały wprowadzone do prawa krajowego w 28 państwach członkowskich. Niemniej jednak w sprawozdaniu dotyczącym ich wdrażania za 2014 r.14 podkreślono, że
organy krajowe nadal muszą zapewniać skuteczną ochronę ofiarom dyskryminacji. Do
największych wyzwań należy brak świadomości społecznej na temat przysługujących
ofiarom praw, jak również zaniżanie liczby zgłaszanych przypadków dyskryminacji.
Jednym z priorytetów nowej Komisji, od chwili rozpoczęcia jej kadencji w dniu 1 listopada, jest kontynuowanie negocjacji w sprawie horyzontalnej dyrektywy dotyczącej
przeciwdziałania dyskryminacji; na mocy tych przepisów dyskryminacja byłaby zakazana we wszystkich obszarach jurysdykcji UE.

Decyzja ramowa w sprawie rasizmu i ksenofobii
Chociaż w 2008 r. państwa członkowskie jednomyślnie przyjęły decyzję ramową
w sprawie walki z rasizmem i ksenofobią za pośrednictwem prawa karnego15, to jednak przepisy prawne w wielu krajach nadal są niewystarczające. Decyzja ramowa ma
na celu zwalczanie nawoływania do nienawiści oraz przestępstw z nienawiści na tle
rasistowskim i ksenofobicznym i nakłada na państwa członkowskie obowiązek karania
za publiczne podżeganie do przemocy lub nienawiści ze względu na rasę, kolor skóry,
wyznawaną religię, pochodzenie albo przynależność narodową lub etniczną. Ze sprawozdania Komisji16 opublikowanego w 2014 r. wynika, że większość państw członkowskich nie wdrożyła jeszcze w odpowiedni sposób unijnych przepisów dotyczących
zwalczania przestępstw z nienawiści na tle rasistowskim i ksenofobicznym.
W 2014 r. Komisja kontynuowała dialog z państwami członkowskimi zmierzający do
zapewnienia, aby decyzja ramowa została w pełni i prawidłowo przetransponowana
do prawa krajowego przy należytym uwzględnieniu Karty praw podstawowych,
w szczególności zasady wolności wypowiedzi i stowarzyszania się.

Realizacja krajowych strategii integracji Romów
Na podstawie informacji przekazanych przez poszczególne państwa członkowskie,
organizacje pozarządowe (NGO), organizacje międzynarodowe oraz Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej w rocznym sprawozdaniu za 2014 r.17 oceniono postępy
państw członkowskich we wszystkich kluczowych obszarach integracji Romów.

Europejski szczyt w sprawie Romów
Podczas szczytu, który odbył się w kwietniu w Brukseli, podsumowano postępy w integracji Romów w Unii Europejskiej poczynione od 2010 r., kiedy to odbył się poprzedni
szczyt poświęcony tej tematyce. Około 500 przedstawicieli instytucji UE, władz krajowych, organizacji międzynarodowych, organizacji społeczeństwa obywatelskiego
– w tym organizacji romskich oraz władz samorządowych – poproszono o przedstawienie stanowiska w sprawie dalszej realizacji unijnych ram krajowych strategii integracji Romów. Podczas szczytu skoncentrowano się na opracowaniu strategii integracji Romów na poziomie lokalnym, zarówno w UE, jak i w krajach objętych procesem
rozszerzenia.
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Propagowanie praw osób niepełnosprawnych
Pierwsze sprawozdanie UE z wdrażania Konwencji ONZ o prawach osób
niepełnosprawnych
Komisja opublikowała w czerwcu swoje pierwsze sprawozdanie18 dotyczące stosowania w UE konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych19. Konwencja ta jest
pierwszym prawnie wiążącym instrumentem międzynarodowym ustanawiającym
minimalne normy w zakresie wielu praw obywatelskich, politycznych, społecznych,
gospodarczych i kulturalnych przysługujących osobom niepełnosprawnym na całym
świecie.
Sprawozdanie to pokazuje, że ratyfikacja konwencji przyniosła wymierne skutki na
terytorium UE. Nowe dyrektywy w sprawie zamówień publicznych20 przyjęte w 2014 r.
zapewniają, aby w większości postępowań o udzielenie zamówienia uwzględniano
dostępność dla osób niepełnosprawnych.
Ratyfikowana przez Unię Europejską w 2011 r. konwencja jest również pierwszym
wszechstronnym traktatem dotyczącym praw człowieka, którego stroną stała się Unia
Europejska. Konwencja została podpisana przez wszystkie 28 państw członkowskich
i ratyfikowana przez 25 z nich – pozostałe trzy państwa (Irlandia, Niderlandy i Finlandia) czynią starania zmierzające do ratyfikacji.

Nagroda Access City 2015
Zwycięzcą nagrody Access City 2015 zostało szwedzkie miasto Borås. Ceremonia
wręczenia nagrody odbyła się w grudniu 2014 r. w Brukseli (Belgia), w ramach Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Drugą nagrodę przyznano Helsinkom
(Finlandia), a trzecią – Lublanie (Słowenia).
Nagroda Access City została przyznana po raz pierwszy w 2010 r.; jej celem jest
podnoszenie świadomości spraw dotyczących osób niepełnosprawnych i wspieranie
inicjatyw zwiększających dostępność dla osób niepełnosprawnych w miastach europejskich liczących ponad 50 tys. mieszkańców. Jest ona przyznawana przez Komisję
we współpracy z Europejskim Forum Osób Niepełnosprawnych. Wyróżnia się w ten
sposób miasta, które dbają o ułatwianie osobom starszym i niepełnosprawnym dostępu do przestrzeni publicznej, transportu publicznego i technologii komunikacyjnych.

Ramy regulacyjne na lata
2014–2020 w zakresie
europejskich funduszy
strukturalnych
i inwestycyjnych21 zawierają
nowe, wzmocnione przepisy
i kryteria, które mają zapewnić,
aby inwestycje w sposób
efektywny służyły promowaniu
równości, niedyskryminacji,
włączenia społecznego
i dostępności dla osób
niepełnosprawnych.

Laureaci konkursu Access City
Award 2015 podczas ceremonii
wręczenia nagród , w tym
przedstawiciel zwycięskiego
miasta Borås (Szwecja)
prezentujący trofeum.
Bruksela (Belgia), 3 grudnia.
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Ochrona danych
Rok 2014 przyniósł szczególne osiągnięcia w umacnianiu podstawowego prawa
obywateli do ochrony danych osobowych: odnotowano znaczne postępy w reformie
ochrony danych, Trybunał Sprawiedliwości wydał przełomowy wyrok w sprawie
„prawa do bycia zapomnianym”, a negocjacje umowy ramowej o ochronie danych do
celów egzekwowania prawa między UE a Stanami Zjednoczonymi toczyły się w dobrym tempie.

Reforma systemu ochrony danych
W styczniu 2012 r. Komisja Europejska zaproponowała reformę unijnych przepisów
o ochronie danych22 w celu wzmocnienia prawa do prywatności w internecie i nadania impulsu gospodarce cyfrowej w Europie. W 2014 r. posunięto do przodu reformę
systemu ochrony danych w UE, osiągając znaczące postępy w modernizacji przepisów.
Parlament Europejski przyjął stanowisko w pierwszym czytaniu 12 marca. Rada
uzgodniła częściowe podejście ogólne w odniesieniu do trzech rozdziałów rozporządzenia: zakresu terytorialnego rozporządzenia i rozdziału V dotyczącego międzynarodowego przekazywania danych (na posiedzeniach Rady 5 i 6 czerwca), rozdziału IV
dotyczącego obowiązków administratorów i podmiotów przetwarzających (na posiedzeniach Rady 9 i 10 października) oraz elastyczności w odniesieniu do sektora publicznego i określonych operacji przetwarzania danych (na posiedzeniach Rady
4 i 5 grudnia). Przewiduje się, że pakiet reform zostanie przyjęty ostatecznie w 2015 r.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości dotyczący prawa do bycia
zapomnianym
Sprawa C-131/1223 Google Spain i Google – Na mocy dyrektywy 95/46/WE w sprawie
ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego
przepływu tych danych24 na wniosek danej osoby operator wyszukiwarki internetowej ma w pewnych okolicznościach obowiązek usunąć z wyświetlanej listy wyników wyszukiwania, mającego za punkt wyjścia imię i nazwisko danej osoby, linki do
publikowanych przez osoby trzecie stron internetowych, które zawierają informacje
dotyczące tej osoby. Ze względu na to, że usunięcie linków z listy wyników może,
w zależności od rodzaju wyszukiwanej informacji, oddziaływać na uzasadniony interes internautów potencjalnie zainteresowanych dostępem do tej informacji, należy
dążyć do znalezienia równowagi pomiędzy tym interesem a prawami podstawowymi
osoby, której dotyczą dane, w szczególności prawem do poszanowania prywatności
i prawem do ochrony danych osobowych. W odniesieniu do kwestii, czy dyrektywa
umożliwia osobie, której dotyczą dane, zażądanie od operatora usunięcia linków do
stron internetowych z takiej listy wyników ze względu na to, że życzy ona sobie, aby
zawarte na tych stronach informacje dotyczące tej osoby zostały po pewnym czasie
„zapomniane”, Trybunał orzekł, że w przypadku gdy wskutek wniosku złożonego przez
osobę, której dotyczą dane, stwierdzone zostanie, iż zawarcie tych linków w wyświetlanej liście wyników jest, w aktualnym stanie rzeczy, niezgodne z dyrektywą, należy
usunąć z listy wyników wyszukiwania te informacje i prowadzące do nich linki.
Trybunał wyjaśnił, że wyszukiwarki internetowe, takie jak Google, są administratorami
danych osobowych, a zatem podlegają przy przetwarzaniu danych osobowych określonym obowiązkom na mocy prawa europejskiego. Wnioski Komisji z 2012 r. w sprawie
reformy ochrony danych w UE25 wprowadzają jednoznacznie prawo do bycia zapomnianym.
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Umowa ramowa między UE a Stanami Zjednoczonymi
Od marca 2011 r. Komisja negocjuje z rządem Stanów Zjednoczonych międzynarodową umowę ramową o ochronie danych, aby objąć ochroną dane osobowe przekazywane między UE a Stanami Zjednoczonymi do celów egzekwowania prawa.
Celem negocjacyjnym UE było zapewnienie przestrzegania podstawowego prawa
obywateli do ochrony ich danych osobowych, gdy dane te są przekazywane do Stanów
Zjednoczonych w ramach współpracy policyjnej i sądowej i tam przetwarzane.
Podczas spotkania Komisji z amerykańskimi partnerami negocjacyjnymi, które odbyło
się w czerwcu w Atenach (Grecja), ogłoszono, że władze wykonawcze Stanów Zjednoczonych będą współpracować z Kongresem, aby przyjąć regulacje zapewniające obywatelom państw członkowskich UE takie samo prawo do sądowego dochodzenia
roszczeń związanych z ochroną danych osobowych jak obywatelom Stanów Zjednoczonych.
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Obywatelstwo
Prawo wyborcze obywateli Unii
Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.
Wybory do Parlamentu Europejskiego w maju 2014 r. stanowiły pierwsze wybory zorganizowane na mocy postanowień Traktatu z Lizbony, który przyznaje większą rolę
obywatelom jako podmiotom politycznym w UE. Traktat wzmacnia także uprawnienia
Parlamentu, konsolidując jego rolę współprawodawcy i nadając mu dodatkowe kompetencje, w tym prawo do wyboru przewodniczącego Komisji na podstawie wniosku
Rady Europejskiej i z uwzględnieniem wyników wyborów europejskich.
Główny budynek Parlamentu
Europejskiego w Strasburgu
(Francja), widok od strony rzeki Ill.

W celu zwiększenia przejrzystości europejskiego procesu demokratycznego, zaoferowania unijnym wyborcom możliwości wyboru konkretnych rozwiązań politycznych
i zachęcenia ich do większego zaangażowania Komisja opublikowała komunikat26
i zalecenie27 skierowane do państw członkowskich i partii politycznych na szczeblach
krajowych i europejskim, wzywając do większego zbliżenia w relacjach pomiędzy
obywatelami a UE. Już 27 marca, z odpowiednim wyprzedzeniem przed majowymi
wyborami, Komisja przedstawiła sprawozdanie dotyczące wdrożenia tego zalecenia28,
które zawierało następujące uwagi:
▶ przed wyborami i w ich trakcie krajowe partie polityczne powinny wyraźnie
zadeklarować swoje powiązania z partiami europejskimi,
▶ partie polityczne powinny publicznie ogłosić, którego kandydata na stanowisko
przewodniczącego Komisji Europejskiej popierają,
▶ partie polityczne powinny informować wyborców podczas kampanii, kto jest ich
kandydatem na stanowisko przewodniczącego Komisji i jaki jest jego program,
▶ państwa członkowskie powinny uzgodnić wspólną datę wyborów europejskich.
W sprawozdaniu odnotowano, że zalecenia zostały ogólnie dobrze przyjęte przez zaangażowane podmioty. Zwrócono również uwagę na stymulującą rolę odegraną przez
społeczeństwo obywatelskie w rozpowszechnianiu informacji na temat zwiększonego
demokratycznego zasięgu wyborów i podkreślono jego udział we wzbudzeniu przedwyborczej debaty europejskiej oraz wprowadzeniu problematyki europejskiej w główny nurt krajowych dyskusji w całej UE.
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Inicjatywy obywatelskie
Pierwsza europejska inicjatywa obywatelska „Right2water” („Prawo do wody”)29, która
zgromadziła wymaganą liczbę deklaracji poparcia (co najmniej jeden milion ogółem,
w tym wymagana liczba minimalna w co najmniej siedmiu państwach członkowskich),
miała na celu zapewnienie wszystkim obywatelom UE prawa do wody i kanalizacji,
wyłączenie dostaw wody i zarządzania zasobami wodnymi spod zasad rynku wewnętrznego i z urynkowienia oraz zwiększenie wysiłków Komisji w celu osiągnięcia
powszechnego dostępu do wody i kanalizacji na całym świecie. W odpowiedzi na tę
inicjatywę Komisja wydała w marcu komunikat30, w którym wskazała konkretne kroki
i nowe działania w obszarach mających bezpośrednie znaczenie dla tej inicjatywy i jej
celów. Komisja stopniowo wprowadza działania następcze31 związane z przedstawioną inicjatywą – pomiędzy czerwcem a wrześniem odbyły się na przykład konsultacje
społeczne32 poświęcone dyrektywie w sprawie wody pitnej33.
W maju Komisja odpowiedziała na drugą europejską inicjatywę obywatelską, „One
of us” („Jeden z nas”)34. Po uważnym przeanalizowaniu postulatów Komisja postanowiła nie przedkładać wniosku ustawodawczego w tej sprawie, ponieważ była ona
niedawno przedmiotem dyskusji państw członkowskich i Parlamentu Europejskiego,
w wyniku której zdecydowano o kierunku odnośnej polityki. Autorzy inicjatywy „One
of us” wezwali UE do zaprzestania finansowania działań, które zakładają niszczenie
ludzkich zarodków. Chodzi w szczególności o działania w dziedzinie badań naukowych, pomocy rozwojowej i zdrowia publicznego. Komisja uznała istniejące ramy
finansowania za właściwe.
W ramach procesu badania inicjatyw ich inicjatorzy mieli okazję przedstawić swoje
postulaty podczas spotkania z przedstawicielami Komisji i podczas wysłuchania
publicznego w Parlamencie.
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Dialog z kościołami, religiami oraz organizacjami
światopoglądowymi i niewyznaniowymi
Komisja pogłębiła dialog z kościołami, wspólnotami religijnymi oraz organizacjami
światopoglądowymi i niewyznaniowymi prowadzony już od kilku lat na podstawie
art. 17 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
W czerwcu przypadła 10. rocznica pierwszego spotkania na wysokim szczeblu pomiędzy przewodniczącymi Parlamentu, Rady i Komisji a przywódcami religijnymi.
László Surján,
wiceprzewodniczący Parlamentu
Europejskiego (po prawej),
Herman Van Rompuy,
przewodniczący Rady Europejskiej
(po lewej), i José Manuel Barroso,
przewodniczący Komisji
Europejskiej do 31 października
(w środku), przyjmują
około 20 wysokich rangą
przedstawicieli wspólnot
chrześcijaństwa, islamu,
judaizmu, hinduizmu oraz sikhów.
Bruksela (Belgia), 10 czerwca.
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Etyka i nauka
W 2014 r. Komisja koordynowała działania mające na celu większe uwzględnienie
kwestii etycznych w procesie kształtowania polityki UE w dziedzinie nauki i nowych
technologii. Europejska Grupa ds. Etyki – niezależny, interdyscyplinarny organ zapewniający Komisji doradztwo w kwestiach etycznych dotyczących nauki i nowych technologii – zapewniała nadal, terminowo i na wysokim poziomie, doradztwo w zakresie
wytycznych politycznych. W maju 2014 r. Europejska Grupa ds. Etyki przyjęła opinię
w sprawie technologii bezpieczeństwa i monitorowania35.
Komisja skonsolidowała i rozszerzyła swoje działania mające na celu nawiązanie
międzynarodowej współpracy w dziedzinie etyki w nauce i technice. Corocznie organizowany przez Komisję międzynarodowy dialog w dziedzinie bioetyki posłużył jako
platforma wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy przewodniczącymi krajowych rad
ds. etyki z państw członkowskich a ich partnerami ze wszystkich kontynentów. W ramach międzynarodowego dialogu w dziedzinie bioetyki, który w 2014 r. poświęcono
etyce w kontekście zaangażowania obywateli i zdrowia, Komisja położyła podwaliny
pod nowe i dopiero rozpoczynające się dialogi międzyregionalne, w tym dialog Ameryka Łacińska–UE, który odbył się w czerwcu, i dialog UE–Unia Afrykańska, który odbył
się w październiku.
Stałe dążenie do wzmocnienia globalnej współpracy w dziedzinie etyki jest bardzo
ważne dla zapewnienia Europie wiodącej roli przy opracowywaniu standardów i zasad
leżących u podstaw rozwoju naukowo-technicznego. W kontekście szybko postępujących zmian technicznych pozyskanie zaufania opinii publicznej będzie w coraz większym stopniu zależało od silnego fundamentu etycznego innowacji w dziedzinie nauki
i techniki.
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Wymiar sprawiedliwości i spraw wewnętrznych –
koniec okresu przejściowego i nowe uprawnienia dla
instytucji unijnych
W bieżącym roku dobiegł końca pięcioletni okres przejściowy przewidziany dla wdrażania dorobku prawnego w obrębie byłego „trzeciego filara” w zakresie współpracy
policyjnej oraz współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych.
Na podstawie traktatu lizbońskiego wcześniejsze środki w obrębie współpracy policyjnej oraz współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych zostały włączone
w zakres kompetencji UE. W protokole nr 36 do Traktatu przewidziano pięcioletni
okres przejściowy, po jego zakończeniu zaś – 1 grudnia 2014 r. – wszystkie instrumenty w obrębie współpracy policyjnej oraz współpracy wymiarów sprawiedliwości
w sprawach karnych, które nie zostały zmienione nowymi aktami przyjętymi na mocy
traktatu lizbońskiego, zostały objęte zakresem właściwości Trybunału Sprawiedliwości, a Komisja zyskała w odniesieniu do tych instrumentów pełne uprawnienia wykonawcze.
Tym samym od 1 grudnia sąd krajowy danego państwa członkowskiego uczestniczącego w środkach z zakresu współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych może (a sąd apelacyjny musi) zwrócić się – w razie wątpliwości co do poprawnej wykładni lub poprawnego stosowania takich instrumentów
prawnych – do Trybunału Sprawiedliwości o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym. Ponadto Komisja może wszcząć postępowanie w sprawie naruszenia przepisów
przeciwko tym państwom członkowskim, które nie wdrożyły lub nie wdrożyły poprawnie prawa UE w zakresie współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych; Trybunał Sprawiedliwości dysponuje obecnie w tych obszarach pełnymi kompetencjami.
Na podstawie szczegółowych przepisów zawartych w protokole nr 36 Zjednoczone
Królestwo odstąpiło od 1 grudnia od środków w zakresie współpracy policyjnej
i współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych, przyjętych przed wejściem w życie traktatu lizbońskiego. Zjednoczone Królestwo przystąpiło jednak ponownie do realizacji środków w tym obszarze i w dalszym ciągu uczestniczy
w 35 środkach (29 aktów niebędących aktami Schengen oraz 6 aktów Schengen),
w tym w europejskim nakazie aresztowania36.
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Sprawiedliwość
Na drodze do wspólnej europejskiej przestrzeni sprawiedliwości:
zwiększanie zaufania, mobilności i wzrostu
W marcu 2014 r. Komisja przedstawiła swoją wizję przyszłości UE w obszarze sprawiedliwości37. Celem, jaki Komisja pragnie zrealizować w przyszłości, są dalsze postępy na drodze do osiągnięcia do 2020 r. w pełni funkcjonującej wspólnej europejskiej
przestrzeni sprawiedliwości, opartej na zaufaniu, mobilności i wzroście.

Strategiczne wytyczne Rady Europejskiej dla przestrzeni wolności,
bezpieczeństwa i sprawiedliwości
W pracy nad dalszym rozwojem przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w nadchodzących latach zasadnicze znaczenie będzie miało zagwarantowanie ochrony i upowszechnianie praw podstawowych, w tym ochrony danych,
przy jednoczesnym rozwiązywaniu problemów bezpieczeństwa, w tym w relacjach z państwami trzecimi nienależącymi do UE, a także przyjęcie solidnych unijnych ogólnych ram ochrony danych do 2015 r.

Wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych
Prawo do rzetelnego procesu sądowego
Termin przewidziany na transpozycję dyrektywy w sprawie prawa do informacji
w postępowaniu karnym38 upłynął w czerwcu. W swojej treści dyrektywa określa
prawa, o których osoba oskarżona musi zostać poinformowana w postępowaniu
karnym.
Osoby podejrzane lub oskarżone muszą zostać poinformowane, ustnie lub na piśmie,
o następujących minimalnych prawach proceduralnych w celu umożliwienia skutecznego wykonywania tych praw:
▶ prawo dostępu do obrońcy,
▶ wszelkie uprawnienia do bezpłatnej porady prawnej,
▶ prawo do informacji dotyczących oskarżenia,
▶ prawo do tłumaczenia ustnego i pisemnego dla osób, które nie rozumieją języka
postępowania,
▶ prawo do odmowy składania wyjaśnień.
Informacje powinny być przekazywane prostym i przystępnym językiem, z uwzględnieniem wszelkich szczególnych potrzeb osób podejrzanych lub oskarżonych, które
wymagają specjalnego traktowania.
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Osoby zatrzymane muszą być również poinformowane o przysługujących im prawach
proceduralnych na piśmie, za pośrednictwem dokumentu sporządzonego w łatwo
zrozumiałym języku, bez względu na to, czy się o taki dokument zwrócą, czy nie. To
tzw. pisemne pouczenie o prawach będzie – obok informacji o prawach wymienionych
powyżej – zawierać informacje o:
▶ prawie dostępu do akt dotyczących sprawy,
▶ prawie o poinformowania organów konsularnych i jednej osoby trzeciej (takiej jak
członek rodziny lub pracodawca),
▶ prawie dostępu do pilnej pomocy medycznej,
▶ prawie do informacji o maksymalnej liczbie godzin lub dni, podczas których osoba
podejrzana lub oskarżona może być pozbawiona wolności, zanim zostanie
postawiona przed organem sądowym,
▶ możliwości zakwestionowania legalności aresztowania.
Również osoby zatrzymane na potrzeby wykonania europejskiego nakazu aresztowania mają prawo do otrzymania pisemnego pouczenia o prawach. W dokumencie tym
zostanie wyjaśnione im prawo do otrzymania informacji o treści europejskiego nakazu aresztowania, prawo do obrońcy, prawo do tłumaczenia ustnego i pisemnego,
w przypadku gdy nie posługują się danym językiem lub go nie rozumieją, możliwość
udzielenia zgody na wydanie oraz prawo do przesłuchania przez organ sądowy
w przypadku nieudzielenia takiej zgody.

Zatrzymanie
W lutym Komisja wydała sprawozdanie39 z postępów we wdrażaniu przez państwa
członkowskie decyzji ramowych w sprawie wzajemnego uznawania wyroków skazujących na karę pozbawienia wolności lub inny środek polegający na pozbawieniu wolności, na karę w zawieszeniu albo kary alternatywne oraz na środki nadzoru stanowiące
alternatywę tymczasowego aresztowania40. W sprawozdaniu stwierdzono, że poziom
wdrożenia jest niezadowalający. Częściowa i niepełna transpozycja decyzji ramowych
utrudnia stosowanie zasady wzajemnego uznawania w obszarze wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych.

Prawa ofiar
Poprawne wdrożenie i stosowanie na szczeblu krajowym dyrektywy ustanawiającej
normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw41 wzmocni
prawa ofiar w postępowaniach karnych prowadzonych na terytorium UE. W związku
z tym Komisja opublikowała wytyczne42, których celem jest ułatwienie skutecznej
i terminowej transpozycji dyrektywy przez państwa członkowskie, a także udzielenie
im wsparcia w jednolitym interpretowaniu jej przepisów.

Ochrona euro przed fałszowaniem
W maju weszła w życie nowa dyrektywa w sprawie prawnokarnych środków ochrony
euro i innych walut przed fałszowaniem43. Państwa członkowskie (z wyjątkiem Danii
i Zjednoczonego Królestwa, które nie uczestniczą w tej dyrektywie) muszą dokonać
transpozycji dyrektywy do prawa krajowego do maja 2016 r.

W

K I E R U N K U

E U R O P y

O B y W A T E L I ,

P R A W ,

S P R A W I E D L I W O Ś C I

I

Ten nowy akt stanowi wartość dodaną w stosunku do obowiązujących obecnie ram
w zakresie poniższych kwestii:
▶ Określa poziom sankcji karnych w państwach członkowskich – karę co najmniej
ośmiu lat pozbawienia wolności za produkcję fałszywych banknotów i monet i co
najmniej pięciu lat pozbawienia wolności za ich dystrybucję.
▶ Za sprawą przedmiotowego aktu zapewniono skuteczne narzędzia dochodzeniowe
ułatwiające prowadzenie dochodzeń transgranicznych, takie jak narzędzia
wykorzystywane w sprawach związanych z przestępczością zorganizowaną.
▶ Dopilnowano, aby krajowe centra analiz mogły dokonywać analizy przejętych
falsyfikatów na wcześniejszym etapie postępowania sądowego, co przyczyni się do
skuteczniejszego wykrywania fałszywych banknotów i monet euro oraz
przeciwdziałania ich dalszemu obiegowi.
▶ Za sprawą aktu poszerzeniu ulega wiedza na temat przestępstw związanych
z fałszowaniem, jako że zobowiązuje on państwa członkowskie do gromadzenia
niektórych danych dotyczących postępowań sądowych i przekazywania tych
danych Komisji.

Prokuratura Europejska
W połowie 2013 r. Komisja złożyła wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie ustanowienia Prokuratury Europejskiej44. Prokuratura Europejska ma stanowić organ przeprowadzający ogólnounijne dochodzenia i postępowania karne w przypadku zarzutów
o nadużycia finansowe naruszające interesy finansowe UE. Organ taki uznano za podstawowe narzędzie służące skuteczniejszej walce z przestępcami, którzy defraudują
pieniądze unijnych podatników.
W ciągu 2014 r. osiągnięto znaczne postępy w dyskusjach na ten temat. W marcu
Parlament przyjął wstępne sprawozdanie. Nadal istnieją rozbieżności w stanowiskach
państw członkowskich dotyczące struktury i uprawnień Prokuratury Europejskiej.
Rozmowy będą kontynuowane w 2015 r.

Polityka antynarkotykowa
We wrześniu 2013 r. zaproponowano tzw. pakiet antynarkotykowy, który obejmuje
wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie szybszego mechanizmu wymiany informacji, oceny ryzyka i wprowadzania ograniczeń rynkowych dotyczących nowych substancji psychoaktywnych45, a także wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie minimalnych sankcji karnych za nielegalny handel najbardziej szkodliwymi spośród nowych
narkotyków46. W wyniku tego pakietu działania UE skierowane przeciwko nowym substancjom psychoaktywnym mają stać się szybsze, skuteczniejsze i bardziej proporcjonalne, a środki ograniczające – lepiej dostosowane do poszczególnych poziomów
ryzyka stwarzanych przez każdą nową substancję psychoaktywną.
W kwietniu 2014 r. Parlament Europejski zakończył etap pierwszego czytania wniosków legislacyjnych. Parlament w pełni przychylił się do głównych elementów wniosków
Komisji, popierając i umacniając jej podejście mające na celu szybsze i bardziej inteligentne działanie skierowane przeciwko nowym narkotykom. Obecnie trwają negocjacje w Radzie.
W 2014 r. w całej UE zakazano czterech nowych substancji psychoaktywnych (25I-NBOMe, AH-7921, MDPV, metoksetaminy)47, co było efektem zastosowania decyzji
w sprawie wymiany informacji, oceny ryzyka i kontroli nowych substancji psychoaktywnych48.
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Program w zakresie wymiaru sprawiedliwości oraz program
w zakresie praw, równości i obywatelstwa
W tym roku uruchomiono program w zakresie wymiaru sprawiedliwości oraz program
w zakresie praw, równości i obywatelstwa.
Te nowe programy mają wspierać przyszłe priorytety w obszarze wymiaru sprawiedliwości, praw podstawowych i równości. W szczególności powinny one zaspokajać
potrzeby finansowe wynikające ze strategicznych wytycznych dotyczących polityki UE
w zakresie wymiaru sprawiedliwości, które zostały przyjęte przez Radę Europejską
w czerwcu 2014 r.49. Nowe programy powinny pomóc w stawieniu czoła trzem zasadniczym wyzwaniom, które Komisja określiła w swoim komunikacie w sprawie przyszłej
polityki UE w obszarze wymiaru sprawiedliwości50. Te wyzwania to zwiększanie wzajemnego zaufania, ułatwianie mobilności i przyczynianie się do wzrostu gospodarczego. Programy te będą także wsparciem dla wdrożenia obecnych i przyszłych inicjatyw
na rzecz równości płci, osób niepełnosprawnych, walki z dyskryminacją oraz Romów.
W ramach programów finansowych środki przeznaczane będą m.in. na szkolenia kadr
wymiaru sprawiedliwości, rozwiązania w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych na potrzeby sądów i europejskiego portalu „e-Sprawiedliwość”, a także na
programy ułatwiające wdrażanie prawa UE oraz przyjmowanego w przyszłości prawodawstwa, takiego jak pakiet dotyczący ochrony danych. Ponadto programy finansowe
przyczynią się do wsparcia praw dziecka oraz do podnoszenia świadomości na temat
praw obywateli UE.
Wdrażając nowe programy, Komisja dąży do uproszczania procedur dla wnioskodawców i beneficjentów oraz do obszerniejszego składania sprawozdań z osiągniętych
wyników, kierowanych zarówno do społeczeństwa, jak i do pozostałych instytucji UE.

Międzynarodowe aspekty polityki w obszarze wymiaru
sprawiedliwości
Komisja w dalszym ciągu upowszechniała reformy sądownictwa w państwach sąsiadujących (zwłaszcza tych, które kandydują do UE) oraz utrzymywała kontakty z główną organizacją międzynarodową prowadzącą działalność w obszarze wymiaru sprawiedliwości – Haską Konferencją Prawa Prywatnego Międzynarodowego – oraz
w dalszym ciągu podejmowała decyzje w sprawie odpowiedniej ochrony danych
osobowych. Najważniejszym celem w pozostałych obszarach jest włączanie priorytetów polityki w zakresie wymiaru sprawiedliwości do polityki zewnętrznej UE w szerszym ujęciu, na przykład do negocjacji handlowych lub do projektów na rzecz rozwoju.
W 2014 r. UE zatwierdziła Konwencję haską z 2007 r. o międzynarodowym dochodzeniu alimentów na rzecz dzieci i innych członków rodziny, która weszła w życie we
wszystkich państwach członkowskich 1 sierpnia; tym samym ustanowiono system
ułatwiający odzyskiwanie należności z tytułu świadczeń alimentacyjnych na całym
świecie.
Komisja w dalszym ciągu prowadziła szereg dwustronnych negocjacji dotyczących
umów handlowych lub umów o współpracy politycznej. Negocjacje te dotyczą zasadniczych aspektów, takich jak normy ochrony danych, obejmowanie „niereprezentowanych“ obywateli ochroną konsularną za granicą, dostępność dla osób niepełnosprawnych, praworządność i współpraca sądowa. W walce z poważną przestępczością UE
zawarła umowy z Islandią, Japonią, Norwegią i ze Stanami Zjednoczonymi w odniesieniu do wymiany dowodów lub ekstradycji przestępców.
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Sprawy wewnętrzne
Otwarta i bezpieczna Europa: czas na rezultaty
W komunikacie określającym polityczne założenia Komisji51 zawarto strategiczną wizję dotyczącą przyszłych priorytetów w zakresie spraw wewnętrznych, które będą
aktualne po zrealizowaniu programu sztokholmskiego na lata 2010–2014; wizja ta
skupia się na pełnym wdrożeniu prawodawstwa i zdolności reagowania na wyzwania
oraz wykorzystywania szans, jakie mogą pojawić się w przyszłości. Opierając się na
tych założeniach, Rada Europejska w czerwcu 2014 r. określiła swoje strategiczne
wytyczne w odniesieniu do przyszłości polityki spraw wewnętrznych52.

Migracja i azyl
W szeregu istotnych obszarów migracji i polityki azylowej opublikowano znaczącą
liczbę wskazówek politycznych. Obejmują one komunikat dotyczący polityki UE w zakresie powrotów53. W komunikacie tym ponownie podkreślono nadrzędne znaczenie,
jakie ma skuteczna i humanitarna polityka w zakresie powrotów dla bezpieczeństwa
kompleksowej polityki migracyjnej, a także znaczenie dalszych wysiłków na rzecz
równomiernego wdrażania w całej Unii przepisów ustanowionych przez UE w tym
obszarze.
Dalsze wytyczne polityczne określono w komunikacie w sprawie wytycznych dotyczących stosowania dyrektywy w sprawie prawa do łączenia rodzin54. Zawarto w nim
wskazówki dla państw członkowskich ułatwiające prawidłowe i konkretne stosowanie
dyrektywy w sprawie łączenia rodzin55, co pozwoli na skuteczne wprowadzenie w całej
UE obowiązujących zasad w tym obszarze oraz zwalczanie ewentualnych nadużyć.
Przyjęto pierwsze sprawozdania dotyczące wdrożenia dyrektywy w sprawie niebieskiej karty UE56 oraz dyrektywy w sprawie kar wobec pracodawców57. W sprawozdaniach tych skupiono się, odpowiednio, na sposobie, w jaki unijne przepisy są stosowane w państwach członkowskich, umożliwiając wysoko wykwalifikowanym obywatelom
państw trzecich przyjeżdżanie do UE i podejmowanie w niej pracy z wykorzystaniem
błękitnej karty, oraz na sankcjach wobec pracodawców, którzy zatrudniają pracowników spoza UE nielegalnie.
Po przyjęciu w 2013 r. nowego pakietu instrumentów stanowiących drugą generację
wspólnego europejskiego systemu azylowego58, z przewidywaną datą rozpoczęcia
większości działań przypadającą na lipiec 2015 r., miniony rok poświęcony był przede
wszystkim realizacji. Zorganizowano szereg spotkań Komisji i Europejskiego Urzędu
Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) z państwami członkowskimi, podczas których te
ostatnie otrzymywały wsparcie w zakresie poprawnego wdrażania nowego prawodawstwa.
Łódź wypełniona migrantami
uratowanymi w środkowej części
Morza Śródziemnego przez
włoską straż przybrzeżną.

163

164

S P R A W O Z D A N I E

O G Ó L N E

2 0 1 4

—

R O Z D Z I A Ł

4

W czerwcu 2014 r. Komisja przedstawiła wniosek59 dotyczący zmiany rozporządzenia
Dublin III w celu wyjaśnienia przepisów określających państwo członkowskie UE odpowiedzialne za rozpatrzenie wniosku o azyl złożonego przez małoletniego bez opieki,
który nie posiada członka rodziny na terytorium państw członkowskich. Wcześniej
Trybunał został wezwany60 do dokonania wykładni przepisu rozporządzenia Dublin II
w tej sprawie; przepis ten nie określał jasno, czy odpowiedzialnym państwem członkowskim UE będzie to państwo, w którym małoletni złożył swój pierwszy wniosek, czy
też państwo, w którym małoletni złożył swój najnowszy wniosek i w którym przebywa.
Trybunał orzekł, że – co do zasady – odpowiedzialnym państwem członkowskim UE
będzie to państwo, w którym małoletni złożył swój najnowszy wniosek i w którym
przebywa. Komisja wprowadziła treść tego orzeczenia do swojego wniosku i zapewniła usunięcie wszelkich luk prawnych w zakresie ustalania odpowiedzialności za
wnioski składane przez osoby małoletnie bez opieki, przy poszanowaniu zasady najlepszego zabezpieczenia interesów dziecka. Wniosek Komisji jest obecnie przedmiotem negocjacji w Parlamencie Europejskim i Radzie.
Komisja i EASO w dalszym ciągu udzielały państwom członkowskim UE, zwłaszcza
Bułgarii, Grecji, Włochom i Cyprowi, pomocy w zakresie azylu za pośrednictwem
szczegółowych planów wsparcia na rzecz zwiększenia możliwości przyjmowania
azylantów oraz poprawienia jakości i szybkości podejmowania decyzji azylowych.

Reakcja na obciążenia związane z migracją i azylem
Komisja skutecznie wspierała kraje śródziemnomorskie, które narażone są na
zwiększone przepływy migracyjne i rosnącą liczbę składanych wniosków azylowych, za pośrednictwem Śródziemnomorskiej Grupy Zadaniowej i realizowanych
przez nią działań, a bardziej ogólnie – za pośrednictwem istniejących narzędzi
wsparcia finansowego i logistycznego. Konkretne działania obejmują skuteczniejsze i bardziej elastyczne finansowanie migracji, azylu i granic w celu wsparcia
państw członkowskich UE, które mają do czynienia z rosnącym naciskiem migracyjnym. Zapewniono również wsparcie operacyjne, pomagające zapobiegać
śmiertelnym wypadkom migrantów w obrębie Morza Śródziemnego; przykładem
jest koordynowana przez Frontex operacja „Tryton” wspierająca Włochy, koordynowana przez Europejską Agencję Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Frontex). Operacja
ta, na którą przeznaczono miesięczny budżet w wysokości 2,9 mln euro, jest największą – jak dotychczas – operacją na morzu, jaką koordynowała ta agencja.
Wsparcie operacyjne udzielane jest również przez wdrażanie europejskiego systemu nadzorowania granic (EUROSUR), który pozwala na skuteczniejszą realizację
operacji poszukiwawczo-ratowniczych. W obszarze azylu programy na rzecz
wsparcia państw członkowskich realizuje EASO, fundusze UE służą zaś stymulowaniu i wspieraniu dodatkowych starań i zobowiązań w obszarze przesiedleń
(tj. przejmowania uchodźców bezpośrednio z obozów dla uchodźców poza Europą
i bezpiecznego przenoszenia ich do UE); w tym celu udostępnia się ryczałtową
kwotę 10 tys. euro na każdego przesiedlonego uchodźcę. Osiągnięto konkretne
postępy w obszarze współpracy i dialogu z państwami pochodzenia migrantów
oraz państwami tranzytu. Zawarto na przykład partnerstwa na rzecz mobilności
z Jordanią, Marokiem i Tunezją, niedawno zaś weszła w życie umowa o readmisji
zawarta z Turcją. Uruchomiono ponadto inicjatywę w sprawie szlaku migracyjnego Róg Afryki–UE, torując drogę praktycznej współpracy odpowiednich organów,
których zadaniem jest zwalczanie przemytu oraz handlu ludźmi w Rogu Afryki
oraz w krajach śródziemnomorskich będących krajami pochodzenia i tranzytu.
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Granice i wizy
Wśród licznych inicjatyw dotyczących polityki wizowej znajdował się wniosek dotyczący przekształcenia Unijnego kodeksu wizowego61 wraz z wnioskiem dotyczącym nowego rodzaju wizy Schengen – wizy objazdowej62, pozwalającej na podróżowanie po
obszarze Schengen przez okres nieprzekraczający jednego roku. Oba wnioski mają na
celu ułatwienie legalnego podróżowania; uwzględniono w nich gospodarczy wpływ
polityki wizowej i jej wkład we wzrost gospodarczy, przy jednoczesnym zachowaniu
wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Celem przekształcenia kodeksu wizowego jest
w szczególności zapewnienie – z wykorzystaniem obiektywnych kryteriów – ułatwień
osobom znanym jako osoby regularnie podróżujące, a tym samym ograniczenie
swobody uznaniowej konsulatów państw członkowskich UE. Ponadto w listopadzie
rozpoczęto negocjacje w sprawie umów o ruchu bezwizowym z 16 małymi państwami
wyspiarskimi Karaibów i Pacyfiku, jak również ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi.
Komisja, mając na celu zawarcie umów o ruchu bezwizowym z Kolumbią i Peru,
przyjęła sprawozdania zawierające ocenę, na ile te dwa państwa wypełniły odpowiednie kryteria.

WNIOSKI WIZOWE W KONSULATACH PAŃSTW STREFY SCHENGEN
W LATACH 2009–2013
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Źródło: Dyrekcja Generalna ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych.

B E Z P I E C Z E ń S T W A

165

166

S P R A W O Z D A N I E

O G Ó L N E

2 0 1 4

—

R O Z D Z I A Ł

4

W maju przyjęto nowe rozporządzenie ustanawiające zasady ochrony zewnętrznych
granic morskich w kontekście działań koordynowanych przez Frontex63. Reguluje ono
kwestię operacji ochrony granic morskich koordynowanych przez agencję Frontex oraz
wprowadza lepsze środki koordynacji w sytuacjach poszukiwania i ratownictwa, które
mogą występować podczas tych operacji, tak aby zapewnione było bezpieczeństwo
i ochrona życia migrantów. Rozporządzenie wprowadza ponadto jednoznaczne przepisy dotyczące wykrywania, przechwytywania, poszukiwania i ratownictwa oraz sprowadzania na ląd, a także wzmacnia ochronę praw podstawowych, zwłaszcza zasady
non-refoulement64.
Zbliżenie urządzeń „Flir”
(noktowizorów) zamontowanych
w cypryjskim śmigłowcu policji na
lotnisku w Larnace (Cypr). Sprzęt
ten jest finansowany przez
Komisję Europejską z Funduszu
Granic Zewnętrznych w ramach
projektu SOLID.

Przestępczość zorganizowana, współpraca policyjna
i terroryzm
W styczniu Komisja przyjęła komunikat65 określający dziesięć obszarów, w których UE
i jej państwa członkowskie mogą wzmocnić swoje działania, zmierzając do zapobiegania wszelkim rodzajom ekstremizmu, prowadzacego do przemocy, niezależnie od
jego źródła. Proponowane środki obejmują utworzenie sieci centrów doskonałości
w obszarze poszerzania wiedzy o radykalizacji, opracowanie szkoleń dla pracowników
znajdujących się na pierwszej linii walki z radykalizacją, wsparcie finansowe dla projektów wykorzystujących nowe narzędzia komunikacji i media społeczne w celu
zwalczania propagandy terrorystycznej oraz dla programów ułatwiających odchodzenie od przemocy na potrzeby osiągania celów politycznych i od ideologii leżących
u podstaw tej przemocy.

Walka z korupcją
W lutym Komisja zapoczątkowała swoje pierwsze sprawozdanie dotyczące walki
z korupcją, które obejmuje terytorium całej UE66. W przedmiotowym sprawozdaniu przeanalizowano sytuację w poszczególnych państwach członkowskich UE:
wdrożone środki zwalczania korupcji, skuteczność środków, obszary wymagające
poprawy i możliwości osiągnięcia takiej poprawy. Ponadto w sprawozdaniu opisano tendencje związane z korupcją w UE i skupiono się na sposobie, w jaki państwa
członkowskie walczą z korupcją w obszarze zamówień publicznych. W sprawozdaniu pokazano, w jaki sposób charakter oraz poziom korupcji, a także skuteczność
środków podejmowanych w celu walki z korupcją różnią się w poszczególnych
państwach członkowskich. Wskazano w nim również, że korupcja wymaga wzmożonej uwagi we wszystkich państwach członkowskich – w minionych latach podjęto szereg inicjatyw, lecz skutki są bardzo zróżnicowane i należy uczynić więcej,
aby zapobiegać korupcji i skutecznie karać winnych. Szacuje się, że każdego roku
korupcja kosztuje europejską gospodarkę około 120 mld euro.
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Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie dyrektywy
o zatrzymywaniu danych
W swoim wyroku z kwietnia 2014 r.67 Trybunał Sprawiedliwości stwierdził nieważność dyrektywy z 2006 r. o zatrzymywaniu danych68. Zdaniem Trybunału w dyrektywie nie dopełniono zasady proporcjonalności; należało zawrzeć w niej również
więcej zabezpieczeń w celu ochrony praw podstawowych w kontekście poszanowania życia prywatnego oraz ochrony danych osobowych. Trybunał uznał także,
że zatrzymywanie danych służy – przy wyraźnie i precyzyjnie określonych warunkach – uzasadnionemu interesowi ogólnemu, a mianowicie walce z poważną
przestępczością oraz ochronie bezpieczeństwa publicznego. Komisja przeprowadziła dokładną ocenę wyroku oraz jego skutków. Komisja oświadczyła także, że
będzie kontynuować prace w kontekście postępów w zakresie rewizji dyrektywy
o prywatności i łączności elektronicznej69, uwzględniając negocjacje na temat reformy unijnych ram regulacyjnych dotyczących ochrony danych.
Wyrok jest również istotny z tego powodu, iż uznano w nim – po raz pierwszy od
rozpoczęcia obowiązywania Karty praw podstawowych Unii Europejskiej – to, że
w art. 6 Karty zagwarantowano prawo każdej osoby nie tylko do wolności, ale
również do bezpieczeństwa. Odegrało to ważną rolę w dokonanej przez Trybunał
analizie dotyczącej dyrektywy i zatrzymywania danych jako instrumentu służącego bezpieczeństwu.

W kwietniu osiągnięto porozumienie w sprawie dyrektywy dotyczącej zamrażania
i konfiskowania dochodów pochodzących z działalności przestępczej na terytorium
Unii Europejskiej70. Celem dyrektywy jest lepsze egzekwowanie prawa i usprawnienie
środków, jakimi dysponują organy wymiaru sprawiedliwości podczas odzyskiwania
nielegalnych zysków. Dzięki niej władze uzyskały dostęp do szerszego zakresu działań,
takich jak możliwość konfiskowania majątku, który został przekazany osobom trzecim,
lub aktywów, które nie są związane z konkretnym przestępstwem, ale jednoznacznie
pochodzą z działalności przestępczej osoby skazanej.
W maju Komisja przyjęła komunikat w sprawie nowego podejścia UE do wykrywania
i zmniejszania zagrożeń związanych z materiałami chemicznymi, biologicznymi, radiologicznymi i jądrowymi oraz materiałami wybuchowymi (CBRJ-E)71. Zaproponowano w nim ułatwienie praktycznej współpracy na rzecz wykrywania i zmniejszania takich
zagrożeń na szczeblu UE, w tym współpracę z przemysłem, podmiotami dokonującymi
instalacji z wykorzystaniem materiałów CBRJ-E oraz z innymi zainteresowanymi
podmiotami. W dokumencie przewidziano 30 działań, które mają być wdrożone
w możliwie najszybszym terminie przez różne służby Komisji, przy współpracy z państwami członkowskimi.
W czerwcu Rada przyjęła decyzję dotyczącą zasad i procedur zastosowania klauzuli
solidarności (art. 222 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej)72. W myśl klauzuli
solidarności Unia i jej państwa członkowskie mają działać wspólnie, wspierając inne
państwo członkowskie, które stało się celem ataku terrorystycznego lub ofiarą klęski
żywiołowej czy katastrofy spowodowanej przez człowieka. Uruchomienie klauzuli solidarności jest przywilejem przedmiotowego państwa członkowskiego UE. W decyzji
postanowiono – na podstawie istniejących instrumentów i struktur – o ścisłej współpracy wszystkich istotnych podmiotów na szczeblu państwa członkowskiego i UE,
które będą ściśle współpracować na rzecz szybkiej, skutecznej i spójnej reakcji.
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We wrześniu Komisja opublikowała sprawozdanie z wdrażania decyzji ramowej
w sprawie zwalczania terroryzmu73. W wyniku dokonanej w 2008 r. rewizji decyzji
ramowej określono trzy nowe rodzaje przestępstw (publiczne nawoływanie do terroryzmu, rekrutacja i szkolenie do celów terrorystycznych). Wszystkie państwa członkowskie UE, z wyjątkiem Irlandii i Grecji, powiadomiły Komisję o środkach transpozycji.

ARETE 2014 – szeroko zakrojone ćwiczenia w terenie z zakresu
reagowania w sytuacjach kryzysowych
20 listopada Komisja zorganizowała ćwiczenia terenowe w Belgii, niedaleko Antwerpii. Przeprowadzono symulację złożonej sytuacji, która obejmowała użycie
materiałów chemicznych i działania terrorystów, w tym wzięcie zakładników. Uruchomiono zespoły reagowania kryzysowego organów ścigania, których zadaniem
było wykrycie, zidentyfikowanie i zneutralizowanie materiałów chemicznych, zapewnienie segregacji medycznej oraz ewakuacji, a także zabezpieczenie sytuacji
i ustabilizowanie zagrożenia.
W ćwiczeniach uczestniczyło około 200 specjalistów z zakresu ochrony cywilnej
oraz 150 zespołów reagowania kryzysowego z licznych państw członkowskich UE,
wraz z około 400 osobami odgrywającymi role i reżyserującymi zdarzenie.
Celem ćwiczeń było poprawienie zdolności państw członkowskich do radzenia sobie w poważnych sytuacjach kryzysowych i do lepszego koordynowania działań.
Jednocześnie podczas tych ćwiczeń sprawdzono koordynację między różnymi instrumentami reagowania kryzysowego Komisji, co pozwoli na szybsze i skuteczniejsze działanie w przypadku katastrofy.

Handel ludźmi
Opieka nad dziećmi pozbawionymi opieki rodzicielskiej
Komisja i Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej przygotowały wspólnie podręcznik „Opieka nad dziećmi pozbawionymi opieki rodzicielskiej – Podręcznik służący
wzmocnieniu systemów opieki w celu uwzględniania szczególnych potrzeb dzieci
będących ofiarami handlu ludźmi”74. Zawiera on wskazówki dla urzędników i opiekunów, pokazujące, w jaki sposób lepiej uwzględniać potrzeby dzieci będących ofiarami
handlu ludźmi oraz chronić ich prawa.

Podręcznik na temat opieki nad
dziećmi będącymi ofiarami
handlu ludźmi, opublikowany
30 czerwca.
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Zwalczanie handlu ludźmi
W październiku, przed ósmym Europejskim Dniem Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi,
opublikowano sprawozdanie śródokresowe z realizacji strategii UE na rzecz wyeliminowania handlu ludźmi na lata 2012–201675. Do przedmiotowego sprawozdania
dołączono drugi dokument roboczy zawierający dane statystyczne dotyczące handlu
ludźmi76 i obejmujący lata 2010–2012. Niektóre z głównych ustaleń tego dokumentu
wskazują, co następuje:
▶ 30 146 ofiar zarejestrowano w 28 państwach członkowskich UE w ciągu trzech lat
(2010–2012),
▶ 80 proc. zarejestrowanych ofiar to kobiety,
▶ 16 proc. zarejestrowanych ofiar to dzieci.

Ofiary handlu ludźmi niebędące obywatelami UE
W październiku opublikowano drugi komunikat77 w sprawie stosowania dyrektywy
o tymczasowych dokumentach pobytowych wydawanych obywatelom państw trzecich, którzy są ofiarami handlu ludźmi i którzy współpracują z właściwymi organami. W komunikacie tym zapisano szereg działań podjętych na szczeblu UE oraz na
szczeblu państw członkowskich, mających na celu zapewnienie pełnego wdrożenia
wspomnianej dyrektywy; określono w nim również działania, które mają zostać podjęte w perspektywie średnioterminowej i posłużyć dalszej poprawie sytuacji.

Międzynarodowe aspekty polityki w obszarze spraw
wewnętrznych
Od 28 kwietnia obowiązuje ruch bezwizowy dla obywateli Mołdawii78. W następstwie
skutecznych rozmów na temat liberalizacji ruchu wizowego państwo to zostało przeniesione do wykazu państw trzecich, których obywatele są zwolnieni z wymogu wizowego, co oznacza, że jego obywatele posiadający paszport biometryczny nie muszą
dysponować wizą, aby móc wjechać na obszar Schengen.
W 2014 r. w życie weszły umowy o readmisji i ułatwieniach wizowych z Armenią79
(1 stycznia), Azerbejdżanem80 (1 września) oraz Republiką Zielonego Przylądka81
(1 grudnia), a także umowa o readmisji z Turcją82 (1 października). Umowy o readmisji określają obowiązki i procedury, których należy przestrzegać w przypadku odbierania nielegalnych migrantów. Umowy o ułatwieniach wizowych zapewniają obywatelom
łatwiejszy i mniej kosztowny dostęp do wiz krótkoterminowych, pozwalając im na
podróżowanie do większości państw członkowskich UE oraz swobodne przemieszczanie się między nimi.
Nawiązano partnerstwa na rzecz mobilności z Tunezją83 i z Jordanią84.
Określono w nich ramy pogłębionego i zindywidualizowanego dialogu politycznego
oraz współpracy operacyjnej z państwami partnerskimi w licznych obszarach dotyczących migracji i mobilności.
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W listopadzie rozpoczęto proces dialogu regionalnego z państwami położonymi
wzdłuż wschodnioafrykańskiego szlaku migracyjnego. Proces będzie opierał się na
konkretnych projektach i dostatecznych środkach finansowych. W pierwszej kolejności
skupi się na handlu ludźmi oraz przemycie migrantów.
12 i 13 listopada Dimitris Avramopoulos, komisarz do spraw migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa, uczestniczył w spotkaniu ministrów sprawiedliwości
i spraw wewnętrznych UE oraz Stanów Zjednoczonych, które odbyło się w Waszyngtonie (USA).
Dimitris Avramopoulos,
od 1 listopada komisarz do spraw
migracji, spraw wewnętrznych
i obywatelstwa (po lewej), i Erick
Holder, prokurator generalny USA
(po prawej), na spotkaniu
dwustronnym ministrów
sprawiedliwości i spraw
wewnętrznych UE z ich
amerykańskimi odpowiednikami
w Waszyngtonie (USA),
13 listopada.
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Łagodzenie problemów codziennego życia obywateli
Zdrowie obywateli
Trzeci program działań w dziedzinie zdrowia
W marcu przyjęto trzeci program działań w dziedzinie zdrowia na lata 2014–2020,
który ma następujące cztery główne cele: promocja zdrowia, profilaktyka chorób
i tworzenie środowiska sprzyjającego prowadzeniu zdrowego stylu życia, z uwzględnieniem zasady „zdrowie we wszystkich politykach”; ochrona mieszkańców Unii przed
poważnymi transgranicznymi zagrożeniami dla zdrowia; zwiększanie innowacyjności,
efektywności i stabilności systemów opieki zdrowotnej; ułatwianie obywatelom Unii
dostępu do lepszej i bezpieczniejszej opieki zdrowotnej. Realizacja programu opiera
się na rocznych planach prac, określających obszary priorytetowe i kryteria finansowania działań. W maju przyjęto pierwszy plan prac, który skupi się na działaniach
wspierających promocję zdrowia i zapobieganie chorobom. Łączny budżet programu
wynosi 449,4 mln euro.

Epidemia eboli
Po tym jak w marcu potwierdzono wybuch epidemii eboli w Afryce Zachodniej, Komisja niezwłocznie zajęła się koordynacją wymiany informacji, koordynacją gotowości
i zarządzaniem ryzykiem wraz z państwami członkowskimi za pośrednictwem unijnego Komitetu ds. Bezpieczeństwa Zdrowia, przy wsparciu Europejskiego Centrum
ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób oraz we współpracy ze Światową Organizacją
Zdrowia. Komitet ds. Bezpieczeństwa Zdrowia stanowił forum wymiany informacji
na temat gotowości w państwach członkowskich, stworzył sieci bezpiecznych szpitali
i laboratoriów o wysokiej klasie bezpieczeństwa, aby umożliwić dzielenie się zdolnościami w zakresie diagnostyki i leczenia. Komitet podjął także prace nad procedurami
na wypadek sytuacji, gdy na pokładzie samolotu znajduje się pacjent zarażony ebolą,
oraz nad procedurami gotowości systemów zdrowotnych w zakresie postępowania
z pacjentami zarażonymi tym wirusem. Komisja wspomagała konsultacje w sprawie
krajowych środków stosowanych w punktach wjazdu do UE, szczególnie w przypadku
bezpośrednich połączeń do lotnisk i portów, uruchomiła sieć umożliwiającą szybką
wymianę informacji na temat leczenia eboli i zapobiegania tej chorobie, a także
przygotowała wspólne zamówienie środków ochrony indywidualnej i przeprowadziła
ocenę kontroli pasażerów odlatujących z lotnisk w państwach dotkniętych epidemią.

Nowa Komisja podejmuje kolejne kroki w walce z ebolą
Na podstawie propozycji nowo wybranego przewodniczącego Komisji, Jeana-Claude'a Junckera, Rada Europejska na październikowym posiedzeniu powierzyła
Christosowi Stylianidesowi, nowemu komisarzowi do spraw pomocy humanitarnej
i zarządzania kryzysowego, funkcję koordynatora UE do spraw eboli. Wraz z Vytenisem Andriukaitisem, komisarzem ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności, w listopadzie komisarz Stylianides udał się w rejony ogarnięte epidemią w Afryce
Zachodniej, a następnie złożył pierwsze sprawozdanie85 na grudniowym posiedzeniu Rady Europejskiej. W dokumencie tym przedstawiono sytuację w państwach dotkniętych epidemią, wskazano luki i potrzeby, a także nakreślono kolejne etapy walki z ebolą: zapewnienie lepszej współpracy regionalnej oraz
elastyczne reagowanie (dostosowane do potrzeb w terenie), ścisłe powiązanie
pomocy humanitarnej i rozwojowej, a przede wszystkim zwiększenie liczby zespołów medycznych.
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SZCZYTOWE NASILENIE DONIESIEŃ NA TEMAT EBOLI W 2014 R.

Zrzut ekranu z MediSys pokazujący liczbę relacji informacyjnych dotyczących eboli od marca do sierpnia.
System wyraźnie wskazuje na najwyższy poziom w połowie marca, odpowiadający pierwszym sprawozdaniom z Gwinei, a także gwałtowny wzrost pod koniec lipca, gdy w środkach masowego przekazu
szeroko omawiano pogarszającą się sytuacją w Gwinei, Liberii i Sierra Leone.
Liczba artykułów w mediach

Liczba tweetów
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Artykuły w mediach
Tweety

Przy użyciu swojego systemu informacji medycznej (MediSys) wewnętrzna służba
naukowa Komisji, Wspólne Centrum Badawcze (WCB), przyczyniła się do poprawy
zwiadu epidemiologicznego w czasie epidemii eboli. Najpierw w marcu WCB zidentyfikowało doniesienia na temat nieznanej choroby w Gwinei, a następnie odnotowało
zgony spowodowane wirusową gorączką krwotoczną, zgłoszone cztery dni później
w tym samym kraju. Odtąd przy użyciu MediSys śledzono wiadomości związane
z ebolą napływające z całego świata. Dane zbierane w ramach tego systemu są
przekazywane do systemu wykrywania zagrożeń i oceny ryzyka (ang. Hazard Detection and Risk Assessment System) należącego do WHO. W pracach nad tym systemem
uczestniczyło również WBC. System ten ułatwia wczesne zidentyfikowanie chorób
rozprzestrzeniających się w skali międzynarodowej i okazał się bardzo przydatny
WHO w jej działaniach związanych z epidemią eboli.

Badania kliniczne
W kwietniu br. przyjęto rozporządzenie w sprawie badań klinicznych86, które wejdzie
w życie w 2016 r. Dzięki nowym przepisom badania kliniczne w całej UE będą prowadzone na tych samych zasadach. Rozporządzenie stworzy we wszystkich państwach
członkowskich UE przyjazne warunki do prowadzenia badań klinicznych o najwyższych standardach bezpieczeństwa pacjenta. Główne elementy nowych przepisów to:
usprawniona procedura składania wniosków w jednym miejscu (przy użyciu unijnego
portalu); jeden zestaw dokumentów, które należy przygotować i złożyć; zharmonizowana procedura rozpatrywania wniosków dotyczących badań klinicznych; ściśle
określone terminy rozpatrywania takich wniosków.
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Szczepionki
Również w kwietniu Komisja przyjęła decyzję w sprawie porozumienia dotyczącego
wspólnego udzielania zamówień, na podstawie którego państwa UE mogą grupowo zamawiać szczepionki pandemiczne i inne medyczne środki zapobiegawcze
w zakresie określonym decyzją w sprawie poważnych transgranicznych zagrożeń
zdrowia87. Dotychczas porozumienie zostało podpisane przez 20 państw członkowskich. Wspólne zamówienia mają zapewnić, by w razie pojawienia się transgranicznego zagrożenia dla zdrowia, szczepionki pandemiczne i lekarstwa były dostępne
w dostatecznych ilościach i w rozsądnych cenach. Z mechanizmu tego skorzystają
wszystkie państwa członkowskie, które zdecydują się na udział w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Nowa aplikacja apteczna
W czerwcu Komisja wprowadziła logo, dzięki któremu pacjenci będą mogli rozpoznać
apteki internetowe sprzedające prawdziwe leki. Logo jest zamieszczane na stronach
internetowych aptek internetowych legalnie działających w UE. Kliknięcie logo przenosi użytkownika na stronę właściwego krajowego organu, na której znajduje się
wykaz wszystkich legalnie działających aptek internetowych w danym kraju.

Tytoń
W kwietniu Parlament i Rada przyjęły zmienioną dyrektywę w sprawie wyrobów
tytoniowych88. Weszła ona w życie w maju 2014 r., a termin transpozycji większości jej przepisów upłynie w maju 2016 r. Nowa dyrektywa bardziej rygorystycznie
reguluje produkcję i sposób prezentacji wyrobów tytoniowych na rynku wewnętrznym
oraz wprowadza przepisy dotyczące pewnych produktów pokrewnych. Przykładowo
zgodnie z tą dyrektywą na obu stronach paczki papierosów powinny znajdować się
ostrzeżenia graficzne i tekstowe. Zakazano także nadawania papierosom charakterystycznych smaków. Przepisy te mają zniechęcać młodych ludzi do eksperymentowania z tytoniem, a w konsekwencji – uchronić od uzależnienia. Zmiana przepisów ma
doprowadzić do spadku spożycia tytoniu o 2 proc. w ciągu pięciu lat. Liczba palaczy
w UE powinna zatem spaść o około 2,4 mln.

Systemy opieki zdrowotnej
W kwietniu Komisja przyjęła komunikat w sprawie skutecznych, dostępnych i odpornych systemów opieki zdrowotnej89, określając w nim plan działań dostosowujących systemy w UE do radzenia sobie ze współczesnymi wyzwaniami i problemami.
W komunikacie wymieniono szereg inicjatyw, które UE może opracować i wykorzystać
do tego, by wspomóc państwa członkowskie w zaspokojeniu oczekiwań obywateli
co do wysokiej jakości opieki zdrowotnej. Priorytetem będą takie działania i metody,
które pozwolą państwom członkowskim na zwiększenie skuteczności, dostępności
i odporności ich systemów opieki zdrowotnej zgodnie z zaleceniami w sprawie reform,
skierowanymi do tych państw w ramach europejskiego semestru.

Europa i Afryka podwajają wysiłki w dziedzinie badań nad zwalczaniem
chorób zakaźnych
UE i Afryka zdwoiły wysiłki nad opracowaniem nowych i lepszych leków na choroby
związane z ubóstwem występujące w Afryce Subsaharyjskiej, takie jak AIDS, gruźlica,
malaria, tęgoryjec i ebola.
Na bazie osiągnięć pierwszej tego rodzaju inicjatywy ustanowiono drugi program
partnerstwa pomiędzy Europą a krajami rozwijającymi się w zakresie badań klinicznych (EDCTP2), przyznając mu 2 mld euro na walkę z chorobami zakaźnymi w krajach
rozwijających się w ciągu następnych dziesięciu lat. UE przeznaczy na ten cel 683 mln
euro z programu w zakresie badań i innowacji „Horyzont 2020”, a państwa członkowskie dołożą około 1,5 mld euro. EDCTP2 zapowiada nowy etap współpracy Europy
i Afryki w dziedzinie badań naukowych: państwa z obu kontynentów będą od tej pory
współdziałać jako równoprawni partnerzy.

Wspólne logo dla internetowych
aptek, które będzie stosowane
od 1 lipca 2015 r.
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Postępy w walce z rakiem, chorobami rzadkimi i demencją oraz
w dziedzinie bezpieczeństwa pacjentów
Komisja opublikowała szereg ważnych sprawozdań na temat sytuacji na polu walki
z niektórymi poważnymi chorobami i schorzeniami, w sprawie których podejmowane
są działania przewidziane w odpowiednich zaleceniach Rady i komunikatach Komisji.
Należy w tym miejscu wymienić sprawozdania dotyczące walki z rakiem90, chorobami rzadkimi91 oraz z chorobą Alzheimera i innymi formami demencji92. W czerwcu
Komisja opublikowała pakiet dokumentów93 na temat działań UE i państw członkowskich na rzecz poprawy bezpieczeństwa pacjentów oraz postępów w tej dziedzinie
od 2012 r. Okazuje się, że choć każde z państw członkowskich UE ma swoją politykę
w zakresie bezpieczeństwa pacjentów, konieczne jest lepsze przełożenie jej na praktykę w ochronie zdrowia.

Bezpieczeństwo żywności i paszy
W maju przyjęte zostały nowe przepisy ustanawiające zmodernizowane i uproszczone
ramy finansowe dla całego obszaru łańcucha żywnościowego94. Na realizację programów weterynaryjnych i fitosanitarnych oraz środków nadzwyczajnych w latach
2014–2020 przeznaczono 1,9 mln euro.
We wrześniu Komisja przyjęła dwa wnioski w sprawie weterynaryjnych produktów
leczniczych95 i paszy leczniczej96, które mają na celu poprawienie zdrowia i dobrostanu
zwierząt, sprzyjanie innowacji i zwalczanie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe w UE. Wniosek w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych zmierza konkretnie do udostępnienia w UE większej ilości leków, tak by móc leczyć choroby zwierząt i im zapobiegać. Wspomniane wnioski zapewniają odpowiednie unijne normy
jakości i bezpieczeństwa produktów, a także umożliwiają udoskonalenie metod leczenia chorych zwierząt. Korzyści z proponowanych przepisów odniosą zarówno zwierzęta (w tym gatunki wodne), hodowcy, właściciele zwierząt domowych, weterynarze
i przedsiębiorstwa, jak i przemysł farmaceutyczny i paszowy w UE.
Również we wrześniu Parlament rozpoczął debatę nad stanowiskiem Rady w sprawie
wniosku, który pozwoliłby państwom członkowskim na ograniczenie lub zakaz uprawy
na ich terytoriach zatwierdzonych na szczeblu UE organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO) ze względów innych niż ryzyko dla zdrowia lub środowiska97. Wniosek
ten został uzgodniony przez współprawodawców w grudniu. Oznacza to, że zaakceptowano ostatecznie postulat od lat zgłaszany przez państwa członkowskie, by miały
one ostatnie słowo co do tego, czy GMO mogą być uprawiane na ich terytorium.
Dzięki temu państwa będą mogły w większym stopniu uwzględniać własną sytuację,
a przede wszystkim stanowisko swoich obywateli. Jeżeli Parlament i Rada wyrażą
zgodę na to rozwiązanie, państwa członkowskie będą mogły korzystać z prawa do
decydowania o uprawach GMO od wiosny 2015 r.
Od grudnia stosowane są przepisy rozporządzenia (UE) nr 1169/2011 w sprawie
przekazywania konsumentom informacji na temat żywności98, z wyjątkiem wymogów
dotyczących określania wartości odżywczej, które będą stosowane od grudnia 2016 r.
Rozporządzenie to stanowi ogólne ramy udzielania informacji na temat żywności, na
pierwszym miejscu stawiając interes konsumentów. Nowe prawo wzmacnia dotychczasowe przepisy dotyczące etykietowania żywności w UE, aby konsumenci mogli
dokonywać świadomych wyborów i bezpiecznie korzystać z żywności. Jednocześnie
zapewnione jest płynne funkcjonowanie rynku wewnętrznego.
We wrześniu UE uzgodniła, że zaostrzy przepisy dotyczące paszportów koni w związku
z aferą z 2013 r. dotyczącą koniny w mięsie wołowym. Zmienione rozporządzenie,
które zostanie formalnie przyjęte na początku 2015 r., wprowadza bardziej niezawodny i bezpieczniejszy system rejestracji i identyfikacji koni w UE.
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Działania w dziedzinie klimatu i energia
Ramy polityki w zakresie klimatu i energii do 2030 r.
Na podstawie przedstawionych w styczniu wniosków Komisji99 szefowie państw i rządów UE ustalili w październiku główne cele i strukturę unijnych ram polityki w zakresie
klimatu i energii do 2030 r. Celem ram dotyczących okresu do 2030 r. jest stworzenie konkurencyjnego i bezpiecznego systemu energetycznego służącego zwiększeniu bezpieczeństwa dostaw energii w UE, ograniczeniu zależności od importu energii,
stworzeniu nowych możliwości wzrostu gospodarczego i zatrudnienia oraz zwiększeniu stabilności nowego systemu energetycznego.
Kluczowym elementem tych ram jest wiążący cel polegający na obniżeniu w UE do
2030 r. krajowych emisji gazów cieplarnianych o 40 proc. w stosunku do poziomu
z 1990 r. Cel ten sprawi, że UE będzie – w sposób racjonalny pod względem kosztów
– czynić postępy w kierunku osiągnięcia celu, jakim jest redukcja do 2050 r. emisji
o 80–95 proc. w stosunku do poziomu z 1990 r., w kontekście niezbędnych redukcji
poziomów emisji, których mają dokonać kraje rozwinięte jako grupa.
Rada Europejska zatwierdziła także cel polegający na zwiększeniu do 2030 r. udziału
energii ze źródeł odnawialnych do przynajmniej 27 proc. zużycia energii w UE oraz
orientacyjny cel w zakresie efektywności energetycznej na poziomie 27 proc., który
zostanie poddany przeglądowi w 2020 r., mając na uwadze cel na poziomie 30 proc.

Przeznaczenie co najmniej 20 proc. budżetu UE na działania w dziedzinie
klimatu
UE uzgodniła, że co najmniej 20 proc. jej budżetu na lata 2014–2020, co oznacza
nawet 180 mld euro, należy przeznaczyć na działania związane ze zmianą klimatu.
Działania służące redukcji emisji i przystosowania się do skutków zmiany klimatu
zostaną uwzględnione we wszystkich najważniejszych unijnych programach finansowania, w szczególności w zakresie polityki spójności, energii, transportu, badań i innowacji oraz wspólnej polityki rolnej. Unijna polityka rozwoju również przyczyni się do
osiągnięcia ogólnego zobowiązania w wysokości 20 proc. Szacuje się, że wyłącznie
w latach 2014–2015 na pomoc krajom rozwijającym się w zakresie finansowania
projektów związanych z klimatem zostanie udostępniona kwota 1,7 mld euro.
Szczególne starania czynione są w celu objęcia działań w dziedzinie klimatu wsparciem europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Fundusze te to Europejski
Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Fundusz Spójności,
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i Europejski Fundusz
Morski i Rybacki. Stanowią one około 43 proc. budżetu Unii na lata 2014–2020.
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Miliard euro na uruchomienie 19 projektów na rzecz czystej energii
W lipcu Komisja przyznała miliard euro na sfinansowanie 19 projektów na rzecz przeciwdziałania zmianie klimatu. Środki finansowe przeznaczone na ten cel pochodzą ze
sprzedaży uprawnień do emisji w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami
do emisji (EU ETS). Środki te zostaną wykorzystane do demonstrowania technologii,
które pozwolą na zwiększenie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w całej
UE, oraz technologii, które umożliwią wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla.
Współfinansowane projekty dotyczą szeregu technologii, takich jak bioenergia, skoncentrowana energia słoneczna, energia geotermalna, energia fotowoltaiczna, energia
wiatrowa, energia mórz i oceanów, inteligentne sieci energetyczne oraz wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla.

LIFE – podprogram działań w dziedzinie klimatu
Z nowego podprogramu działań w dziedzinie klimatu LIFE na współfinansowanie
w latach 2014–2020 projektów poświęconych działaniom w dziedzinie klimatu przeznaczonych zostanie 864 mln euro. Środki przyznane organom publicznym, organizacjom non-profit i podmiotom prywatnym posłużą im na wdrażanie technologii niskoemisyjnych i technologii przystosowujących do zmiany klimatu na małą skalę oraz
nowych metod i podejść.
Program ukierunkowany jest na trzy obszary priorytetowe:
▶ łagodzenie skutków zmiany klimatu – redukcja emisji gazów cieplarnianych,
▶ przystosowanie do zmiany klimatu – zwiększenie odporności na zmianę klimatu, ze
szczególnym naciskiem na przystosowanie do zmiany klimatu na obszarach
miejskich w pierwszym okresie programowania,
▶ zarządzanie i informowanie – szerzenie wiedzy, komunikacja, współpraca oraz
rozpowszechnianie informacji na temat kwestii łagodzenia zmiany klimatu
i przystosowywania się do niej.
Finansowanie będzie dostępne dla projektów pilotażowych, demonstracyjnych, projektów w zakresie najlepszych praktyk oraz budowania zdolności. Wprowadzony zostanie nowy rodzaj – projekt zintegrowany – w celu wspierania uwzględniania działań
w dziedzinie klimatu we wszystkich sektorach na szczeblu regionalnym.
We współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym zostały również opracowane
dwa nowe instrumenty: mechanizm finansowania kapitału naturalnego, aby pomóc
sfinansować projekty promujące ochronę kapitału naturalnego, różnorodność biologiczną i przystosowanie się do zmiany klimatu, oraz instrument prywatnego finansowania projektów służących efektywności energetycznej, który pomoże pośrednikom
finansowym w udzielaniu pożyczek gminom lub innym organom publicznym na inwestycje w zakresie efektywności energetycznej.
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Działania mające na celu rozwiązanie problemu nadwyżki uprawnień do
emisji w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji
Od 2009 r. w systemie EU ETS gromadzi się nadwyżka uprawnień do emisji w stosunku do emisji, co znacznie osłabiło sygnał cenowy dotyczący emisji dwutlenku
węgla. Problem ten musi zostać rozwiązany, aby zagwarantować, że EU ETS będzie
pełnił kluczową rolę w osiąganiu – w sposób racjonalny pod względem kosztów – jeszcze bardziej ambitnych celów w zakresie redukcji emisji w przyszłości.
Komisja podjęła działania w dwóch obszarach wskazanych poniżej:
▶ Opóźnienie sprzedaży uprawnień sprzedawanych na aukcji na etapie trzecim:
w ramach krótkoterminowego środka Komisja przełożyła sprzedaż 900 mln
uprawnień z lat 2013–2015 na lata 2019–2020. Opóźnienie sprzedaży może
szybko przywrócić równowagę podaży i popytu, a także ograniczyć dalszy spadek
sygnału cenowego bez znacznych skutków dla konkurencyjności.
▶ Wniosek dotyczący rezerwy stabilności rynkowej: trwałe rozwiązanie kwestii braku
równowagi pomiędzy podażą i popytem wymaga reformy strukturalnej EU ETS.
Komisja zaproponowała, aby utworzyć rezerwę stabilności rynkowej100 na początku
następnego okresu handlowego w 2021 r. Rezerwa mogłaby zarówno rozwiązać
problem istniejącej nadwyżki uprawnień do emisji, jak i zwiększyć odporność
systemu na poważne wstrząsy w przyszłości przez dostosowanie podaży uprawnień,
które mają zostać sprzedane na aukcji. Aby mógł wejść w życie, wniosek
ustawodawczy przedstawiony w styczniu 2014 r. wymaga zatwierdzenia przez
Parlament i Radę.

Ustalenie wartości docelowych emisji CO2 dla samochodów osobowych
i lekkich samochodów dostawczych na 2020 r.
Źródłem około trzech czwartych emisji dwutlenku węgla (CO2) z transportu drogowego są samochody osobowe i ciężarówki (lekkie samochody dostawcze). Na podstawie strategii z 2007 r.101 UE przyjęła wiążące wartości docelowe emisji CO2 przez
samochody osobowe na poziomie 95 g/km102, mające zastosowanie w odniesieniu
do 95 proc. nowego parku samochodowego w 2020 r., oraz na poziomie 147 g/km
w przypadku samochodów dostawczych103.

Strategia ograniczania emisji CO2 przez ciężarówki, autobusy i autokary
Ciężarówki, autobusy i autokary są źródłem około jednej czwartej emisji CO2 z transportu drogowego w UE i około 5 proc. łącznej emisji gazów cieplarnianych w UE. Komisja opracowała zatem strategię ograniczania zużycia paliw i emisji CO2 przez te
pojazdy ciężarowe w następnych latach104. Jeżeli nie zostaną podjęte żadne działania,
emisje z tych pojazdów w latach 2030–2050 mają według prognoz utrzymać się na
poziomie zbliżonym do obecnego.
Strategia dotyczy przede wszystkim działań krótkoterminowych, mających na celu
poświadczanie, zgłaszanie i monitorowanie emisji z pojazdów ciężarowych, co stanowi
ważny pierwszy krok w kierunku ich ograniczania. Komisja opracowała również narzędzie do symulacji komputerowej VECTO, służące do pomiaru emisji CO2 z nowych
pojazdów.
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Inicjatywa „Mayors Adapt”
Jako główne skupiska ludności i ośrodki infrastruktury, miasta są szczególnie narażone na ekstremalne warunki pogodowe i skutki zmiany klimatu, a zatem odgrywają
kluczową rolę we wdrażaniu środków na rzecz łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej.
Inicjatywa „Mayors Adapt”, tj. inicjatywa Porozumienia Burmistrzów w sprawie przystosowania się do zmiany klimatu105, została zainicjowana przez Komisję, aby zachęcić miasta do podjęcia działań mających na celu przystosowanie się do zmiany klimatu. Miasta przystępujące do tej inicjatywy zobowiązują się przyczyniać do osiągnięcia
ogólnego celu unijnej polityki w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu
i zwiększania odporności Europy na zmianę klimatu. Oznacza to opracowanie lokalnych strategii przystosowawczych i uwzględnienie kwestii przystosowania się do
zmiany klimatu w odpowiednich istniejących planach.
Uczestniczące w tej inicjatywie władze lokalne korzystają ze wsparcia dla podejmowanych na szczeblu lokalnym działań na rzecz przeciwdziałania zmianie klimatu,
platformy współpracy i zwiększenia świadomości opinii publicznej w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu i działań, jakie należy podjąć. Do inicjatywy przystąpiło już ponad sto europejskich miast.

Nowe rozporządzenie w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych
W celu kontrolowania emisji fluorowanych gazów cieplarnianych, w tym fluorowęglowodorów (HFC), Unia Europejska przyjęła nowe rozporządzenie w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych106, które weszło w życie w styczniu 2015 r.
Rozporządzenie wprowadza mechanizm stopniowego wycofywania (dzięki niemu
sukcesywnie zmniejszają się ilości HFC, które można sprzedawać w UE) oraz zakazy
stosowania fluorowanych gazów cieplarnianych w niektórych nowych urządzeniach,
takich jak lodówki i klimatyzatory. Rozporządzenie przyczynia się również do poprawy
zapobiegania wyciekom z urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane.
Dzięki nowemu rozporządzeniu emisje fluorowanych gazów cieplarnianych w UE zostaną ograniczone do 2030 r. o dwie trzecie w porównaniu z obecnymi poziomami. Ma
to również zachęcić innych do podjęcia działań. Wiele krajów już rozpoczęło opracowywanie podobnych strategii, a dyskusje na temat światowego porozumienia w sprawie ograniczenia zużycia i produkcji HFC są w toku.
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Ekoprojekt i etykietowanie energetyczne
W 2014 r. Komisja przyjęła akty prawne dotyczące ekoprojektu i etykietowania energetycznego w odniesieniu do transformatorów elektroenergetycznych i transformatorów rozdzielczych, systemów wentylacyjnych i sprzętów gospodarstwa domowego,
takich jak piekarniki, płyty grzejne i okapy nadkuchenne. Wraz z wcześniejszymi
aktami prawnymi (około 40) akty te pozwolą uzyskać do 2020 r. oszczędności energii
rzędu 166 mln ton ekwiwalentu ropy rocznie, co odpowiada rocznemu zużyciu energii pierwotnej we Włoszech. Dla konsumentów oznacza to oszczędności w wysokości
465 euro rocznie na rachunkach za energię zużywaną w gospodarstwie domowym.

Bezpieczeństwo jądrowe
UE propaguje najwyższe standardy bezpieczeństwa we wszystkich rodzajach cywilnych działań jądrowych, w tym w zakresie wytwarzania energii, składowania odpadów
jądrowych, badań i zastosowań medycznych.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa instalacji jądrowych i wzmocnienia wiodącej
pozycji Europy w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego na całym świecie UE zmieniła
w lipcu 2014 r. dyrektywę w sprawie bezpieczeństwa jądrowego z 2009 r.107. Podstawą przeglądu dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa jądrowego były wnioski wyciągnięte z awarii elektrowni jądrowej w Fukushimie w marcu 2011 r. i z testów wytrzymałościowych elektrowni jądrowych. Zmieniona dyrektywa opiera się na najnowszych
standardach międzynarodowych. Dyrektywa przewiduje zwiększenie niezależności
i uprawnień krajowych organów regulacyjnych.
W celu dalszego zmniejszenia zagrożeń dla bezpieczeństwa prawodawstwo Euratom
po raz pierwszy określa jasne cele w zakresie bezpieczeństwa jądrowego. Zmienione
przepisy wprowadzają również system wzajemnych kontroli w Europie, które mają być
przeprowadzane co najmniej raz na sześć lat. Nowa dyrektywa zwiększa również
przejrzystość, w szczególności dzięki poprawie informowania obywateli o bezpieczeństwie obiektów jądrowych.

Środowisko
LIFE – podprogram na rzecz środowiska
Projekty z zakresu środowiska i ochrony przyrody w całej UE będą otrzymywać więcej
środków niż kiedykolwiek wcześniej. W nowym wieloletnim programie prac dla programu LIFE na lata 2014–2017 przewidziano 1,3 mld euro w ramach podprogramu
na rzecz środowiska. W 2014 r. sfinansowano 225 nowych projektów LIFE, których
całkowity budżet wyniósł 589 mln euro, z czego 283 mln euro zostało przekazanych
z programu LIFE. Projekty te, w których udział biorą przedsiębiorstwa prywatne, organizacje pozarządowe i organy publiczne, przyczynią się do wdrażania polityki w kluczowych obszarach, takich jak ochrona przyrody i różnorodność biologiczna, odpady
oraz jakość powietrza i wody108.
Ogłoszone na 2014 r. zaproszenie do składania wniosków przewiduje budżet w wysokości 239 mln euro na podprogram na rzecz środowiska. Z tego podprogramu będzie
między innymi finansowana nowa kategoria projektów, projekty zintegrowane, które
będą wdrażać na dużą skalę terytorialną kluczowe plany lub strategie wymagane na
podstawie unijnego prawodawstwa w dziedzinie środowiska.
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Zalecenie w sprawie gazu łupkowego
W niektórych częściach Europy z gazem łupkowym wiąże się duże nadzieje. Jest on
jednak także źródłem obaw. W styczniu Komisja odpowiedziała na wezwanie do działania poprzez ustanowienie minimalnych zasad109, do których przestrzegania zachęca
się państwa członkowskie w celu rozwiązania kwestii środowiskowych i zdrowotnych
związanych ze stosowaniem szczelinowania hydraulicznego – techniki stosowanej do
wydobycia gazu łupkowego – przy jednoczesnym zapewnieniu operatorom i inwestorom niezbędnej pewności gospodarczej.
Państwa członkowskie zachęca się do rozpoczęcia stosowania tych zasad w terminie
sześciu miesięcy i, począwszy od grudnia 2014 r., do informowania Komisji co roku
o środkach, które wprowadziły, by je stosować. Komisja będzie monitorować stosowanie zalecenia, korzystając z publicznie dostępnej tablicy wyników110, która umożliwi
porównanie sytuacji w różnych państwach członkowskich i będzie podstawą do dokonania przeglądu skuteczności podejścia przedstawionego w zaleceniu w 2015 r.
Tytuł Zielonej Stolicy Europy 2014
nosiła Kopenhaga (Dania).
Miasto zostało wyróżnione za
angażowanie się na rzecz
zrównoważonego stylu życia
w mieście i wysiłki podejmowane,
by do 2025 r. stać się miastem
ekologicznym, inteligentnym
i neutralnym pod względem
emisji CO2. Zdjęcie przedstawia
zabawę młodzieży na publicznym
kąpielisku w dzielnicy
Islands Brygge.

Nagrody Natura 2000
W maju po raz pierwszy przyznano nagrody Natura 2000111, które są wyrazem uznania dla doskonałego zarządzania obszarami Natura 2000 i podkreślają wartość sieci
dla lokalnych społeczności i gospodarek. Nagroda w dziedzinie ochrony przyrody
została przyznana projektowi ochrony orła cesarskiego w Sakar (Bułgaria). Dzięki pracom zespołu projektowego oraz współpracy ekologów i prywatnych przedsiębiorstw
lokalna populacja tego gatunku nie jest już zagrożona wyginięciem. Dzięki współpracy
z przedsiębiorstwami energetycznymi, której celem było zapewnienie izolacji niebezpiecznych przewodów elektroenergetycznych i przeniesienie linii napowietrznych pod
ziemię, udało się wyeliminować ryzyko porażenia prądem, jakie do tej pory groziło
tym ptakom.

Projekt dotyczący ochrony orła
cesarskiego w Sakar (Bułgaria)
obejmuje m.in. współpracę
z przedsiębiorstwami
energetycznymi przy izolacji
niebezpiecznych linii wysokiego
napięcia i przenoszenie linii
napowietrznych pod ziemię, aby
wyeliminować ryzyko porażenia
prądem.
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Czerwiec 2014 r.: Zielony Tydzień
Tematem Zielonego Tygodnia w 2014 r. była gospodarka o obiegu zamkniętym, efektywne gospodarowanie zasobami i odpady. Przez trzy dni społeczności, organizacje
pozarządowe, administracje publiczne i przedsiębiorstwa omawiały i wymieniały
doświadczenia i najlepsze praktyki niezbędne do przejścia z gospodarki liniowej na
gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Kampania „Generation awake”
Kampania ma na celu uświadomienie konsumentom konsekwencji stosowanego przez
nich modelu konsumpcji dla zasobów naturalnych i pokazanie korzyści, jakie może
przynieść zmiana ich zachowań. Jej głównym elementem jest interaktywna strona
internetowa112, dostępna we wszystkich 24 językach urzędowych UE, na której bohaterowie kreskówek pokazują, jaki wpływ na środowisko mają decyzje podejmowane
codziennie podczas zakupów.
Od momentu jej uruchomienia w październiku 2011 r. odnotowano ponad 750 tys.
odsłon strony internetowej kampanii, filmy obejrzało ponad 4,5 mln osób, a profil
kampanii na Facebooku113 odwiedziło blisko 100 tys. użytkowników.
W październiku film „The awakeners”, promujący uznawanie odpadów za zasoby,
zdobył w kategorii „Troska i dbałość o środowisko” nagrodę Złoty Delfin na festiwalu
Cannes Corporate Media & TV Awards.

Reakcja Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego na wycieki ropy
naftowej
Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego zatwierdziła na okres siedmiu lat
(2014–2020) pakiet finansowy o wartości 160,5 mln euro, który ma umożliwić dalsze zwalczanie zanieczyszczeń mórz114. Środki te są przeznaczone na utrzymywanie
ogólnounijnej floty wyspecjalizowanych statków usuwających zanieczyszczenia,
które zwiększą zdolność do likwidowania wycieków ropy przez statki należące do
poszczególnych państw członkowskich. Ten unijny system reagowania w przypadku
katastrof udostępniany przez Agencję państwom członkowskim, w których wystąpiły znaczne wycieki ropy, obejmuje urządzenia do usuwania zanieczyszczeń
z morza (np. zgarniacze).
Równolegle ze środków unijnych nadal wspierany będzie system obrazowania satelitarnego, który został opracowany w celu wykrywania zanieczyszczeń pochodzących
ze statków w czasie zbliżonym do rzeczywistego (CleanSeaNet115) i który uzupełnia
działania podejmowane przez państwa członkowskie w celu uniknięcia nielegalnych
zrzutów i przypadkowych wycieków ropy116.

Francuski statek „Ailette” podczas
akcji usuwania plam ropy na
Atlantyku.
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Transport
Mobilność w miastach
Ponad 70 proc. ludności Unii Europejskiej mieszka i pracuje na obszarach miejskich,
a dobry dostęp do ośrodków miejskich ma kluczowe znaczenie. Rosnące zapotrzebowanie na mobilność w miastach i transport środkami komunikacji miejskiej naraża
miasta na poważne problemy, takie jak przeciążenie ruchu drogowego, zła jakość
powietrza i wypadki na drogach. W grudniu 2013 r. Komisja przedstawiła pakiet dotyczący mobilności w miastach117, w którym zaproponowała bardziej zdecydowane
i lepiej skoordynowane działania na szczeblu UE i w państwach członkowskich na
rzecz mobilności w miastach. W celu usprawnienia ciągłej wymiany informacji między państwami członkowskimi a Komisją powołano grupę ekspertów ds. mobilności
w miastach. Grupa ta zajmie się takimi zagadnieniami, jak planowanie mobilności
w miastach, bezpieczeństwo ruchu drogowego, logistyka i wdrażanie inteligentnych
systemów transportowych.

Europejski Tydzień Mobilności
Europejski Tydzień Mobilności jest coroczną kampanią na rzecz zrównoważonej
mobilności w miastach, organizowaną przy wsparciu Komisji. Celem odbywającej się
co roku 16–22 września kampanii jest zachęcenie władz lokalnych do wprowadzania
i promowania zrównoważonych środków transportu oraz zachęcenie mieszkańców
do wypróbowania środków transportu alternatywnych w stosunku do samochodów
osobowych. Tematem przewodnim kampanii w 2014 r. było hasło „Nasze ulice, nasz
wybór”118, a jej celem poprawa jakości życia.

Transport drogowy
Przepisy dotyczące przestępstw transgranicznych

W dyrektywie w sprawie wymiany informacji dotyczących przestępstw lub wykroczeń
związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego119 określono procedurę wymiany
informacji między państwami członkowskimi w odniesieniu do ośmiu przestępstw lub
wykroczeń związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego: przekroczenie dopuszczalnej prędkości; niezapinanie pasów bezpieczeństwa; niezatrzymywanie się na
czerwonym świetle; kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu lub środków odurzających; jazda bez hełmu ochronnego; korzystanie z niedozwolonej części drogi;
niezgodne z prawem korzystanie z telefonu komórkowego podczas jazdy. Państwa
członkowskie mogą zatem uzyskać dostęp do swoich danych krajowych dotyczących
rejestracji pojazdów w celu ustalenia osoby odpowiedzialnej za przestępstwo lub
wykroczenie. Trybunał Sprawiedliwości zaznaczył, że przedmiotowa dyrektywa jest
środkiem mającym na celu poprawienie bezpieczeństwa transportu i w związku z tym
powinna zostać przyjęta.
Po tym orzeczeniu w lipcu Komisja przedstawiła zmieniony wniosek120 w celu umożliwienia państwom członkowskim UE wymiany informacji na temat kierowców, którzy
popełniają przestępstwa lub wykroczenia za granicą, w tym odpowiadające za trzy
czwarte śmiertelnych wypadków drogowych, a mianowicie: przekroczenie dopuszczalnej prędkości, niezatrzymywanie się na światłach, niezapinanie pasów bezpieczeństwa, jazda pod wpływem alkoholu.
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Pakiet w sprawie przydatności do ruchu drogowego

W kwietniu Rada i Parlament przyjęły pakiet w sprawie przydatności do ruchu drogowego. Pakiet obejmuje dyrektywy dotyczące okresowych badań przydatności do
ruchu drogowego121, drogowych kontroli technicznych samochodów dostawczych122
i dokumentów rejestracyjnych pojazdów123. Do istotnych elementów nowych dyrektyw
należą: poprawa jakości badań przydatności pojazdów do ruchu przez ustanowienie
wspólnych minimalnych standardów w odniesieniu do wyposażenia, szkolenia diagnostów i oceny usterek, a także wprowadzenie obowiązku kontroli elektronicznych
podzespołów odpowiadających za bezpieczeństwo (takich jak hamulcowy układ przeciwblokujący, elektroniczna kontrola stateczności i poduszki powietrzne). Ściślejszą
kontrolę oszustw dotyczących fałszowania przebiegu umożliwiają zarejestrowane
odczyty przebiegu. Ciężkie motocykle również podlegają obowiązkowym badaniom
ogólnounijnym, o ile państwo członkowskie nie osiąga równoważnej poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego za pomocą innych środków. Ponadto sprawdzanie, czy
ładunek jest odpowiednio zabezpieczony, jest nowym, ważnym elementem drogowych kontroli pojazdów ciężarowych o masie przekraczającej 3,5 tony. Obciążenie
administracyjne zarówno operatorów transportu drogowego, jak i organów zajmujących się kontrolami drogowymi zostanie zmniejszone przez ukierunkowany wybór
pojazdów dokonywany na podstawie oceny ryzyka.
System eCall

W czerwcu 2013 r. Komisja przyjęła wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie
montowania systemu pokładowego eCall we wszystkich nowych modelach samochodów osobowych i samochodów dostawczych124. Wniosek ten wchodzi w skład pakietu
aktów prawnych mających na celu wdrożenie systemu automatycznego powiadamiania o wypadkach w całej UE. Celem systemu jest zapewnienie szybkiej reakcji służb
ratowniczych w razie poważnego wypadku drogowego. Przyczyni się to do znacznego
obniżenia liczby ofiar wypadków i do zmniejszenia ciężkości obrażeń odniesionych
w wypadkach drogowych. System ten będzie automatycznie wybierał numer 112,
czyli jednolity europejski numer alarmowy. Szacuje się, że system eCall może skrócić
czas reakcji służb ratowniczych o 40 proc. na obszarach miejskich i o 50 proc. na
obszarach wiejskich i może doprowadzić do zmniejszenia liczby ofiar śmiertelnych
o co najmniej 4 proc., a liczby ciężko rannych o 6 proc. Proces legislacyjny w odniesieniu do centrów powiadamiania ratunkowego zakończono w kwietniu 2014 r.125.
W maju Rada przyjęła decyzję126 w sprawie wprowadzenia obowiązkowego systemu
eCall. 1 grudnia Parlament i Rada osiągnęły porozumienie w sprawie wszystkich nierozstrzygniętych kwestii dotyczących wniosku w sprawie homologacji typu na potrzeby systemu pokładowego eCall. Zgodnie z zawartym porozumieniem od 31 marca
2018 r. wszystkie nowe modele samochodów muszą być wyposażone w system pokładowy eCall.
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Poziom hałasu pojazdów

Parlament i Rada zatwierdziły wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia w sprawie
poziomu hałasu pojazdów127. Celem rozporządzenia jest ograniczenie dokuczliwości hałasu wytwarzanego przez pojazdy o 25 proc. Jednocześnie proponuje się, aby
pojazdy elektryczne i hybrydowe pojazdy elektryczne były wyposażone w minimalne
generatory dźwięku, aby można je było łatwiej usłyszeć, a co za tym idzie, uniknąć
wypadków.
Aplikacja „Going abroad”

Komisja opracowała nową aplikację na smartfony, „Going abroad”, zawierającą istotne
informacje w 22 językach na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego we wszystkich
państwach UE. Aplikacja obejmuje informacje o przepisach, których nieprzestrzeganie
niesie za sobą największe ryzyko wypadków, w tym ograniczeń prędkości i dopuszczalnego stężenia alkoholu, zatrzymywania się na światłach oraz używania telefonów
komórkowych. Ponadto użytkownicy są informowani o obowiązku zapinania pasów
bezpieczeństwa w samochodach osobowych i zakładania hełmów ochronnych podczas jazdy na rowerach i motocyklach.
Winietka nowej aplikacji na
smartfony „Podróż za granicę”.

Transport morski
Europejskie forum zrównoważonej żeglugi

Europejskie forum zrównoważonej żeglugi (ESSF) zostało ustanowione, by zintensyfikować wysiłki podejmowane w ramach niezbędnika zrównoważonego transportu
wodnego128 w celu racjonalnego pod względem kosztów i spójnego wdrożenia przepisów dyrektywy w sprawie zawartości siarki w paliwach żeglugowych129. Pomoże
to również w stawieniu czoła wyzwaniom, przed jakimi stoi UE w zakresie zrównoważenia środowiskowego w unijnym sektorze transportu morskiego. ESSF stanowi platformę na potrzeby strukturalnego dialogu, wymiany wiedzy, współpracy
i koordynacji między Komisją, państwami członkowskimi, państwami należącymi
do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu i właściwymi zainteresowanymi
stronami z sektora morskiego.
Zatwierdzenie dyrektywy w sprawie wyposażenia morskiego

Parlament przyjął zaproponowaną przez Komisję nową dyrektywą w sprawie wyposażenia morskiego130. Ulepszone przepisy dotyczące wyposażenia morskiego w UE
doprowadzą do zwiększenia bezpieczeństwa przewozów w odniesieniu do statków
i ich załóg, zmniejszenia obciążenia administracyjnego państw członkowskich i kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwa oraz do wzrostu konkurencyjności unijnego
sektora transportu morskiego.
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Lotnictwo
Ochrona lotnictwa: zmniejszenie ograniczeń dotyczących płynów w unijnych portach
lotniczych

W styczniu podjęto działania mające na celu złagodzenie obecnych ograniczeń dotyczących płynów w unijnych portach lotniczych131. W przypadku pasażerów zmiana
dotyczy płynów zakupionych w sklepach wolnocłowych w portach lotniczych poza UE
lub na pokładzie samolotów przewoźników lotniczych spoza UE. Pod warunkiem że
zakupione w sklepach wolnocłowych płyny są zapakowane w zabezpieczone torby
wydane w momencie zakupu, pasażerowie mogą dokonać w unijnym porcie lotniczym
transferu na inny lot bez potrzeby ich zgłaszania. Do tej pory płyny zakupione w strefach wolnocłowych były, co do zasady, konfiskowane.
Bezpieczeństwo lotnicze: zdarzenia w lotnictwie cywilnym

Nowe przepisy dotyczące zdarzeń w lotnictwie cywilnym pomogą uniknąć wypadków lotniczych. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie zgłaszania i analizy zdarzeń
w lotnictwie cywilnym oraz podejmowanych w związku z nimi działań następczych132
gromadzone będą odpowiednie informacje na temat incydentów w zakresie bezpieczeństwa lotniczego, co pozwoli na dogłębną analizę i podjęcie niezbędnych działań w celu zapobiegania wypadkom. Przepisy przewidują także zwiększenie wymiany
informacji między państwami członkowskimi oraz Europejską Agencją Bezpieczeństwa Lotniczego.

Kolej
Wspólne Przedsięwzięcie Shift2Rail133 jest partnerstwem publiczno-prywatnym
ustanowionym w ramach programu „Horyzont 2020”. Jego celem jest zwiększenie
niezawodności usług kolejowych aż o 50 proc., podwojenie przepustowości kolei,
a tym samym ograniczenie przeciążenia ruchu i emisji CO2, a także utrzymanie wiodącej roli Europy na globalnym rynku kolejowym. W ciągu najbliższych siedmiu lat
na tę inicjatywę przeznaczonych zostanie 920 mln euro. Parlament Europejski
zatwierdził Shift2Rail w kwietniu 2014 r., a w czerwcu rozporządzenie w tej sprawie
przyjęła Rada.
Violeta Bulc, od 1 listopada
komisarz do spraw transportu
(w środku), i pracownik SNCF
(francuskie koleje państwowe),
w obecności Guillaume’a
Pepy’ego, prezesa SNCF (drugi
od lewej), podczas wizyty na
paryskim dworcu Gare du Nord,
obsługującym największą liczbę
pasażerów w Europie, 9 grudnia.
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Kultura, młodzież i media
Program „Kreatywna Europa”
Rozpoczęto realizację nowego programu „Kreatywna Europa”, dysponującego budżetem w wysokości 1,46 mld euro134 na następne siedem lat, czyli o 9 proc. więcej niż
w poprzednim okresie finansowania. Program ten będzie wspierał działalność kulturalną i sektor kreatywny – branże, które mają istotny udział w tworzeniu wzrostu
gospodarczego i miejsc pracy, szczególnie dla młodych ludzi. Ze wsparcia tego skorzysta co najmniej 250 tys. artystów i pracowników kultury. Dofinansowanie obejmie
około 2 tys. kin, 800 filmów i tłumaczenie 4,5 tys. książek135. W programie przewidziano także nowy instrument finansowy w formie systemu poręczeń dla sektora kultury i sektora kreatywnego, który ma ułatwić dostęp do kredytów bankowych.

Europejskie Stolice Kultury
Ryga (stolica Łotwy) i szwedzkie miasto Umeå były Europejskimi Stolicami Kultury
w 2014 r. Równolegle w ubiegłym roku przyjęto wniosek Komisji z 2012 r. dotyczący
decyzji Parlamentu i Rady w sprawie Europejskich Stolic Kultury na lata 2020–2033136.
Ponadto, opierając się na zaleceniu Komisji, Rada wyznaczyła w maju niderlandzkie
miasto Leeuwarden na Europejską Stolicę Kultury w 2018 r.137.
Ryga (Łotwa) – jedna z dwóch
Europejskich Stolic Kultury 2014.
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Znak dziedzictwa europejskiego
Znak dziedzictwa europejskiego138 to inicjatywa UE z 2011 r., nawiązująca do projektu
międzyrządowego z 2006 r., której celem jest popularyzacja miejsc i obiektów o istotnej roli w historii, kulturze i rozwoju UE. W 2014 r. przyznano nowy znak czterem
obiektom spośród 38 propozycji wstępnie wyselekcjonowanych przez państwa członkowskie uczestniczące w tej inicjatywie. Znak dziedzictwa europejskiego otrzymały:
park archeologiczny Carnuntum139 (Austria), zrekonstruowana osada rzymska w Bad
Deutsch-Altenburg (Austria); średniowieczny Dom Wielkiej Gildii140 w Tallinnie (Estonia); pochodzący sprzed stu lat Pałac Pokoju w Hadze141 (Niderlandy) oraz Kamp
Westerbork142, hitlerowski obóz przejściowy z czasów II wojny światowej, również
znajdujący się w Niderlandach.
Tibor Navracsics, od 1 listopada
komisarz do spraw edukacji,
kultury, młodzieży i sportu,
wręcza bułgarskiemu pisarzowi
Milenowi Ruskowowi Europejską
Nagrodę Literacką 2014 podczas
ceremonii, która miała miejsce
w budynku Concert Noble
w Brukseli (Belgia), 18 listopada.

Nagrody filmowe
W ramach MEDIA – podprogram „Kreatywna Europa” – dofinansowano m.in. film Paola
Sorrentina „La grande bellezza” (Wielkie piękno), który otrzymał Oskara jako najlepszy
film nieanglojęzyczny. Dofinansowanie z tego programu otrzymały aż cztery z pięciu
filmów nominowanych w tej kategorii. Z kolei do oficjalnej selekcji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie w 2014 r. zakwalifikowało się niemal 30 obrazów wspieranych z programu MEDIA. Natomiast spośród 21 filmów finansowanych
ze środków programu „Kreatywna Europa”, które brały udział w Festiwalu w Cannes,
3 zostały wyróżnione, a unijna nagroda MEDIA przypadła w maju bośniackiemu reżyserowi Danisowi Tanoviciowi143.

PRZYPISY
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Sprawozdanie Komisji – Sprawozdanie ze stosowania Karty praw podstawowych UE za 2013 r. (COM(2014) 224).
Komunikat Komisji – Nowe ramy UE na rzecz umocnienia praworządności (COM(2014) 158).
Komunikat Komisji – Agenda UE na rzecz praw dziecka (COM(2011) 60).
Konkluzje Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych z 4–5 grudnia 2014 r. (http://www.
consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/146049.pdf)
„Ocena skutków swobodnego przepływu obywateli UE na szczeblu lokalnym – sprawozdanie końcowe” (http://
ec.europa.eu/justice/citizen/files/dg_just_eva_free_mov_final_report_27.01.14.pdf).
Komunikat Komisji – Swobodny przepływ obywateli UE i ich rodzin – pięć skutecznych działań (COM(2013) 837).
Komunikat Komisji – Wspieranie organów krajowych w zwalczaniu nadużyć związanych z prawem do
swobodnego przemieszczania się: Podręcznik dotyczący działań w związku z domniemanymi małżeństwami
dla pozoru zawieranymi przez obywateli UE i obywateli spoza UE w kontekście unijnych przepisów dotyczących
prawa do swobodnego przemieszczania się obywateli UE (COM(2014) 604).
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=11366&langId=en
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http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2014/index.cfm
Zalecenie Komisji w sprawie wzmocnienia zasady równości wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn dzięki
przejrzystości (C(2014) 1405).
Dokument Komisji – Sprawozdanie na temat postępów w dziedzinie równości kobiet i mężczyzn w 2013 r.
(SWD(2014) 142).
Dyrektywa 2000/43/WE wprowadzająca w życie zasadę równego traktowania osób bez względu na
pochodzenie rasowe lub etniczne (Dz.U. L 180 z 19.7.2000).
Dyrektywa 2000/78/WE ustanawiająca ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia
i pracy (Dz.U. L 303 z 2.12.2000).
Sprawozdanie Komisji – Wspólne sprawozdanie w sprawie stosowania dyrektywy 2000/43/WE wprowadzającej
w życie zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne („dyrektywa
w sprawie równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe”) oraz dyrektywy 2000/78/WE
ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy („dyrektywa
w sprawie równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy”) (COM(2014) 2).
Decyzja ramowa 2008/913/WSiSW w sprawie zwalczania pewnych form i przejawów rasizmu i ksenofobii za
pomocą środków prawnokarnych (Dz.U. L 328 z 6.12.2008).
Sprawozdanie Komisji dotyczące wykonania decyzji ramowej 2008/913/WSiSW w sprawie zwalczania
pewnych form i przejawów rasizmu i ksenofobii za pomocą środków prawnokarnych (COM(2014) 27).
Komunikat Komisji – Sprawozdanie z wdrażania Unijnych ram dotyczących krajowych strategii integracji
Romów (COM(2014) 209).
Dokument Komisji – Sprawozdanie z wdrażania Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych przez
Unię Europejską (SWD(2014) 182).
http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml
Dyrektywa 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych (Dz.U. L 94 z 28.3.2014).
Dyrektywa 2014/25/UE w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki
wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (Dz.U. L 94 z 28.3.2014).
http://ec.europa.eu/regional_policy/information/legislation/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/news/120125_en.htm
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie C-131/12 Google Spain i Google (http://
curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=pl&num=C-131/12).
Dyrektywa 95/46/WE w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych
i swobodnego przepływu tych danych (Dz.U. L 281 z 23.11.1995).
Wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i swobodnym przepływem takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (COM(2012) 11).
Komunikat Komisji – Przygotowanie do wyborów europejskich w 2014 r.: dalsze usprawnienie demokratycznego
i skutecznego sposobu przeprowadzania wyborów (COM(2013) 126).
Zalecenie Komisji dotyczące usprawnienia demokratycznego i skutecznego przeprowadzania wyborów do
Parlamentu Europejskiego (C(2013) 1303).
Sprawozdanie Komisji – W kierunku bardziej demokratycznych wyborów do Parlamentu Europejskiego:
sprawozdanie z realizacji zaleceń Komisji z dnia 12 marca 2013 r. dotyczących usprawnienia demokratycznego
i skutecznego przeprowadzania wyborów do Parlamentu Europejskiego (COM(2014) 196).
http://www.right2water.eu
Komunikat Komisji w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Dostęp do wody i kanalizacji jest prawem
człowieka! Woda jest dobrem publicznym, nie towarem!” (COM(2014) 177).
http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/followup_actions/citizens_initiative_pl.htm
http://ec.europa.eu/environment/consultations/water_drink_en.htm
Dyrektywa 98/83/WE w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. L 330 z 5.12.1998).
http://www.oneofus.eu
http://ec.europa.eu/archives/bepa/european-group-ethics/docs/publications/ege_opinion_28_ethics_security_
surveillance_technologies.pdf
Decyzja 2014/857/UE w sprawie notyfikowania przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii
Północnej chęci uczestnictwa w niektórych przepisach dorobku Schengen zawartych w aktach prawnych Unii
w dziedzinie współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych (Dz.U. L 345
z 1.12.2014).
Decyzja 2014/858/UE w sprawie powiadomienia przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii
Północnej o chęci uczestniczenia w aktach Unii w dziedzinie współpracy policyjnej i wymiarów sprawiedliwości
w sprawach karnych, przyjętych przed wejściem w życie traktatu lizbońskiego i niebędących częścią dorobku
Schengen (Dz.U. L 345 z 1.12.2014).
Komunikat Komisji – Unijny program na rzecz wymiaru sprawiedliwości na 2020 r.: zwiększanie zaufania,
mobilności i wzrostu w Unii (COM(2014) 144).
Dyrektywa 2012/13/UE w sprawie prawa do informacji w postępowaniu karnym (Dz.U. L 142 z 1.6.2012).
Sprawozdanie Komisji z postępów we wdrażaniu przez państwa członkowskie decyzji ramowych 2008/909/WSiSW,
2008/947/WSiSW oraz 2009/829/WSiSW w sprawie wzajemnego uznawania wyroków skazujących na karę
pozbawienia wolności lub inny środek polegający na pozbawieniu wolności, na karę w zawieszeniu albo
kary alternatywne, oraz na środki nadzoru stanowiące alternatywę dla tymczasowego aresztowania
(COM(2014) 57).
Decyzja ramowa 2008/909/WSiSW o stosowaniu zasady wzajemnego uznawania do wyroków skazujących na
karę pozbawienia wolności lub inny środek polegający na pozbawieniu wolności – w celu wykonania tych
wyroków w Unii Europejskiej (Dz.U. L 327 z 5.12.2008).
Decyzja ramowa 2008/947/WSiSW o stosowaniu zasady wzajemnego uznawania do wyroków i decyzji
w sprawie zawieszenia lub warunkowego zwolnienia w celu nadzorowania przestrzegania warunków
zawieszenia i obowiązków wynikających z kar alternatywnych (Dz.U. L 337 z 16.12.2008).
Decyzja ramowa 2009/829/WSiSW w sprawie stosowania przez państwa członkowskie Unii Europejskiej
zasady wzajemnego uznawania do decyzji w sprawie środków nadzoru stanowiących alternatywę dla
tymczasowego aresztowania (Dz.U. L 294 z 11.11.2009).
Dyrektywa 2012/29/UE ustanawiająca normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw
(Dz.U L 315 z 14.11.2012).
http://ec.europa.eu/justice/criminal/files/victims/guidance_victims_rights_directive_en.pdf
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Dyrektywa 2014/62/UE w sprawie prawnokarnych środków ochrony euro i innych walut przed fałszowaniem
(Dz.U. L 151 z 21.5.2014).
Wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie ustanowienia Prokuratury Europejskiej (COM(2013) 534).
Wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie nowych substancji psychoaktywnych (COM(2013) 619).
Wniosek dotyczący dyrektywy zmieniającej decyzję ramową 2004/757/WSiSW ustanawiającą minimalne
przepisy określające znamiona przestępstw i kar w dziedzinie nielegalnego handlu narkotykami w odniesieniu
do definicji narkotyków (COM(2013) 618).
Decyzja wykonawcza 2014/688/UE w sprawie poddania 2-(2,5-dimetoksy-4-jodofenylo)-N-(2metoksybenzylo)etyloaminy (25I-NBOMe), 3,4-dichloro-N-[(1-dimetyloamino)cykloheksylometylo]benzamidu
(AH-7921), 1-(1,3-benzodioksylo-5-yl)-2-pirolidyno-1-ylpentan-1-onu (MDPV) i 2-(3-metoksyfenylo)-2(etyloamino)cykloheksanonu (metoksetaminy) środkom kontroli (Dz.U. L 287 z 1.10.2014).
Decyzja 2005/387/WSiSW w sprawie wymiany informacji, oceny ryzyka i kontroli nowych substancji
psychoaktywnych (Dz.U. L 127 z 20.5.2005).
Konkluzje Rady Europejskiej z dnia 26 i 27 czerwca 2014 r. (http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/
docs/pressdata/en/ec/143478.pdf).
Komunikat Komisji – Unijny program na rzecz wymiaru sprawiedliwości na 2020 r.: zwiększanie zaufania,
mobilności i wzrostu w Unii (COM(2014) 144).
Komunikat Komisji – Otwarta i bezpieczna Europa: realizacja założeń (COM(2014) 154).
Konkluzje Rady Europejskiej z dnia 26 i 27 czerwca 2014 r. (http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/
docs/pressdata/en/ec/143478.pdf).
Komunikat Komisji w sprawie polityki UE w zakresie powrotów (COM(2014) 199).
Komunikat Komisji w sprawie wytycznych dotyczących stosowania dyrektywy 2003/86/WE w sprawie prawa
do łączenia rodzin (COM(2014) 210).
Dyrektywa 2003/86/WE w sprawie prawa do łączenia rodzin (Dz.U. L 251 z 3.10.2003).
Komunikat Komisji dotyczący wdrożenia dyrektywy 2009/50/WE w sprawie warunków wjazdu i pobytu
obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji („niebieska
karta UE”) (COM(2014) 287).
Dyrektywa 2009/50/WE w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia
pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (Dz.U. L 155 z 18.6.2009).
Komunikat Komisji w sprawie stosowania dyrektywy 2009/52/WE przewidującej minimalne normy
w odniesieniu do kar i środków stosowanych wobec pracodawców zatrudniających nielegalnie przebywających
obywateli krajów trzecich (COM(2014) 286).
Dyrektywa 2009/52/WE przewidująca minimalne normy w odniesieniu do kar i środków stosowanych wobec
pracodawców zatrudniających nielegalnie przebywających obywateli krajów trzecich (Dz.U. L 168 z 30.6.2009).
Dyrektywa 2013/32/UE w sprawie wspólnych procedur udzielania i cofania ochrony międzynarodowej (Dz.U.
L 180 z 29.6.2013).
Dyrektywa 2013/33/UE w sprawie ustanowienia norm dotyczących przyjmowania wnioskodawców
ubiegających się o ochronę międzynarodową (Dz.U. L 180 z 29.6.2013).
Rozporządzenie (UE) nr 603/2013 w sprawie ustanowienia systemu Eurodac do porównywania odcisków
palców w celu skutecznego stosowania rozporządzenia (UE) nr 604/2013 w sprawie ustanowienia kryteriów
i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie
ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego
lub bezpaństwowca oraz w sprawie występowania o porównanie z danymi Eurodac przez organy ścigania
państw członkowskich i Europol na potrzeby ochrony porządku publicznego (Dz.U. L 180 z 29.6.2013).
Rozporządzenie (UE) nr 604/2013 w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa
członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego
w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca (Dz.U. L 180
z 29.6.2013).
Wniosek dotyczący rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 604/2013 w odniesieniu do
ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony
międzynarodowej małoletniemu bez opieki, który nie posiada członka rodziny, rodzeństwa ani krewnego
legalnie przebywającego na terytorium państwa członkowskiego (COM(2014) 382).
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie C-648/11 MA i in. (http://curia.europa.
eu/juris/liste.jsf?language=pl&num=C-648/11).
Wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie Unijnego kodeksu wizowego (kodeks wizowy) (COM(2014) 164).
Wniosek dotyczący rozporządzenia ustanawiającego wizę objazdową (COM(2014) 163).
Rozporządzenie (UE) nr 656/2014 ustanawiające zasady ochrony zewnętrznych granic morskich w kontekście
współpracy operacyjnej koordynowanej przez Europejską Agencję Zarządzania Współpracą Operacyjną na
Granicach Zewnętrznych Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. L 189 z 27.6.2014).
Zasada non-refoulement jest zasadą prawa międzynarodowego, która zakazuje zmuszania uchodźców lub
osób ubiegających się o azyl do powrotu do kraju, w którym mogą być prześladowani.
Komunikat Komisji – Zapobieganie radykalizacji prowadzącej do terroryzmu i brutalnego ekstremizmu:
wzmocnienie działań UE (COM(2013) 941).
Komunikat Komisji – Sprawozdanie o zwalczaniu korupcji w UE (COM(2014) 38).
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 8 kwietnia 2014 w sprawach połączonych C-293/12 i C-594/12
Digital Rights Ireland i Seitlinger i in. (http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=pl&num=C-293/12).
Dyrektywa 2006/24/WE w sprawie zatrzymywania generowanych lub przetwarzanych danych w związku ze
świadczeniem ogólnie dostępnych usług łączności elektronicznej lub udostępnianiem publicznych sieci
łączności (Dz.U. L 105 z 13.4.2006).
Dyrektywa 2002/58/WE dotycząca przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze
łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) (Dz.U. L 201 z 31.7.2002).
Dyrektywa 2014/42/UE w sprawie zabezpieczenia i konfiskaty narzędzi służących do popełnienia przestępstwa
i korzyści pochodzących z przestępstwa w Unii Europejskiej (Dz.U. L 127 z 29.4.2014).
Komunikat Komisji w sprawie nowego podejścia UE do wykrywania i zmniejszania zagrożeń związanych
z materiałami CBRJ i materiałami wybuchowymi (COM(2014) 247).
Decyzja 2014/415/UE w sprawie uzgodnień dotyczących zastosowania przez Unię klauzuli solidarności (Dz.U.
L 192 z 1.7.2014).
Sprawozdanie Komisji z wdrażania decyzji ramowej 2008/919/WSiSW zmieniającej decyzję ramową
2002/475/WSiSW w sprawie zwalczania terroryzmu (COM(2014) 554).
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http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/docs/guardianship_for_children/guardianship_for_children_
deprived_of_parental_care_en.pdf
Dokument Komisji – Sprawozdanie śródokresowe z realizacji strategii UE na rzecz wyeliminowania handlu
ludźmi (SWD(2014) 318).
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/docs/20141017_working_paper_on_
statistics_on_trafficking_in_human_beings_en.pdf
Komunikat Komisji w sprawie stosowania dyrektywy 2004/81/WE w sprawie dokumentu pobytowego
wydawanego obywatelom państw trzecich, którzy są ofiarami handlu ludźmi lub wcześniej byli przedmiotem
działań ułatwiających nielegalną imigrację, którzy współpracują z właściwymi organami (COM(2014) 635).
Rozporządzenie (UE) nr 259/2014 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa
trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których
obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Dz.U. L 105 z 8.4.2014).
Umowa między Unią Europejską a Republiką Armenii o readmisji osób przebywających nielegalnie (Dz.U.
L 289 z 31.10.2013).
Umowa między Unią Europejską a Republiką Armenii o ułatwieniach w wydawaniu wiz (Dz.U. L 289
z 31.10.2013).
Umowa między Unią Europejską a Republiką Azerbejdżanu o readmisji osób przebywających nielegalnie (Dz.U.
L 128 z 30.4.2014).
Umowa między Unią Europejską a Republiką Azerbejdżanu o ułatwieniach w wydawaniu wiz (Dz.U. L 128
z 30.4.2014).
Umowa między Unią Europejską a Republiką Zielonego Przylądka o readmisji osób przebywających nielegalnie
(Dz.U. L 282 z 24.10.2013).
Umowa między Unią Europejską a Republiką Zielonego Przylądka w sprawie ułatwień w wydawaniu wiz
krótkoterminowych obywatelom Republiki Zielonego Przylądka i Unii Europejskiej (Dz.U. L 282 z 24.10.2013).
Umowa między Unią Europejską a Republiką Turcji o readmisji osób przebywających nielegalnie (Dz.U. L 134
z 7.5.2014).
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/policies/international-affairs/general/docs/
declaration_conjointe_tunisia_eu_mobility_fr.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/docs/20141009_joint_declaration_
establishing_the_eu-jordan_mobility_partnership_en.pdf
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/stylianides/announcements/report-christos-stylianides-euebola-coordinator-european-council_en
Rozporządzenie (UE) nr 536/2014 w sprawie badań klinicznych produktów leczniczych (Dz.U. L 158
z 27.5.2014).
Decyzja nr 1082/2013/UE w sprawie poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia (Dz.U. L 293 z 5.11.2013).
Dyrektywa 2014/40/UE w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych
państw członkowskich w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych
wyrobów (Dz.U. L 127 z 29.4.2014).
Komunikat w sprawie skutecznych, dostępnych i odpornych systemów opieki zdrowotnej (COM(2014) 215).
Sprawozdanie Komisji – Wdrażanie komunikatu Komisji z dnia 24 czerwca 2009 r. pt. „Walka z rakiem:
Partnerstwo europejskie” (COM(2009) 291) oraz drugie sprawozdanie z wdrażania zalecenia w sprawie badań
przesiewowych (2003/878/WE) (COM(2014) 584).
Sprawozdanie Komisji – Sprawozdanie z realizacji komunikatu Komisji na temat: Rzadkie choroby: wyzwania
stojące przed Europą (COM(2008) 679) oraz zalecenia w sprawie działań w dziedzinie rzadkich chorób
(2009/C 151/02) (COM(2014) 548).
Dokument Komisji – Sprawozdanie z wdrożenia komunikatu Komisji w sprawie europejskiej inicjatywy
dotyczącej choroby Alzheimera i pozostałych demencji (SWD(2014) 321).
http://ec.europa.eu/health/patient_safety/policy/package_en.htm
Rozporządzenie (UE) nr 652/2014 ustanawiające przepisy w zakresie zarządzania wydatkami odnoszącymi
się do łańcucha żywnościowego, zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt oraz dotyczącymi zdrowia roślin
i materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin (Dz.U. L 189 z 27.6.2014).
Wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych (COM(2014) 558).
Wniosek w sprawie rozporządzenia dotyczącego wytwarzania, wprowadzania na rynek i stosowania paszy
leczniczej (COM(2014) 556).
Wniosek dotyczący rozporządzenia zmieniającego dyrektywę 2001/18/WE w zakresie umożliwienia państwom
członkowskim ograniczenia lub zakazania uprawy organizmów zmodyfikowanych genetycznie na swoim
terytorium (COM(2010) 375).
Rozporządzenie (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności
(Dz.U. L 304 z 22.11.2011).
Komunikat Komisji – Ramy polityczne na okres 2020–2030 dotyczące klimatu i energii (COM(2014) 15).
Wniosek w sprawie decyzji dotyczącej ustanowienia i funkcjonowania rezerwy zapewniającej stabilność rynku
dla unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (COM(2014) 20).
Komunikat Komisji – Wyniki przeglądu wspólnotowej strategii na rzecz zmniejszenia emisji CO2 pochodzących
z samochodów osobowych i lekkich pojazdów dostawczych (COM(2007) 19).
Rozporządzenie (UE) nr 333/2014 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 443/2009 w celu określenia warunków
osiągnięcia docelowego zmniejszenia emisji CO2 z nowych samochodów osobowych przewidzianego na
2020 r. (Dz.U. L 103 z 5.4.2014).
Rozporządzenie (UE) nr 253/2014 zmieniające rozporządzenie (UE) nr 510/2011 w celu określenia warunków
osiągnięcia docelowego zmniejszenia emisji CO2 z nowych lekkich samochodów dostawczych przewidzianego
na 2020 r. (Dz.U. L 84 z 20.3.2014).
Komunikat Komisji – Strategia na rzecz zmniejszenia zapotrzebowania pojazdów ciężarowych na paliwo oraz
redukcji emisji CO2 (COM(2014) 285).
http://mayors-adapt.eu
Rozporządzenie (UE) nr 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych (Dz.U. L 150 z 20.5.2014).
Dyrektywa 2014/87/Euratom zmieniająca dyrektywę 2009/71/Euratom ustanawiającą wspólnotowe ramy
bezpieczeństwa jądrowego obiektów jądrowych (Dz.U. L 219 z 25.7.2014).
W odniesieniu do dwóch nowych instrumentów finansowych opracowanych we współpracy z Europejskim
Bankiem Inwestycyjnym, zob. „LIFE – podprogram działań w dziedzinie klimatu”.
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Zalecenie 2014/70/UE w sprawie podstawowych zasad rozpoznawania i wydobywania węglowodorów (takich
jak gaz łupkowy) z zastosowaniem intensywnego szczelinowania hydraulicznego (Dz.U. L 39 z 8.2.2014).
http://ec.europa.eu/environment/integration/energy/unconventional_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/index_en.htm
http://www.generationawake.eu
http://www.facebook.com/generationawake
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-439_en.htm
http://emsa.europa.eu/operations/cleanseanet.html
Dyrektywa 2005/35/WE w sprawie zanieczyszczenia pochodzącego ze statków oraz wprowadzenia sankcji
w przypadku naruszenia prawa (Dz.U. L 255 z 30.9.2005).
Komunikat Komisji – Wspólne dążenie do osiągnięcia konkurencyjnej i zasobooszczędnej mobilności
w miastach (COM(2013) 913).
Dokument Komisji – Wezwanie do działania w obszarze logistyki miejskiej (SWD(2013) 524).
Dokument Komisji – Ukierunkowane działania w zakresie bezpieczeństwa drogowego na obszarach miejskich
(SWD(2013) 525).
Dokument Komisji – Wezwanie do inteligentniejszych przepisów w zakresie dostępu pojazdów do obszarów
miejskich (SWD(2013) 526).
Dokument Komisji – Uruchamianie inteligentnych systemów transportowych na rzecz miast w UE
(SWD(2013) 527).
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1006_en.htm
Dyrektywa 2011/82/UE w sprawie ułatwień w zakresie transgranicznej wymiany informacji dotyczących
przestępstw lub wykroczeń związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego (Dz.U. L 288 z 5.11.2011).
Wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie ułatwień w zakresie transgranicznej wymiany informacji dotyczących
przestępstw lub wykroczeń związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego (COM(2014) 476).
Dyrektywa 2014/45/UE w sprawie okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych
i ich przyczep (Dz.U. L 127 z 29.4.2014).
Dyrektywa 2014/47/UE w sprawie drogowej kontroli technicznej dotyczącej zdatności do ruchu drogowego
pojazdów użytkowych poruszających się w Unii (Dz.U. L 127 z 29.4.2014).
Dyrektywa 2014/46/UE zmieniająca dyrektywę Rady 1999/37/WE w sprawie dokumentów rejestracyjnych
pojazdów (Dz.U. L 127 z 29.4.2014).
Wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie wymagań dotyczących homologacji typu na potrzeby wdrożenia
systemu pokładowego eCall (COM(2013) 316).
Rozporządzenie delegowane (UE) nr 305/2013 uzupełniające dyrektywę 2010/40/UE w odniesieniu do
zharmonizowanego zapewnienia interoperacyjnej usługi „eCall” na terenie całej UE (Dz.U. L 91 z 3.4.2013).
Decyzja nr 585/2014/UE w sprawie wdrożenia interoperacyjnej usługi eCall na terenie całej UE (Dz.U. L 164
z 3.6.2014).
Wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie poziomu hałasu pojazdów silnikowych (COM(2011) 856).
Dokument Komisji – Redukcja emisji zanieczyszczeń pochodzących z transportu morskiego i niezbędnik
zrównoważonego transportu wodnego (SEC(2011) 1052).
Dyrektywa 2012/33/UE zmieniająca dyrektywę 1999/32/WE w zakresie zawartości siarki w paliwach
żeglugowych (Dz.U. L 327 z 27.11.2012).
Dyrektywa 1999/32/WE odnosząca się do redukcji zawartości siarki w niektórych paliwach ciekłych (Dz.U.
L 121 z 11.5.1999).
Wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie wyposażenia morskiego (COM(2012) 772).
http://ec.europa.eu/transport/modes/air/security/doc/quick_info_notice_for_air_passengers_-_rules_on_
liquids_carried_as_hand_luggage_%28leaflet_version%29.pdf
Rozporządzenie (UE) nr 376/2014 w sprawie zgłaszania i analizy zdarzeń w lotnictwie cywilnym oraz
podejmowanych w związku z nimi działań następczych (Dz.U. L 122 z 24.4.2014).
Rozporządzenie (UE) nr 642/2014 w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia Shift2Rail (Dz.U. L 177
z 17.6.2014).
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1114_pl.htm
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/index_en.htm
Decyzja nr 445/2014/UE ustanawiająca działanie Unii na rzecz Europejskich Stolic Kultury na lata 2020–2033
(Dz.U. L 132 z 3.5.2014)
http://ec.europa.eu/culture/tools/actions/capitals-culture_en.htm
http://ec.europa.eu/culture/heritage-label/index_en.htm
http://www.carnuntum.co.at/home?set_language=en
http://www.ajaloomuuseum.ee/en
http://100year.vredespaleis.nl/28/home.html
http://www.kampwesterbork.nl/nl/index.html#/index
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-557_en.htm
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2014 r. Unia Europejska odgrywała istotną rolę w międzynarodowych dążeniach do rozwiązania poważnych sytuacji kryzysowych w Iraku, Syrii i na
Ukrainie oraz do powstrzymania eskalacji konfliktu izraelsko-palestyńskiego.
W UE nastąpiła także zmiana przywództwa. W przypadku służb dyplomatycznych
Unii funkcję Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki
Bezpieczeństwa oraz wiceprzewodniczącego Komisji 1 listopada objęła Federica
Mogherini, która zastąpiła na tym stanowisku Catherine Ashton.
Rok zaczął się od zaostrzenia kryzysu na Ukrainie, który doprowadził do nielegalnej aneksji Krymu przez Rosję. Wydarzenie to spowodowało kilkakrotne nałożenie
na Rosję sankcji, w czym UE odegrała decydującą rolę. Unia wyraziła silne poparcie dla Ukrainy w czasie kryzysu oraz podczas wyborów prezydenckich i formowania nowego rządu. O zaangażowaniu w sprawę Ukrainy świadczy także program
pomocy dla tego kraju, opiewający na kwotę 11 mld euro, a także podpisanie historycznego układu o stowarzyszeniu i postanowień dotyczących pogłębionej
i kompleksowej strefy wolnego handlu.
Rok ten był również ważny ze względu na toczące się rozmowy w sprawie irańskiego programu nuklearnego. Bazując na silnej determinacji wszystkich stron do
osiągnięcia wspólnie uzgodnionego, długofalowego i kompleksowego rozwiązania, przeprowadzono kilka rund negocjacji i rozmów mających doprowadzić do
trwałego porozumienia.
W połowie roku doszło do powstania tzw. Islamskiego Państwa w Iraku i Lewancie
(DAESH)1. UE przywiązuje ogromną wagę do walki z tym ugrupowaniem i do czynnego udziału w światowej koalicji przeciwko ISIL.
Znaczące postępy odnotowano w wielu innych obszarach stosunków zagranicznych, w tym w handlu, polityce rozwojowej i wdrażaniu partnerstw strategicznych
oraz ochronie praw człowieka i pomocy humanitarnej.

W ciągu dwóch tygodni w lutym zespoły organizacji Lekarze bez
Granic, przy wsparciu ze strony UE, pomogły ministerstwu zdrowia
w Gwinei zaszczepić przeciwko odrze 500 tys. dzieci w wieku
od 6 miesięcy do 10 lat w stolicy kraju Conakry, gdzie wybuchła
epidemia tej choroby.
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Sąsiedzi Unii Europejskiej
Europejska polityka sąsiedztwa
Regiony sąsiadujące z UE doświadczyły w tym roku wielu sytuacji kryzysowych, ale
poczyniono też znaczące postępy w przypadku niektórych państw objętych europejską
polityką sąsiedztwa (EPS). Wydarzenia na Ukrainie unaoczniły wszystkim realia polityczne Europy. W Syrii i poza jej granicami miliony ludzi, którzy w ucieczce opuścili
swoje domy, pilnie potrzebują pomocy. Działania wojenne w Strefie Gazy zniszczyły
źródło utrzymania mieszkańców i zdewastowały już i tak słabą infrastrukturę. W tej
trudnej sytuacji UE wykazuje się niezmiennie dużym zaangażowaniem, w czym zasadniczą rolę odgrywają instrumenty EPS.
Europejska polityka sąsiedztwa stanowi w dalszym ciągu podstawę budowania przestrzeni dobrobytu obejmującej UE i jej sąsiadów, w szczególności przez zbliżenie polityczne, pogłębioną integrację gospodarczą i bliską współpracę. UE podpisała trzy
układy o stowarzyszeniu zawierające postanowienia dotyczące pogłębionej i kompleksowej strefy wolnego handlu z Gruzją, Mołdawią i Ukrainą. Układy te stanowią jak
dotychczas najbardziej ambitne stosunki umowne zawarte z partnerami objętymi
polityką sąsiedztwa. Zacieśniono też relacje z Marokiem i Tunezją, będące efektem
głębokich i szeroko zakrojonych wysiłków reformatorskich w tych krajach.

Państwa sąsiedztwa wschodniego
Podpisanie w czerwcu układów o stowarzyszeniu i postanowień dotyczących pogłębionej i kompleksowej strefy wolnego handlu przez UE oraz Gruzję, Mołdawię i Ukrainę, a także tymczasowe stosowanie tych układów w przypadku Mołdawii i Gruzji od
1 września było ważne zarówno z politycznego, jak i gospodarczego punktu widzenia.
Ten przełomowy pod względem bliższego stowarzyszenia politycznego i nastawionej
na reformy integracji gospodarczej etap powinien poprawić warunki życia zwykłych
mieszkańców i ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej, a przez to uczynić te
gospodarki bardziej odpornymi i niezależnymi. W przypadku Ukrainy tymczasowe
stosowanie układu rozpoczęło się 1 listopada, po tym jak układ ratyfikowały w październiku ukraiński parlament i Parlament Europejski. Datę rozpoczęcia tymczasowego stosowania części układu odnoszącej się do handlu przełożono na 1 stycznia
2016 r. Z Armenią podjęto rozmowy wstępne służące zbadaniu możliwego zakresu
przyszłych stosunków i nowej podstawy prawnej tych relacji.
Duże postępy poczyniono w dziedzinie liberalizacji reżimu wizowego z Mołdawią: od
kwietnia obowiązuje ruch bezwizowy z tym państwem. Ukraina przeszła do drugiego
etapu planu działania na rzecz liberalizacji systemu wizowego w czerwcu, Gruzji zaś
udało się spełnić kryteria pierwszego etapu planu działania w październiku i rozpocząć
realizację drugiego etapu. W marcu weszła w życie ramowa umowa o współpracy
z Gruzją w obszarze wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (WPBiO). Państwo to
od razu przystąpiło do aktywnego udziału w operacji wojskowej w Republice Środkowoafrykańskiej (EUFOR RCA), stając się drugim po Francji największym uczestnikiem
tej operacji, a także w misji szkoleniowej UE w Mali (EUTM Mali). Gruzja odpowiedziała też pozytywnie na zaproszenie do uczestnictwa w misji doradczej na rzecz reformy
cywilnego sektora bezpieczeństwa na Ukrainie (EUAM Ukraine), oficjalnie rozpoczętej
1 grudnia.
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Umowy o ułatwieniach wizowych i o readmisji z Armenią weszły w życie w styczniu
i zostały na ogół prawidłowo wdrożone. Od września z umowy o ułatwieniach wizowych korzysta Azerbejdżan. W styczniu UE rozpoczęła też negocjacje w sprawie umów
o ułatwieniach wizowych i o readmisji z Białorusią.
Unia Europejska uważnie śledzi rozwój sytuacji politycznej na Ukrainie i jest głęboko
zaangażowana w poszukiwanie rozwiązania kryzysu, który nastąpił po kilku miesiącach protestów obywatelskich zorganizowanych w odpowiedzi na decyzję ukraińskiego
rządu z 2013 r. o zawieszeniu przygotowań do podpisania układu o stowarzyszeniu na
szczycie Partnerstwa Wschodniego w Wilnie, na Litwie. Prowadzone przez Rosję działania naruszające suwerenność, integralność terytorialną, stabilność i bezpieczeństwo
Ukrainy zostały zdecydowanie potępione przez społeczność międzynarodową. W reakcji na tę sytuację UE wprowadziła środki ograniczające, w tym sankcje gospodarcze2.
Poparcie UE dla suwerenności, integralności terytorialnej, jedności i niezawisłości
Ukrainy pozostaje niezachwiane.
Johannes Hahn, od 1 listopada
komisarz do spraw europejskiej
polityki sąsiedztwa i negocjacji
w sprawie rozszerzenia, odwiedza
Ukrainę w celu podpisania umowy
finansowej na rzecz uruchomienia
nowego programu „Wsparcie dla
polityki regionalnej Ukrainy”.
Kijów (Ukraina), 28 listopada.

Unia Europejska i jej państwa członkowskie były wstrząśnięte i wyraziły głęboki żal
z powodu zestrzelenia 17 lipca w Doniecku (Ukraina) samolotu malezyjskich linii lotniczych (lot MH17) i tragicznej śmierci tak wielu osób. Rada w swoich konkluzjach
z lipca podkreśliła, że osoby ponoszące bezpośrednią lub pośrednią odpowiedzialność
za strącenie samolotu muszą zostać rozliczone i postawione przed sądem, oraz wezwała wszystkie państwa i strony do pełnej współpracy służącej temu celowi.
Przeprowadzono misję rozpoznawczą dotyczącą oceny potrzeb po zakończeniu konfliktu, podczas której skupiono się przede wszystkim na dialogu z władzami Ukrainy.
Misja określająca zakres pełnej oceny odbyła się na początku października z udziałem
ONZ i Banku Światowego w celu ustalenia bezpośrednich potrzeb w zakresie odnowy
i budowania pokoju w dotkniętych konfliktem regionach wschodniej Ukrainy (Donieck
i Ługańsk).
W listopadzie, w reakcji na podpisanie przez Rosję i separatystyczny region Gruzji –
Abchazję paktu o sojuszu i partnerstwie strategicznym, nowa wysoka przedstawiciel
Federica Mogherini wydała oświadczenie mówiące, że układ ten stanowi naruszenie
suwerenności Gruzji i jest sprzeczny z zasadami prawa międzynarodowego.
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POMOC FINANSOWA UE DLA UKRAINY

Dodatkowo
11 mld euro

UKRAINA

Źródło: ESDZ.

W marcu UE ogłosiła, że przeznaczy pakiet pomocy finansowej w wysokości co
najmniej 11 mld euro w postaci dodatkowych środków z budżetu UE i powiązanych
z nią międzynarodowych instytucji finansowych, aby pomóc ustabilizować gospodarkę Ukrainy, wesprzeć proces transformacji i zachęcić do reform politycznych
i gospodarczych.
Ze względu na znaczne pogorszenie sytuacji gospodarczej oraz bilansu płatniczego na
Ukrainie – Rada Unii Europejskiej przyjęła w kwietniu decyzję o przyznaniu temu
państwu pomocy makrofinansowej w kwocie do 1 mld euro do przekazania w dwóch
równych transzach po 500 mln euro. Pomoc ta stanowi uzupełnienie istniejącego
programu pomocy makrofinansowej w wysokości 610 mln euro przyznanej na mocy
decyzji z 2002 (110 mln euro) i 2010 r. (500 mln euro).
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W 2014 r. Komisja w imieniu UE wypłaciła kwotę 1,36 mld euro w postaci pożyczek
w ramach dwóch programów pomocy makrofinansowej. Komisja planuje wypłacić
pozostałe 250 mln euro w ramach pierwszego programu pomocy makrofinansowej
w pierwszych miesiącach 2015 r., pod warunkiem udanej realizacji polityki gospodarczej i spełnienia warunków finansowych uzgodnionych z Ukrainą oraz dalszych zadowalających osiągnięć we wdrażaniu programu MFW.
Z uwagi na wniosek Ukrainy o dodatkową pomoc finansową z UE Komisja w ścisłej
współpracy z władzami Ukrainy i międzynarodowymi organizacjami finansowymi przedstawi Parlamentowi i Radzie propozycję nowego programu pomocy makrofinansowej
dla tego państwa.

Sąsiedztwo południowe
Unia dla Śródziemnomorza kontynuowała działalność, organizując posiedzenia ministerialne dotyczące przemysłu (w lutym w Brukseli, Belgia), środowiska (w czerwcu
w Atenach, Grecja) oraz gospodarki cyfrowej (we wrześniu w Brukseli). Trzecie posiedzenie ministrów spraw zagranicznych UE i Ligi Państw Arabskich (LPA) odbyło się
10–11 czerwca w Atenach. We wspólnej deklaracji UE i LPA uzgodniły podjęcie bezprecedensowego dialogu strategicznego i wspólnie potępiły dżihadyzm.
UE kontynuowała poparcie dla przemian demokratycznych w Tunezji. W planie działania EPS UE–Tunezja z 2014 r. ustanowiono uprzywilejowane partnerstwo, a dodatkowo w marcu podpisano deklarację w sprawie partnerstwa na rzecz mobilności. UE
zaoferowała też dalszą pomoc i aktualnie bada możliwości jej udzielenia. Chodzi tu
m.in. o środki związane z reformą demokratyczną sektora bezpieczeństwa oraz z migracją. Ponadto w maju Parlament i Rada podjęły decyzję o zaoferowaniu pomocy
makrofinansowej dla Tunezji w wysokości do 300 mln euro w postaci pożyczek o terminie zapadalności wynoszącym maksymalnie piętnaście lat.
Kontynuowano negocjacje dotyczące pogłębionej i kompleksowej strefy wolnego
handlu z Marokiem – w 2014 r. odbyły się dwie rundy rozmów w tej sprawie.
W 2014 r. znacznie pogorszyły się warunki bezpieczeństwa i sytuacja polityczna
w Libii. Aby wzmocnić unijne wsparcie dla tego państwa, w maju UE powołała na
stanowisko specjalnego wysłannika UE w Libii Bernardina Leóna, wcześniej pełniącego funkcję Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w południowym regionie
Morza Śródziemnego. We wrześniu został on mianowany specjalnym przedstawicielem Sekretarza Generalnego ONZ. Trwający konflikt negatywnie wpłynął na dążenia
UE do wsparcia przemian politycznych w tym kraju. Eskalacja przemocy zmusiła zarówno UE, jak i większość jej międzynarodowych partnerów, do podjęcia decyzji
o tymczasowym przeniesieniu personelu delegatury Unii oraz misji granicznej UE
(cywilnej misji WPBiO zapewniającej pomoc techniczną i szkolenia w dziedzinie zarządzania granicami). Pomimo tych trudności w 2014 r. UE kontynuowała wsparcie
techniczne dla Libii, szczególnie w obszarach administracji publicznej, pomocy dla
migrantów i osób wewnętrznie przesiedlonych, bezpieczeństwa, edukacji, mediów,
społeczeństwa obywatelskiego oraz pojednania. Unia aktywnie wspiera wysiłki mediatorów misji ONZ w Libii na rzecz pokojowego rozwiązania konfliktu.
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W 2014 r. nastąpiło dalsze pogorszenie sytuacji kryzysowej w Syrii i jej sąsiedztwie.
UE nadal intensywnie angażowała się w pomoc dla grup ludności dotkniętych działaniami zbrojnymi. Od wybuchu konfliktu wraz z państwami członkowskimi przekazała
na ten cel ponad 3,1 mld euro, co stawia ją w czołówce pomocy międzynarodowej.
Sama Komisja przeznaczyła na pomoc Syrii 440 mln euro.
Wraz z partnerami regionalnymi i międzynarodowymi UE nieustająco wspierała wysiłki zmierzające do wypracowania politycznego rozwiązania w drodze wzajemnego
porozumienia, tak aby utrzymać jedność, suwerenność i integralność terytorialną Syrii,
a także zachować jej wieloetniczny i wielowyznaniowy charakter. Po powołaniu nowego specjalnego wysłannika ONZ ds. Syrii – Staffana de Mistury – Europejska Służba
Działań Zewnętrznych (ESDZ) i Komisja starały się znaleźć konkretne sposoby wsparcia jego dążeń do strategicznej deeskalacji przemocy, co zapewniłoby podstawy
szerszego, trwałego procesu politycznego. UE nadal zapewniała polityczne i praktyczne wsparcie dla umiarkowanej opozycji, a jednocześnie realizowała politykę sankcji
wymierzonych w reżim i jego zwolenników. Przyczyniła się też w znaczący sposób do
działań mających na celu całkowite i nieodwracalne zniszczenie programów broni
chemicznej prezydenta Bashara al-Assada.
W 2014 r. UE wspierała też Liban w radzeniu sobie z reperkusjami kryzysu w Syrii,
podczas gdy liczba uchodźców przekroczyła już 1,2 mln osób. UE uczestniczyła w posiedzeniach ministerialnych międzynarodowej grupy pomocy Libanowi i zmobilizowała na ten cel dodatkowe środki finansowe. W sumie na działania związane z łagodzeniem skutków konfliktu syryjskiego w Libanie UE przeznaczyła 450 mln euro.
W czerwcu oficjalnie przyjęto nowy plan działania UE–Liban w ramach EPS, a w grudniu UE i Liban oficjalnie rozpoczęły dialog w sprawie mobilności i migracji.
Unijna pomoc dla Palestyny3 wciąż była znacząca, mimo iż udzielana była w warunkach intensywnych działań wojennych, jakie miały miejsce w Strefie Gazy latem
2014 r. Kwota środków przeznaczonych na pomoc Palestynie w ramach Europejskiego
Instrumentu Sąsiedztwa (ENI) w 2014 r. wyniosła 300 mln euro, z czego 87 mln euro
przekazano Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA), której największym darczyńcą jest właśnie UE.
Wyrazem nieustającego poparcia dla przemian demokratycznych w Egipcie było krytyczne i konstruktywne zaangażowanie UE w ten złożony proces. UE w szczególności
wspierała realizację planu działania nowych władz egipskich – misja ekspertów do
spraw wyborów towarzyszyła referendum w sprawie konstytucji w styczniu, misja
obserwacji wyborów odbyła się zaś podczas wyborów prezydenckich w maju. Unijna
pomoc dla Egiptu koncentruje się na wspieraniu społeczeństwa obywatelskiego oraz
środkach społeczno-gospodarczych dla najbardziej potrzebujących grup ludności.
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Europa Zachodnia
Europejski Obszar Gospodarczy
Rozwijano dalej bliskie stosunki UE z Islandią, Liechtensteinem i Norwegią, zarówno
w relacjach dwustronnych, jak i w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego
(EOG). Szczególną uwagę poświęcono dużej liczbie zaległych unijnych aktów prawnych dotyczących jednolitego rynku, które nie zostały jeszcze uwzględnione w Porozumieniu EOG. 2014 r. był drugi pod względem liczby aktów prawnych włączonych do
tego porozumienia od czasu jego wejścia w życie. Zakończono negocjacje w sprawie
przyłączenia Chorwacji do EOG po jej przystąpieniu do Unii Europejskiej oraz rozpoczęto dalsze negocjacje dotyczące odnowienia Mechanizmu Finansowego EOG i dotacji z Norwegii, których wkład w redukcję różnic społecznych i gospodarczych wewnątrz
EOG w latach 2009–2014 wyniósł 1,8 mld euro.

Szwajcaria
Relacje UE ze Szwajcarią były nadal bliższe niż z jakimkolwiek innym państwem
nienależącym do EOG. Bardzo negatywnie wpłynął na nie jednak wynik referendum
z 9 lutego, gdy Szwajcarzy opowiedzieli się za wprowadzeniem rocznych ilościowych
limitów imigracji. Wdrożenie przepisów prawnych w tej sprawie ma się dokonać
w przeciągu trzech lat. Współpracę utrudniał ponadto brak horyzontalnych ram instytucjonalnych, co podkreślono w konkluzjach Rady z grudnia 2012 r.4. Z tego względu
dalszy dostęp Szwajcarii do rynku wewnętrznego uzależniony jest od rozwiązania długotrwałych kwestii instytucjonalnych, zwłaszcza dotyczących sprawniejszych mechanizmów nadzoru i rozwiązywania sporów. Negocjacje w sprawie ram instytucjonalnych rozpoczęły się w maju.

Andora, Monako i San Marino
W grudniu Rada przyjęła mandat upoważniający do otwarcia negocjacji z Andorą,
Monako i San Marino dotyczących jednego lub kilku układów o stowarzyszeniu,
aby umożliwić tym krajom udział w jednolitym rynku UE i ewentualną współpracę
w innych obszarach. Rada przyjęła również konkluzje5, w których wyraziła uznanie dla
współpracy UE z tymi trzema krajami w obszarze polityki zagranicznej i gotowość do
rozważenia możliwości zacieśnienia tych relacji.
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Negocjacje w sprawie rozszerzenia
Od samego początku najważniejszymi aspektami polityki rozszerzenia UE były i wciąż
pozostają bezpieczeństwo, stabilność i dobrobyt kontynentu europejskiego. W 2014 r.
UE nadal utrzymywała bliskie kontakty z krajami kandydującymi i potencjalnymi
krajami kandydującymi.

Islandia
W wyniku decyzji islandzkiego rządu negocjacje akcesyjne zostały zawieszone w maju
2013 r. Islandia pozostaje w dalszym ciągu ważnym partnerem dla UE, będąc stroną
Porozumienia EOG oraz członkiem strefy Schengen, a także uczestnicząc we współpracy w sprawach dotyczących Arktyki.

Turcja
Turcja jest krajem kandydującym i ważnym partnerem dla UE z uwagi na dynamiczną
gospodarkę i istotną rolę tego kraju w regionie, w którym zachodzą bardzo poważne
zmiany, zwłaszcza w Iraku i Syrii. Aktywne i wiarygodne negocjacje akcesyjne stanowią najbardziej odpowiednie podstawy do wykorzystania w pełni potencjału stosunków UE i Turcji w kluczowych obszarach, takich jak: polityka zagraniczna, energia,
wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne, w tym polityka wizowa i migracyjna
oraz readmisja, a także wymiana gospodarcza i handlowa, w tym prowadzenie dialogu gospodarczego na wysokim szczeblu. UE powinna też pozostać ostoją reform dla
Turcji, zwłaszcza w obszarach praworządności oraz podstawowych praw i wolności.
W ciągu roku przyjęto lub zrealizowano kilka reform, wciąż jednak konieczne są dalsze
nieustające działania w celu spełnienia kryteriów kopenhaskich (tj. minimalnych wymagań, jakie muszą spełnić kraje, aby mogły kandydować do członkostwa w UE).
Wejście w życie 1 października umowy o readmisji między UE a Turcją stanowi ważne
osiągnięcie w dialogu między tymi państwami w sprawie liberalizacji reżimu wizowego. Proces ten w dalszym ciągu jest uzupełniany i wspierany przez prace nad pozostałymi obszarami unijnego dorobku prawnego (acquis).

Czarnogóra
Negocjacje w sprawie przystąpienia otwarto w czerwcu 2012 r. W maju 2013 r. zakończono przegląd zgodności prawa krajowego z prawem unijnym. Do końca 2014 r.
otwarto szesnaście rozdziałów negocjacyjnych. Dwa z nich – dotyczące nauki i badań
oraz edukacji i kultury – zostały tymczasowo zamknięte. W konkluzjach przyjętych
w grudniu6 Rada podkreśliła znaczenie wszystkich aspektów praworządności.

Serbia
Negocjacje w sprawie przystąpienia Serbii do UE są już w toku. W styczniu odbyła
się pierwsza konferencja międzyrządowa, co było wynikiem systematycznych postępów poczynionych przez Serbię w realizacji reform oraz nieustających działań na
rzecz normalizacji stosunków z Kosowem7. Kontynuowany był proces przeglądu
zgodności prawa krajowego z prawem unijnym. Serbia w dalszym ciągu angażowała się w proces intensywnych reform i wykazywała konstruktywne podejście do
współpracy regionalnej.
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Była jugosłowiańska republika Macedonii
W kwietniu odbyły się wybory prezydenckie i parlamentarne. W opinii Biura Instytucji
Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR) Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy
w Europie (OBWE) zostały one sprawnie przeprowadzone, choć podczas kampanii
dochodziło do zacierania się granic między działaniami państwowymi i partyjnymi,
a media były stronnicze. W październiku Komisja po raz szósty powtórzyła swoje zalecenie rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych. Kraj ten spełnia bowiem w wystarczającym stopniu niezbędne kryteria polityczne i gospodarcze, a jego prawodawstwo jest
w dużym stopniu dostosowane do dorobku prawnego UE. Komisja wyraziła ubolewanie z powodu regresu, jaki nastąpił w ciągu roku w niektórych obszarach, i wezwała
władze do podjęcia zdecydowanych działań zmierzających do rozwiązania problemu
rosnącego upolitycznienia oraz uchybień w zakresie niezawisłości wymiaru sprawiedliwości i wolności słowa. W grudniu Rada zgodziła się z ogólną oceną Komisji, iż
w dalszym ciągu spełnione są kryteria polityczne, przyjęła do wiadomości zalecenie
Komisji w sprawie rozpoczęcia negocjacji oraz ogłosiła, że powróci do tej kwestii
w 2015 r. na podstawie zaktualizowanej informacji od Komisji.

Albania
W czerwcu Rada podjęła decyzję o nadaniu Albanii statusu kraju kandydującego
w uznaniu szczególnych postępów w obszarze praworządności. Komisja nadal wspierała i monitorowała wysiłki reformatorskie Albanii w kwestiach należących do pięciu
kluczowych obszarów priorytetowych wyznaczonych w celu rozpoczęcia negocjacji. Są
to: reforma administracji publicznej, reforma sądownictwa, walka z korupcją i przestępczością zorganizowaną, wzmocnienie ochrony praw człowieka i strategii zwalczania dyskryminacji oraz przestrzeganie praw własności. Konstruktywny dialog rządu
z opozycją będzie miał zasadnicze znaczenie dla trwałości reform i postępów na
drodze do członkostwa w UE.

Bośnia i Hercegowina
Bośnia i Hercegowina poczyniła niewielkie postępy w kierunku spełnienia kopenhaskich kryteriów politycznych i wymogów zawartych w planie działania na rzecz
wejścia w życie układu o stabilizacji i stowarzyszeniu oraz w kierunku złożenia
wiarygodnego wniosku o członkostwo. Państwo to musi pilnie zaangażować się we
wdrażanie agendy UE. Jak dotąd odnotowano słabe postępy w tworzeniu bardziej
funkcjonalnych, lepiej skoordynowanych i stabilniejszych struktur instytucjonalnych.
UE w dalszym ciągu współpracuje z Bośnią i Hercegowiną, korzystając ze wszystkich
dostępnych instrumentów. W związku z dyskusją w Radzie, która odbyła się 17 listopada i dotyczyła konieczności spojrzenia na to państwo z nowej perspektywy,
5 grudnia wizytę w Sarajewie złożyli wysoka przedstawiciel Unii i wiceprzewodnicząca Komisji Federica Mogherini oraz komisarz ds. europejskiej polityki sąsiedztwa
i negocjacji w sprawie rozszerzenia, Johannes Hahn. Wnioski z tej wizyty omówiono
na posiedzeniu Rady 15 grudnia, podczas którego przyjęto także nowe stanowisko
wobec Bośni i Hercegowiny opracowane na podstawie wspólnej inicjatywy Niemiec
i Zjednoczonego Królestwa.
Wybory powszechne na poziomie państwa i jednostek administracyjnych odbyły się
12 października. 17 listopada powołano trzyosobowe prezydium państwa, natomiast
proces formowania rządu na obu szczeblach trwał aż do końca roku.
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Kosowo
8 czerwca odbyły się przyspieszone wybory powszechne. Po przedłużającym się impasie w tworzeniu rządu 8 grudnia wyłoniono nowe zgromadzenie narodowe, a następnie zaprzysiężono nowy rząd koalicyjny. W jego skład weszły dwie największe
partie – Demokratyczna Liga Kosowa oraz Demokratyczna Partia Kosowa.
Kosowo poczyniło dalsze postępy w normalizacji stosunków z Serbią, zwłaszcza dzięki wdrożeniu „Pierwszego porozumienia w sprawie zasad normalizacji stosunków”
z kwietnia 2013 r. Dało się też zauważyć pewien postęp w kwestiach związanych
z integracją europejską. Do rozwiązania pozostaje jednak wciąż wiele istotnych problemów, w tym związanych z praworządnością, reformą administracji publicznej, reformą wyborczą, integracją wszystkich społeczności oraz gospodarką.
W maju Komisja doprowadziła do końca negocjacje w sprawie układu o stabilizacji
i stowarzyszeniu z Kosowem i dokument ten został parafowany pod koniec lipca.
Również w lipcu Komisja wydała swoje drugie sprawozdanie na temat postępów Kosowa w liberalizacji reżimu wizowego. W sierpniu Komisja przyjęła orientacyjny dokument strategiczny, który ma służyć jako wytyczna dla programów Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA) na rzecz Kosowa w latach 2014–2020.
Prisztina, stolica Kosowa.

Dialog Belgrad–Prisztina
Serbia i Kosowo kontynuowały dialog prowadzony pod patronatem odchodzącej ze
stanowiska wysokiej przedstawiciel Unii i wiceprzewodniczącej Komisji Catherine
Ashton oraz angażowały się we wdrażanie porozumienia w sprawie zasad normalizacji stosunków i innych porozumień zawartych podczas tego dialogu. Dzięki temu doszło
do szeregu trwałych przemian w terenie, których przykładem są pierwsze wybory lokalne i parlamentarne przeprowadzone na całym obszarze Kosowa (do których UE
wysłała swoich obserwatorów) oraz znaczące postępy w likwidacji serbskich struktur
policji i wymiaru sprawiedliwości. W ciągu roku odbyło się co prawda mniej posiedzeń
wysokiego szczebla, ale za to kontynuowano prace na szczeblu technicznym, co zaowocowało postępami w obszarach poboru ceł, zintegrowanego zarządzania granicami, energii i telekomunikacji.
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Współpraca regionalna
Współpraca regionalna stała się bardziej otwarta, czego przykładem było przyjęcie
podczas szczytu procesu współpracy w Europie Południowo-Wschodniej (South-East
European Cooperation Process – SEECP), zorganizowanego w czerwcu w Bukareszcie
(Rumunia), deklaracji przyjmującej Kosowo do grona stałych uczestników posiedzeń
SEECP na wszystkich szczeblach i na równych zasadach. Ministrowie spraw zagranicznych oraz gospodarki i finansów zaczęli się spotykać w ramach nieformalnej inicjatywy „zachodniobałkańskiej szóstki”, której przedmiotem zainteresowania będą przede
wszystkim kwestie łączności i zarządzania gospodarczego. Wdrażanie strategii „Europa 2020” dla państw Europy Południowo-Wschodniej (SEE) rozpoczęło się od przyjęcia
krajowych i regionalnych planów działania oraz pierwszego sprawozdania bazowego
SEE 20208.

Nowy Instrument Pomocy Przedakcesyjnej
W 2014 r. uruchomiono nowy Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA II). Za jego
pośrednictwem UE przekaże 11,7 mld euro w latach 2014–2020 na pomoc państwom w przygotowaniach do przystąpienia oraz na współpracę regionalną i transgraniczną. W IPA II kładzie się większy nacisk na priorytety akcesji do UE w obszarach
demokracji i praworządności, jak również konkurencyjności i wzrostu. W nowym instrumencie wprowadzono również podejście sektorowe, zachęty do osiągania jak
najlepszych wyników, większe wsparcie budżetowe oraz hierarchizację projektów
według priorytetu.
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Strategiczne partnerstwa
Współpraca ze strategicznymi partnerami
Stany Zjednoczone
Spotkanie na szczycie UE–Stany Zjednoczone, zorganizowane w marcu w Brukseli
(Belgia), ukazało szeroki zakres tego strategicznego partnerstwa. Podczas szczytu
poruszono zagadnienia kluczowe dla światowego pokoju i dobrobytu. Zastanawiano
się między innymi, jak należy wspierać wysiłki na rzecz zatrudnienia i wzrostu,
budować bezpieczeństwo energetyczne, przeciwdziałać zmianie klimatu i zapewniać ochronę danych. Przywódcy państw omawiali też palące kwestie polityki
zagranicznej, dając świadectwo doskonałej współpracy UE i Stanów Zjednoczonych
w sytuacjach kryzysowych mających wpływ na pokój i bezpieczeństwo międzynarodowe. Na szczycie potwierdzono też zobowiązanie do przeprowadzenia negocjacji
w sprawie kompleksowego i ambitnego transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego (zob. rozdział 3).
W 2014 r. UE i Stany Zjednoczone kontynuowały ścisłą współpracę w dziedzinie polityki zagranicznej i polityki bezpieczeństwa, wykorzystując do tego celu ugruntowane
dialogi w wielu kwestiach polityki regionalnej i horyzontalnej, takich jak kryzys na
Ukrainie, konflikt w Syrii, proces pokojowy na Bliskim Wschodzie, rozmowy w sprawie
programu nuklearnego z Iranem oraz zwalczanie piractwa w Rogu Afryki i terroryzmu
w regionie Sahelu.

Unia Europejska i Stany Zjednoczone od dawna prowadzą dialog w kwestiach należących do obszaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. W 2014 r. kontakty te skupiały się m.in. na dążeniach do odbudowy zaufania do transatlantyckiego przekazywania
danych w następstwie ujawnionych w 2013 r. informacji o inwigilacji obywateli UE
przez Stany Zjednoczone. W związku z tym prowadzone są negocjacje w sprawie tzw.
umowy parasolowej, której celem jest ochrona danych osobowych przekazywanych
między UE a Stanami Zjednoczonymi na potrzeby organów ścigania.

Kanada
Podczas szczytu UE–Kanada we wrześniu uroczyście zakończono negocjacje w sprawie umowy o partnerstwie strategicznym oraz kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej (Comprehensive Economic and Trade Agreement – CETA), które są
zwieńczeniem dobrych stosunków UE i Kanady. Obie te umowy stworzą podwaliny
umocnienia stosunków, pogłębienia powiązań gospodarczych i zacieśnienia współpracy w wielu dziedzinach w celu stawienia czoła wspólnym wyzwaniom w zakresie
pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego oraz zajęcia się innymi kwestiami o charakterze globalnym. Dialog polityczny między UE i Kanadą zorganizowano 1 grudnia
w Brukseli (Belgia).

Spotkanie podczas szczytu
UE–USA. Delegacja Stanów
Zjednoczonych pod
przewodnictwem prezydenta
Baracka Obamy zasiada po lewej,
a przedstawiciele UE po prawej.
Na zdjęciu od prawej: Catherine
Ashton, wysoka przedstawiciel
Unii do spraw zagranicznych
i polityki bezpieczeństwa oraz
wiceprzewodnicząca Komisji,
Herman Van Rompuy,
przewodniczący Rady
Europejskiej, José Manuel
Barroso, przewodniczący Komisji
Europejskiej, Karel De Gucht,
komisarz do spraw handlu, i João
Vale de Almeida, szef delegatury
UE w Stanach Zjednoczonych.
Bruksela (Belgia), 26 marca.

205

206

S P R A W O Z D A N I E

O G Ó L N E

2 0 1 4

—

R O Z D Z I A Ł

5

Rosja
W 2014 r. stosunki UE z Rosją zostały zdominowane przez problem rosyjskiej interwencji na Ukrainie, nielegalnej aneksji Krymu i bezpośredniej destabilizacji tego kraju.
Głównym tematem 32. szczytu UE–Rosja, który odbył się w okrojonym formacie
w styczniu w Brukseli (Belgia), była Ukraina i Partnerstwo Wschodnie. Prezydent Rosji
Władimir Putin oświadczył, że Rosja nie ma zasadniczych zastrzeżeń do Partnerstwa
Wschodniego, ale wyraził wątpliwości natury gospodarczej. Uzgodniono, że przeprowadzone zostaną konsultacje techniczne, aby wyjaśnić, w jaki sposób układy o stowarzyszeniu UE z państwami Partnerstwa Wschodniego przyniosą korzyści wszystkim
partnerom, w tym Rosji.
W reakcji na nielegalną aneksję Krymu Rada Europejska podjęła w marcu decyzję
o stopniowym wprowadzaniu środków ograniczających (w tym zakazu wydawania wiz
i zamrożenia aktywów) wobec niektórych obywateli i podmiotów z Rosji i Ukrainy,
odpowiedzialnych za naruszenie suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy.
Środki te zostały stopniowo rozbudowane na mocy kolejnych decyzji Rady Europejskiej
oraz Rady do Spraw Zagranicznych i objęły również sankcje gospodarcze. Negocjacje
w sprawie nowej umowy UE–Rosja oraz dialog w sprawie wiz zostały zawieszone.
Rosję wykluczono z grupy G-8 i wstrzymano szereg prowadzonych z nią inicjatyw
współpracy. Odwołano również planowany na czerwiec szczyt. Mimo przyjęcia środków ograniczających UE prowadziła także dialog z Rosją na tematy związane z kryzysem, zarówno w formie rozmów dwustronnych, jak i trójstronnych z udziałem Ukrainy.
Podczas tych rozmów poruszono obawy Rosji dotyczące rzekomych problematycznych
kwestii gospodarczych związanych z pogłębioną i kompleksową strefą wolnego handlu między UE a Ukrainą oraz zagadnień energetycznych. Dialog w sprawie strefy
wolnego handlu doprowadził do przesunięcia daty rozpoczęcia tymczasowego stosowania części umowy dotyczącej handlu na 31 grudnia 2015 r. Do tego czasu Rosja
będzie nadal stosować wobec Ukrainy system preferencyjny przewidziany w umowie
o wolnym handlu Wspólnoty Niepodległych Państw. W rozmowach na temat energii
dzięki mediacji UE wypracowano kompromis dotyczący dostaw i płatności, który zapewnia Ukrainie dostawy rosyjskiego gazu w zimie 2014/2015 oraz przesył gazu
przez Ukrainę do Unii Europejskiej.
Unia z uwagą śledziła rozwój sytuacji wewnętrznej w Rosji, w tym dalsze ograniczanie
działalności społeczeństwa obywatelskiego, między innymi działalności w internecie,
oraz unieszkodliwianie opozycji. Zaniepokojenie UE w tej kwestii wyrażano i publicznie,
i podczas dialogu politycznego. Organizowane co dwa lata konsultacje UE–Rosja dotyczące praw człowieka nie odbyły się w 2014 r., głównie dlatego, że Rosja odmówiła
zmiany miejsca tych rozmów i przeprowadzenia ich w Moskwie (Rosja).
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Chiny
31 marca miała miejsce historyczna wizyta prezydenta Chin Xi Jinpinga, który jako
pierwszy z chińskich prezydentów odwiedził instytucje UE. Wydarzenie to zacieśniło
stosunki UE i Chin realizowane na podstawie strategicznego planu współpracy do
2020 r.9, uzgodnionego rok wcześniej przez obie strony.
Xi Jinping, prezydent Chin,
z José Manuelem Barroso,
do 31 października
przewodniczącym Komisji
Europejskiej. W tle Herman Van
Rompuy, do 30 listopada
przewodniczący Rady Europejskiej.
Budynek Justus Lipsius,
Bruksela (Belgia), 31 marca.

Do zacieśnienia strategicznego partnerstwa UE i Chin przyczynił się też wyjazd przewodniczącego Komitetu Wojskowego UE gen. Patricka de Rousiers’a do Pekinu10 (Chiny) i przeprowadzenie tam dialogu oraz seminarium na temat bezpieczeństwa
i obrony. W sumie obie strony uczestniczyły w blisko stu dialogach i warsztatach będących kontynuacją współpracy w różnych dziedzinach politycznych, gospodarczych
i innych, z których wiele nadaje szerszy wymiar stosunkom UE i Chin, albowiem dotyczy kwestii o zasięgu globalnym11. Pod koniec roku odbył się szeroko zakrojony dialog
poświęcony prawom człowieka12.
Po oficjalnej inauguracji w październiku 2013 r. negocjacji w sprawie umowy inwestycyjnej UE–Chiny Komisja rozpoczęła pełne rokowania w celu zapewnienia lepszego
dostępu do rynku i zniesienia ograniczeń inwestycyjnych dla unijnych przedsiębiorstw
w Chinach. Poczyniono także postępy w różnych prowadzonych z Chinami negocjacjach wielostronnych odbywających się w Genewie (Szwajcaria) pod egidą WTO,
a dotyczących m.in. ogólnego porozumienia w sprawie zamówień publicznych, umowy
o technologii informacyjnej, porozumienia w sprawie handlu usługami oraz inicjatywy
na rzecz towarów przyjaznych środowisku, w przypadku których aktywne uczestnictwo
Chin może się przyczynić do dalszego otwarcia rynku.
W maju instytucje UE odwiedził szef administracji Hongkongu Chun ying Leung13. Jeśli
chodzi o plany wprowadzenia od 2017 r. powszechnych wyborów szefa administracji
Hongkongu, UE publicznie potwierdziła swoje silne przywiązanie do idei głębszej demokratyzacji Hongkongu14.
Unia Europejska wyraziła też zadowolenie z pierwszych w historii spotkań w Chinach
i na Tajwanie najwyższych urzędników państwowych odpowiedzialnych za stosunki
dwustronne15. Proces zbliżenia Chin i Tajwanu kontynuowano w 2014 r. w drodze
praktycznej współpracy i środków sprzyjających budowaniu zaufania. W dalszym
ciągu rozwijała się również współpraca gospodarcza i techniczna UE i Tajwanu –
z korzyścią dla obu stron.
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Japonia
Kontynuowano równoległe negocjacje w sprawie umowy o partnerstwie strategicznym, obejmującej kwestie polityczne, sektorowe i globalne, oraz w sprawie umowy
o wolnym handlu, której celem jest pobudzenie dalszej dwustronnej wymiany handlowej i przepływów inwestycyjnych. Negocjacje te są szansą na bardziej intensywną
współpracę UE i Japonii i oczekuje się, że przyniosą znaczące obopólne korzyści.
W 2014 r. pomyślnie doprowadzono do końca jednoroczny przegląd postępów w negocjacjach dotyczących umowy o wolnym handlu. UE pozytywnie oceniła zaangażowanie Japonii i wypełnienie przez nią szeregu wstępnych zobowiązań.
Herman Van Rompuy, do
30 listopada przewodniczący
Rady Europejskiej (w środku),
José Manuel Barroso, do
31 października przewodniczący
Komisji Europejskiej (po prawej),
i Shinzō Abe, premier Japonii (po
lewej), na konferencji prasowej
z okazji szczytu, który odbył się
w Brukseli (Belgia), 7 maja.

Zorganizowany w maju w Brukseli (Belgia) 22. szczyt UE–Japonia16 był dla przywódców politycznych okazją do oceny przebiegu toczących się równolegle negocjacji –
w sprawie umowy o partnerstwie strategicznym i umowy o wolnym handlu – oraz do
potwierdzenia zdecydowanego zamiaru szybkiego zawarcia tych ambitnych porozumień do 2016 r.

Korea Południowa
W mijającym trzecim roku od podpisania umowy o wolnym handlu partnerstwo strategiczne UE i Korei Półudniowej rozwijało się nadal. Ta umowa nowej generacji (pierwsza tego rodzaju w Azji) jest dalekosiężna i wszechstronna. Dzięki niej łączny eksport
towarów z UE do Korei Południowej wzrósł o 35 proc., przy czym eksport towarów
objętych pełną liberalizacją na mocy przepisów umowy o wolnym handlu zwiększył
się o 46 proc.

Indie
W 2014 r. przypadała 10. rocznica partnerstwa strategicznego UE i Indii. Po walnym
zwycięstwie w wyborach opozycyjnej Indyjskiej Partii Ludowej (Bharatiya Janata Party
– BJP) w końcu maja władzę w Indiach objął nowy rząd. UE i Indie kontynuowały
współpracę w kwestiach gospodarczych, politycznych i sektorowych. Wizytę w Indiach
złożyła komisarz ds. działań w dziedzinie klimatu Connie Hedegaard. Odbyły się konsultacje w dziedzinie polityki zagranicznej i rozpoczęto dialog w sprawie nieproliferacji
i rozbrojenia. Pierwszą okazją do nawiązania kontaktów z nowym rządem było posiedzenie wspólnej komisji UE–Indie, które odbyło się w czerwcu w Nowym Delhi (Indie).
UE jest gotowa podjąć działania celem ożywienia partnerstwa strategicznego, m.in.
prowadzące do zakończenia negocjacji w sprawie umowy o wolnym handlu.
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Brazylia
Siódmy szczyt UE–Brazylia zorganizowany w lutym w Brukseli (Belgia) był okazją
do owocnej wymiany poglądów na temat statusu partnerstwa strategicznego. Obie
strony potwierdziły swoje zobowiązanie do przyspieszenia negocjacji UE–Mercosur
w sprawie układu o stowarzyszeniu. Do ważnych tematów szczytu należały również
umowa o transporcie lotniczym oraz transatlantyckie połączenie kablowe. W dziedzinie polityki zagranicznej omówiono szeroki zakres kwestii globalnych i regionalnych.
Obie strony, UE i Brazylia, zgodziły się, że duże znaczenie ma zrównoważony rozwój
gospodarczy i bezpieczeństwo w Afryce. Z zadowoleniem przyjęły też postępujący
proces integracji Wspólnoty Państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów (Community of
Latin American and Caribbean States – CELAC).

Meksyk
Zgodnie ze zobowiązaniem podjętym w 2013 r. przez prezydenta Meksyku oraz
przewodniczących Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej – UE i Meksyk zajęły się
zbadaniem możliwości modernizacji umowy globalnej, która stanowi podstawę ich
partnerstwa strategicznego. Wspólna grupa robocza ustaliła, jakie obszary i postanowienia istniejących dwustronnych ram prawnych mogłyby zostać zaktualizowane,
rozszerzone, uproszczone lub usunięte, mając na uwadze możliwe przyszłe negocjacje w sprawie nowego instrumentu prawnego, które mogłyby się rozpocząć w 2015 r.

Republika Południowej Afryki
Z uwagi na nagromadzenie wydarzeń politycznych, jakie miały miejsce w minionym roku zarówno w Republice Południowej Afryki (wybory powszechne), jak i w UE
(wybory do Parlamentu Europejskiego, nominacja nowego przewodniczącego Komisji
i nowego kolegium komisarzy, a także nowego przewodniczącego Rady Europejskiej),
obie strony zgodziły się przełożyć siódme doroczne spotkanie na szczycie na drugi
kwartał 2015 r. Niemniej jednak utrzymywano intensywne kontakty dyplomatyczne,
których punktem kulminacyjnym było spotkanie ówczesnej wysokiej przedstawiciel
Unii i wiceprzewodniczącej Komisji Catherine Ashton z południowoafrykańską minister spraw zagranicznych i współpracy Maite Nkoana-Mashabane przy okazji szczytu
UE–Afryka w kwietniu. Po tym wydarzeniu nastąpiły dalsze spotkania na różnych
szczeblach w Brukseli (Belgia). Do ożywienia strategicznego partnerstwa przyczyniły
się też intensywne konsultacje dotyczące kwestii krajowych i międzynarodowych oraz
postępów osiągniętych w wielu różnych obszarach polityki, bezpieczeństwa, handlu,
współpracy na rzecz rozwoju oraz praw człowieka. W lipcu Republika Południowej
Afryki znalazła się w szóstce państw Południowoafrykańskiej Wspólnoty Rozwoju,
które zakończyły negocjacje z UE w sprawie międzyregionalnej umowy o partnerstwie
gospodarczym.

Partnerstwo UE–Afryka
Podczas czwartego szczytu UE–Afryka, który odbył się 2 i 3 kwietnia w Brukseli (Belgia), afrykańscy i europejscy szefowie państw i rządów pogłębili swoje zobowiązanie
do konsolidacji współpracy w ramach wspólnej strategii Afryka–UE przyjętej w 2007 r.
W szczycie zorganizowanym pod hasłem „Inwestowanie w ludzi, dobrobyt i pokój”
udział wzięło w sumie ponad 60 przywódców politycznych z państw UE i Afryki oraz
przeszło 80 delegacji. Uczestnicy przyjęli deklarację polityczną – plan działania dotyczący realizacji wspólnej strategii Afryka–UE w latach 2014–2017, a także osobną
deklarację w sprawie migracji i mobilności. Szczyt zapewnił solidne podstawy przyszłego dialogu i współpracy i został uznany przez obie strony za bardzo udany.
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Podczas szczytu UE–Afryka zwrócono też uwagę na sukces współpracy UE i Afryki
w dziedzinie klimatu. Podkreślono przy tym chęć pogłębienia partnerstwa w celu zajęcia się pilną globalną kwestią zmiany klimatu17. Współpraca UE i Afryki w tej dziedzinie przyniosła już korzyści tysiącom mieszkańców afrykańskiego kontynentu, ale
wiele problemów wciąż stanowi wyzwanie. Trzeba się z nimi zmierzyć wspólnie
z międzynarodowymi partnerami na szczeblu globalnym.
Uczestnicy szczytu UE–Afryka,
który odbył się w Brukseli (Belgia)
2 i 3 kwietnia. Liderzy afrykańscy
i unijni spotkali się pod hasłem:
„Inwestowanie w ludzi, dobrobyt
i pokój”, by porozmawiać
o pokoju, bezpieczeństwie,
inwestycjach, zmianie klimatu
i migracji.

Za pośrednictwem Instrumentu na rzecz Pokoju w Afryce od 2004 r. przekazano ponad
1,2 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju na cele pokoju i bezpieczeństwa
w Afryce. W pierwszym półroczu 2014 r. przygotowano plan działania na lata 2014–2016
po konsultacjach z państwami członkowskimi UE i krajami partnerskimi z Afryki. Komisja przyjęła ten plan 15 lipca. Budżet programu wyniesie 750 mln euro, które zostaną przeznaczone na dalsze wsparcie afrykańskich operacji pokojowych, budowania
potencjału, zapobiegania konfliktom oraz działań w zakresie mediacji. W 2014 r.
podpisano również kilka umów finansowych z Unią Afrykańską dotyczących środków
z Instrumentu na rzecz Pokoju w Afryce, w tym 125 mln euro na operację pokojową
w Republice Środkowoafrykańskiej oraz 201 mln euro wsparcia dla misji Unii Afrykańskiej w Somalii (Amisom).

Instrument Partnerstwa
W marcu Parlament i Rada przyjęły rozporządzenie ustanawiające Instrument Partnerstwa18, którego zadaniem jest wspieranie i rozwijanie stosunków UE z państwami
trzecimi. Jest to pakiet instrumentów służących do finansowania działań zewnętrznych
i jest jedną z kluczowych innowacji wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020.
Nowy instrument jest odzwierciedleniem zarówno przemian, jakie dokonały się na
świecie w ostatnich latach, jak i zmieniającej się postawy UE wobec globalnych wyzwań.
Instrument Partnerstwa pomoże umocnić stosunki UE ze strategicznymi partnerami,
którzy nie kwalifikują się już do dwustronnej pomocy rozwojowej (Brazylia, Chiny, Indie
i Meksyk), oraz z niektórymi państwami grupy G-7 (Kanada, Japonia i Stany Zjednoczone).
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Polityka regionalna
W poniższej sekcji opisano stosunki UE z następującymi regionami: Bliski Wschód
i Zatoka Perska, Azja Środkowa, Azja i kraje Pacyfiku, Ameryka Łacińska i Karaiby,
Afryka.

Bliski Wschód i Zatoka Perska
Bliskowschodni proces pokojowy
Zgodnie z konkluzjami Rady z grudnia 2013 r.19 w 2014 r. UE wspierała negocjacje
izraelsko-palestyńskie prowadzone przy mediacji Stanów Zjednoczonych. Przy zastosowaniu koncepcji partnerstwa specjalnego uprzywilejowania UE zaoferowała obu
stronom konfliktu bezprecedensowy europejski pakiet pomocy politycznej, gospodarczej i pomocy dotyczącej bezpieczeństwa w kontekście ostatecznego porozumienia
w sprawie statusu terytoriów palestyńskich. Po przekroczeniu terminu wyznaczonego
na 29 kwietnia, a następnie zawieszeniu negocjacji – nie poczyniono postępów w rozmowach pokojowych, doszło natomiast do dalszej eskalacji przemocy na Zachodnim
Brzegu (w tym we Wschodniej Jerozolimie) oraz w Strefie Gazy.
W konkluzjach z maja20 Rada powtórzyła apel UE o wznowienie negocjacji i wyraziła
poparcie dla palestyńskiego pojednania opartego na zasadach kwartetu bliskowschodniego21. W efekcie tego pojednania 2 czerwca ogłoszono powołanie palestyńskiego rządu jedności narodowej. Izraelska operacja wojskowa „Ochronny Brzeg”
prowadzona w lipcu i sierpniu była trzecim konfliktem zbrojnym w Strefie Gazy
w ciągu ostatnich sześciu lat. Celem tej szeroko zakrojonej operacji lądowej było
zniszczenie tuneli łączących Strefę Gazy z Izraelem oraz arsenału broni bojowników,
niestety w konflikcie zginęło także wielu cywilów.
Unia odegrała czynną rolę w staraniach o doprowadzenie do trwałego zawieszenia
broni. W konkluzjach Rady Europejskiej22 i Rady23 z sierpnia podkreślono, że powrót do
status quo sprzed konfliktu jest nie do zaakceptowania i konieczna jest zasadnicza
zmiana sytuacji w Strefie Gazy oraz przywrócenie Palestyńskiej Władzy Narodowej
funkcji rządowych w Strefie Gazy. W szczególności UE omówiła z obiema stronami
swój ewentualny wkład w zniesienie blokady Strefy Gazy, zarówno za pomocą instrumentów wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, jak i pomocy humanitarnej
i pomocy na rzecz odbudowy. Kwestie te były przedmiotem dalszej dyskusji podczas
posiedzenia komitetu łącznikowego ad hoc we wrześniu oraz konferencji w sprawie
Palestyny pt. „Rekonstrukcja Strefy Gazy” w październiku w Kairze (Egipt).
Międzynarodowa konferencja
w sprawie Palestyny
i rekonstrukcji Strefy Gazy, która
odbyła się w Kairze (Egipt),
12 października.
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Przy różnych okazjach UE podkreślała potrzebę wiarygodnej perspektywy politycznej
dla procesu pokojowego, opartej na rozwiązaniu dwupaństwowym i kwestiach ostatecznego statusu terytoriów palestyńskich, zgodnie z konkluzjami Rady z lipca24,
w których stwierdzono, że należy unikać działań, które stawiałyby pod znakiem zapytania zadeklarowane zobowiązania do rozwiązania tej kwestii w drodze negocjacji. Na
zaostrzenie sytuacji złożyło się kilka czynników: dalsza ekspansja izraelskich osiedli,
brak bezpieczeństwa oraz trudne warunki humanitarne i polityczne w Strefie Gazy,
gdzie Palestyńska Władza Narodowa nie była w stanie objąć funkcji rządowych, ponowne wyburzanie domów i eksmisje, które dotykają palestyńską ludność cywilną,
a także powtarzające się prowokacje i starcia na Wzgórzu Świątynnym/Al-Haram
asz-Szarif we Wschodniej Jerozolimie. We wrześniu podjęto na nowo palestyńską
inicjatywę w ONZ mającą na celu położenie kresu okupacji. Projekt rezolucji w tej
sprawie nie zyskał jednak wymaganej liczby głosów w Radzie Bezpieczeństwa ONZ
30 grudnia. Proces dyplomatyczny obejmował obrady w RB ONZ oraz prowadzone
przy mediacji Egiptu rozmowy w Kairze (Egipt) na temat konsolidacji zawieszenia
broni, a także ponowne inicjatywy parlamentarne dotyczące uznania państwa palestyńskiego i wysiłki nakłaniające strony izraelską i palestyńską do powrotu do stołu
negocjacyjnego.
Wysoka przedstawiciel Unii i wiceprzewodnicząca Komisji Federica Mogherini uznała
bliskowschodni proces pokojowy za sprawę priorytetową i wybrała ten region za cel
pierwszej oficjalnej wizyty, którą złożyła na początku listopada. W konkluzjach z listopada25 Rada potwierdziła, że UE gotowa jest odgrywać ważną rolę i aktywnie przyczynić się do będącego wynikiem negocjacji rozwiązania wszystkich kwestii dotyczących
ostatecznego statusu. Rada wezwała obie strony oraz wszystkie główne podmioty,
w tym kwartet bliskowschodni, Ligę Państw Arabskich i RB ONZ, by podjęły niezbędne
działania w tym celu, a także powtórzyła, że przyszły rozwój stosunków z partnerami
izraelskimi i palestyńskimi będzie uzależniony od ich zaangażowania w osiągnięcie
trwałego pokoju opartego na rozwiązaniu dwupaństwowym.
Uczestnicząc między innymi w pracach komitetu łącznikowego ad hoc i kwartetu, Unia
odegrała czynną rolę w staraniach o odbudowę Strefy Gazy i o poparcie dla ram politycznych niezbędnych do zapewnienia trwałego rozwiązania konfliktu. UE uznaje potrzeby Izraela w zakresie bezpieczeństwa, ale jednocześnie skupia wysiłki na zachowaniu możliwości rozwiązania dwupaństwowego oraz na wspieraniu dążeń
Palestyńskiej Władzy Narodowej do ustanowienia państwa palestyńskiego w granicach z 1967 r. i zgodnie z parametrami UE potwierdzonymi w konkluzjach Rady do
Spraw Zagranicznych z lipca.
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Iran
Wysiłki dyplomatyczne grupy państw E3/UE+3 (UE, Niemcy, Francja i Zjednoczone
Królestwo wraz z Chinami, Rosją i Stanami Zjednoczonymi) pod kierunkiem ówczesnej
wysokiej przedstawiciel Unii i wiceprzewodniczącej Komisji Catherine Ashton zaowocowały podpisaniem w listopadzie 2013 r. w Genewie (Szwajcaria) umowy przejściowej z Iranem. Wdrażanie porozumienia z Genewy, zwanego wspólnym planem działania, rozpoczęto w styczniu 2014 r., a w lipcu przedłużono je do końca listopada.
Wyznacza ono ramy czasowe jednego roku na negocjacje, które miałyby doprowadzić
do długoterminowego rozwiązania kwestii irańskiego programu nuklearnego. Celem
kompleksowego rozwiązania jest przywrócenie zaufania społeczności międzynarodowej do wyłącznie pokojowego charakteru irańskiego programu nuklearnego przy jednoczesnym poszanowaniu prawa Iranu do pokojowego wykorzystania energii jądrowej zgodnie z Układem o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej i z uwzględnieniem
w pełni rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ i Rady Zarządzających Międzynarodową
Agencją Energii Atomowej (MAEA). W listopadzie uzgodniono przedłużenie czasu realizacji wspólnego planu działania do końca czerwca 2015 r. przy zdecydowanym zobowiązaniu wszystkich stron do zakończenia negocjacji w terminie czterech miesięcy. Po
wydłużeniu czasu realizacji wspólnego planu działania UE przedłużyła również do
końca czerwca 2015 r. termin obowiązywania przepisów w sprawie zawieszenia środków ograniczających. Akty prawne26 w tej sprawie opublikowano w listopadzie,
a w grudniu wznowiono negocjacje.
Catherine Ashton,
do 31 października wysoka
przedstawiciel Unii do spraw
zagranicznych i polityki
bezpieczeństwa oraz
wiceprzewodnicząca Komisji
(w środku), podczas rozmowy
z ministrem spraw zagranicznych
Iranu Mohammadem Dżawadem
Zarifem (po prawej) i sekretarzem
stanu USA Johnem Kerrym
(po lewej) w ramach negocjacji
E3/EU+3 w kwestiach jądrowych
z Iranem. Wiedeń (Austria),
15 października.

W 2014 r. za pośrednictwem formalnych petycji i oświadczeń UE zwracała też uwagę
na problemy związane z sytuacją w zakresie praw człowieka w Iranie. Podczas wizyty
w Teheranie (Iran) wysoka przedstawiciel Unii i wiceprzewodnicząca Komisji poruszyła kwestie praw człowieka w rozmowach z rządem, spotkała się też z przedstawicielami organizacji społeczeństwa obywatelskiego, w tym z działaczkami na rzecz praw
kobiet. W publicznych oświadczeniach UE potępiła egzekucje więźniów (ponad 440 do
początku grudnia 2014 r.), a także negatywne postępowanie władz irańskich w odniesieniu do podstawowych swobód obywatelskich, takich jak wolność wypowiedzi,
zgromadzeń oraz religii i wiary.
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Irak
Pod koniec 2013 r. odbyła się pierwsza runda spotkań podkomitetów ustanowionych
w umowie o partnerstwie i współpracy UE–Irak, po której w styczniu 2014 r. zorganizowano pierwsze posiedzenie Rady Współpracy UE i Iraku na szczeblu ministerialnym.
Do czasu ratyfikacji niektóre rozdziały umowy, w szczególności dotyczące handlu
i współpracy sektorowej, są stosowane tymczasowo.
Federica Mogherini, od 1 listopada
wysoka przedstawiciel Unii
do spraw zagranicznych
i polityki bezpieczeństwa
i wiceprzewodnicząca Komisji, na
spotkaniu z Nechirvanem
Barzanim, premierem
Regionalnego Rządu Kurdystanu
w Iraku. Erbil (Irak), 22 grudnia.

Tempo wdrażania umowy spowolniły wybory powszechne w Iraku, które odbyły się
30 kwietnia i były monitorowane przez unijną misję ekspertów ds. wyborów, a także
następujący po nich proces formowania rządu. Od czerwca Irak boryka się z kolejnym
poważnym problemem, jakim jest szeroko zakrojona napaść i skoordynowane przejęcie dużych obszarów irackiego terytorium przez Państwo Islamskie (DAESH), popierane przez inne uzbrojone grupy sunnickie.
Pomimo sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa Komisja podtrzyma swoje zobowiązania
wobec Iraku. Powołanie na początku września nowego irackiego rządu daje szansę na
nowe polityczne otwarcie oraz na szybkie wznowienie działań przewidzianych w umowie o partnerstwie i współpracy27.

Azja Środkowa
W 2014 r. UE w dalszym ciągu rozwijała stosunki z państwami Azji Środkowej: Kazachstanem, Kirgistanem, Tadżykistanem, Turkmenistanem i Uzbekistanem, zgodnie
z założeniami strategii dotyczącej tego regionu. Działania w obszarze edukacji, praworządności, środowiska, zasobów wodnych, energii, poszanowania praw człowieka
oraz zwalczania handlu narkotykami stanowią podstawę unijnego podejścia regionalnego. Unia zacieśniała też więzy dwustronne indywidualnie z każdym z tych pięciu
państw. Zakończono negocjacje z Kazachstanem w sprawie rozszerzonej umowy
o partnerstwie i współpracy. Jest to jak dotychczas jedyna taka umowa drugiej generacji zawarta z państwem tego regionu.
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Azja i kraje Pacyfiku
Ogólna sytuacja
W 2014 r. nastąpiło zacieśnienie stosunków UE z Azją. Do najważniejszych wydarzeń
należały: w marcu historyczna wizyta prezydenta Chin Xi Jinpinga w instytucjach UE,
w maju szczyt UE–Japonia, którego gospodarzem była UE, w lipcu posiedzenie ministrów spraw zagranicznych UE–ASEAN, a w październiku nieformalne spotkanie przywódców UE–ASEAN i szczyt ASEM. Najwyżsi rangą przedstawiciele UE byli też obecni
na najważniejszych spotkaniach z krajami Pacyfiku: w lipcu wysoka przedstawiciel
Unii i wiceprzewodnicząca Komisji Catherine Ashton wzięła udział w Forum Wysp
Pacyfiku na Palau, we wrześniu zaś komisarz ds. rozwoju Andris Piebalgs uczestniczył w trzeciej międzynarodowej konferencji ONZ na temat małych rozwijających się
państw wyspiarskich na Samoa.

Stosunki dwustronne
Zakończono dotyczące lat 2014–2020 programowanie strategiczne pomocy udzielanej rozwijającym się krajom Azji i Pacyfiku w ramach Instrumentu Finansowania
Współpracy na rzecz Rozwoju oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju. Przyjęto również
programowanie strategiczne nowego Instrumentu Partnerstwa, który ma być głównym narzędziem promowania interesów UE w tym regionie. Jednocześnie posunięto
też naprzód negocjacje w sprawie dużej umowy ramowej, umowy o wolnym handlu,
umowy inwestycyjnej lub umowy o partnerstwie i współpracy z Australią, Chinami,
Japonią i Malezją. Fidżi wystąpiło z wnioskiem o przystąpienie do umowy o partnerstwie gospodarczym między UE a krajami Pacyfiku, dołączając tym samym do Papui
Nowej Gwinei. W lipcu zakończono negocjacje w sprawie kompleksowej umowy partnerskiej dotyczącej stosunków i współpracy między UE a Nową Zelandią.
Unia Europejska rozwijała współpracę z Nepalem, koncentrując się na zasadniczej dla
tego kraju transformacji politycznej i gospodarczej. Na unijną pomoc na ten cel na
lata 2014–2020 przeznaczono trzykrotnie więcej środków finansowych. Priorytetem
dla UE w 2014 r. było też silne poparcie dla przemian demokratycznych i procesu reform w Mjanmie/Birmie. W marcu Rada przyjęła decyzję upoważniającą do otwarcia
negocjacji w sprawie umowy o ochronie inwestycji między UE a Mjanmą/Birmą.
W maju w Naypyidaw odbył się pierwszy dialog między UE a Mjanmą/Birmą poświęcony tematyce praw człowieka28, któremu współprzewodniczył Stavros Lambrinidis,
specjalny przedstawiciel UE do spraw praw człowieka. UE uważnie śledziła kryzys
polityczny w Tajlandii. W reakcji na wprowadzenie stanu wyjątkowego i uchylenie
konstytucji w tym kraju UE przyjęła 23 czerwca konkluzje Rady29, zgodnie z którymi
zawieszono wszelkie oficjalne wizyty przedstawicieli UE w Tajlandii oraz oficjalne wizyty przedstawicieli tego kraju w UE. Zdecydowano też, że UE nie podpisze z Tajlandią
umowy o partnerstwie i współpracy dopóty, dopóki na czele kraju nie stanie demokratycznie wybrany rząd.
Komisja kontynuowała wdrażanie zawartego z Bangladeszem w 2013 r. porozumienia
na rzecz zrównoważoności30, którego celem jest poprawa praw pracowniczych, bezpieczeństwa i higieny pracy, poziomu bezpieczeństwa w fabrykach oraz odpowiedzialnej postawy przedsiębiorstw w sektorze przemysłu konfekcyjnego w Bangladeszu.
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W konkluzjach Rady z czerwca przyjęto nową strategię dla Afganistanu na okres do
końca 2016 r. Jej główne założenia to: rozwój afgańskich instytucji i propagowanie
pokoju, bezpieczeństwa i stabilności w regionie, umacnianie demokracji, sprzyjanie
rozwojowi gospodarczemu i społecznemu, upowszechnianie praworządności i poszanowania praw człowieka. Strategia ta stanowi nadrzędne ramy wszystkich unijnych
instrumentów i pozamilitarnych działań państw członkowskich. Na jej realizację planuje się przeznaczenie ponad 1 mld euro rocznie. Ważnym elementem strategii jest
wieloletni program orientacyjny dla Instrumentu Finansowania Współpracy na rzecz
Rozwoju, przyjęty przy założeniu przydziału środków w wysokości do 1,4 mld euro,
pod warunkiem wypełnienia przez Afganistan wszystkich zobowiązań przewidzianych
w tokijskich ramach wzajemnej odpowiedzialności. Główne sektory objęte programem
to: demokratyzacja i odpowiedzialność, rolnictwo, ochrona zdrowia, policja i praworządność. Rada wyraziła też zgodę na przedłużenie do 31 grudnia 2016 r. mandatu
misji EUPOL w Afganistanie, wspierającej policję cywilną i praworządność.
Pakistanowi przyznano 1 stycznia preferencyjny dostęp do rynku w UE w ramach
szczególnego rozwiązania motywacyjnego dotyczącego zrównoważonego rozwoju
i dobrych rządów (GSP Plus) w zamian za zobowiązanie Pakistanu do efektywnego
wdrożenia 27 konwencji międzynarodowych. 15 z nich odnosi się do praw człowieka
i podstawowych praw pracowniczych. UE kontynuowała pogłębianie współpracy z Pakistanem w pewnych kluczowych obszarach, opierając się przy tym na pięcioletnim
planie zaangażowania UE–Pakistan. W marcu odbył się konstruktywny dialog strategiczny między wysoką przedstawiciel Unii i wiceprzewodniczącą Komisji Catherine
Ashton a doradcą do spraw zagranicznych Pakistanu Sartajem Azizem. W czerwcu
w Islamabadzie (Pakistan) zorganizowano posiedzenie wspólnej komisji UE–Pakistan.
Podczas tego spotkania uzgodniono podjęcie współpracy w dziedzinach nieproliferacji,
rozbrojenia i energii. Osiągnięto też porozumienie w sprawie pogłębionego dialogu
między UE i Pakistanem na temat praw człowieka. Ważnymi obszarami współpracy są
w dalszym ciągu zwalczanie terroryzmu oraz migracja, w tym readmisja.
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Stosunki regionalne
Dialog Azja–Europa

Dziesiąty szczyt dialogu Azja–Europa (ASEM) pod hasłem „Odpowiedzialne partnerstwo na rzecz zrównoważonego wzrostu i bezpieczeństwa” odbył się w październiku
w Mediolanie (Włochy). Była to okazja do szczerej wymiany zdań między przywódcami państw ASEM na tematy o globalnym znaczeniu, w tym dotyczące zmiany klimatu, zrównoważonego rozwoju oraz wyzwań gospodarczych i finansowych, a także
kwestii regionalnych i międzynarodowych oraz praw człowieka31. Podczas szczytu do
grupy ASEM przystąpiły dwa nowe państwa partnerskie – Chorwacja i Kazachstan,
dzięki czemu grupa liczy obecnie 53 członków.
Uczestnicy szczytu ASEM
w Mediolanie (Włochy),
16 października.

Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej

W 2014 r. kontynuowano proces tworzenia bardziej ambitnego i politycznego partnerstwa między UE a Stowarzyszeniem Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN).
Wizyta, jaką złożył w lutym w Brukseli (Belgia), Luksemburgu (Luksemburg) i Antwerpii (Belgia) komitet koordynacyjny ASEAN w dziedzinie łączności, była okazją do
pogłębionej wymiany doświadczeń na temat integracji regulowanej przepisami. We
wspólnej deklaracji32, przyjętej w lutym w Singapurze na zakończenie udanego dwudniowego szczytu lotniczego UE–ASEAN, Komisja i ASEAN zaproponowały pogłębienie
współpracy w dziedzinie lotnictwa i rozpoczęcie negocjacji w sprawie kompleksowej
umowy o transporcie lotniczym33.
Unia Europejska negocjuje dwustronne umowy o wolnym handlu z poszczególnymi
państwami ASEAN z myślą o zawarciu w dalszej perspektywie umowy obejmującej
cały region. Rozpoczęły się negocjacje dwustronne z Malezją (2010), Wietnamem
(2012) i Tajlandią (2013), a zakończyły – z Singapurem (2014).
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Ameryka Łacińska i Karaiby
O dobrych relacjach z państwami partnerskimi Ameryki Środkowej (Kostaryką, Salwadorem, Gwatemalą, Hondurasem, Nikaraguą i Panamą) na szczeblu niższym niż regionalny świadczy wejście w życie przed końcem 2013 r. handlowego filaru układu
o stowarzyszeniu między UE a Ameryką Środkową oraz wejście w życie w maju
2014 r. umowy o dialogu politycznym i współpracy (PDCA). W 2014 r. UE przyjęła
strategię dotyczącą bezpieczeństwa obywateli w Ameryce Środkowej i na Karaibach
w celu pogłębienia współpracy z państwami tego regionu, które zmagają się z rosnącym brakiem bezpieczeństwa w niektórych obszarach. UE rozpoczęła negocjacje
w sprawie umowy dwustronnej z Kubą. W lipcu UE i Ekwador osiągnęły porozumienie
dotyczące rozszerzenia na Ekwador wielostronnej umowy handlowej z Kolumbią
i Peru, która jest stosowana w trybie tymczasowym od 2013 r. Chile i Meksyk badają
obecnie możliwości unowocześnienia swoich układów o stowarzyszeniu z UE.

Afryka
Bazując na wynikach udanego szczytu UE–Afryka, który odbył się w kwietniu, Unia
kontynuowała współpracę ze wszystkimi regionalnymi organizacjami w Afryce, aby
promować regionalną integrację, rozwój, odporność, wzrost gospodarczy, stabilność
i dobre rządy. Do strategii dotyczących Sahelu i Rogu Afryki oraz kompleksowego
podejścia do regionu Wielkich Jezior Unia Europejska dodała nowo przyjętą strategię
w sprawie bezpieczeństwa na morzu w Zatoce Gwinejskiej. Współpracowała również
z Unią Afrykańską, Wspólnotą Gospodarczą Państw Afryki Zachodniej, Południowoafrykańską Wspólnotą Rozwoju i innymi organizacjami, wysyłając misje obserwacji
wyborów do Gwinei Bissau, Egiptu, Tunezji, Malawi i Mozambiku. Ponadto misje ekspertów obecne były w Algierii, Nigerii i Mauretanii. UE prowadziła bliską współpracę
z Międzyrządowym Organem ds. Rozwoju (Intergovernmental Authority on Development – IGAD) oraz Unią Afrykańską w rozwiązywaniu problemów w Somalii, Sudanie Południowym i Sudanie, a także ze Wspólnotą Gospodarczą Państw Afryki Środkowej i Unią Afrykańską w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowej w Republice
Środkowoafrykańskiej.
Neven Mimica, od 1 listopada
komisarz do spraw współpracy
międzynarodowej i rozwoju (po lewej)
z Mohamedem Diaré,
sekretarzem stanu Gwinei do spraw
gospodarczych i finansowych
(po prawej), 6 grudnia, podczas
podróży komisarza do Conakry
(Gwinea) w celu zainicjowania
pomocy finansowej UE na rzecz
Gwinei na lata 2014–2020.
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Rozwój
Przegląd polityczny
Program działań na rzecz zmian – dostosowanie pomocy do warunków
współczesnego świata
W 2014 r. Unia Europejska poczyniła postępy w realizacji programu działań na rzecz
zmian34 – unijnej polityki rozwoju przyjętej w 2011 r., aby zwiększyć udział UE w zwalczaniu ubóstwa oraz wesprzeć państwa partnerskie w osiągnięciu do 2015 r. milenijnych celów rozwoju. Około 70 proc. unijnej pomocy trafi do państw najuboższych,
w tym do krajów dotkniętych konfliktami zbrojnymi lub klęskami żywiołowymi. Zdając
sobie jednocześnie sprawę, że na przykład współpraca z Zambią jest czymś zupełnie
innym niż współpraca z Brazylią, UE wstrzymała pomoc dwustronną dla 16 dużych
i lepiej rozwiniętych państw. Z uwagi na utrzymujące się duże nierówności społeczne
w niektórych z tych państw będą one mogły nadal korzystać z programów tematycznych lub regionalnych. UE kieruje teraz pomoc do obszarów, które napędzają proces
przemian i wzrost gospodarczy, takich jak zarządzanie, rolnictwo, energia, zdrowie
i edukacja.
Wspólne dokumenty programowe zostały już opracowane w około 20 państwach,
a kolejnych 20 krajów podjęło prace przygotowawcze. Te strategie dotyczące indywidualnych krajów zwiększyły wpływ i skuteczność programów pomocowych UE i państw
członkowskich.

Ramy rozwoju na okres po 2015 r. – na rzecz godnego życia dla
wszystkich
Rok 2014 był ważnym etapem prac przygotowawczych do wprowadzenia ram polityki rozwojowej po 2015 r. UE odegrała aktywną i wpływową rolę w budowaniu konsensusu prowadzącego do osiągnięcia ambitnego celu na szczyt ONZ we wrześniu
2015 r. W czerwcu Komisja przyjęła nowy komunikat w tej sprawie35.
Na podstawie tych ogólnych założeń UE i jej państwa członkowskie aktywnie uczestniczyły w międzynarodowych dyskusjach na temat ram rozwoju po 2015 r. Szczególną uwagę poświęcono dialogowi i nawiązywaniu kontaktów z partnerami UE. Ważnym
wydarzeniem było przyjęcie w czerwcu wspólnej deklaracji UE–AKP w sprawie agendy
rozwoju na okres po 2015 r.36. W grudniu Rada przyjęła konkluzje37 określające podstawy stanowiska, jakie ma zająć UE w nadchodzących międzynarodowych negocjacjach na forum ONZ, dotyczących programu działań na okres po 2015 r. Dyskusje te
mają zostać zakończone podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ we wrześniu 2015 r.
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Kompleksowe podejście
Na podstawie wspólnego komunikatu w sprawie kompleksowego podejścia UE do
konfliktów i kryzysów zewnętrznych z grudnia 2013 r.38, którego najważniejszym przesłaniem było usprawnienie strategicznie spójnego wykorzystania unijnych narzędzi
i instrumentów, w maju 2014 r. przyjęto konkluzje Rady39. W dokumencie tym położono nacisk na wczesną wspólną analizę konfliktu lub sytuacji kryzysowej, potrzebę
zwiększonego zaangażowania na wszystkich etapach cyklu konfliktu, ambitny cel lepszego powiązania unijnych instrumentów w różnych obszarach polityki (również polityki wewnętrznej i zewnętrznej) oraz konieczność zapewnienia, aby działania WPBiO
opierały się na istniejących zobowiązaniach UE, a ich wyniki i skutki miały trwały charakter, na przykład dzięki sprawnemu przejściu do instrumentów rozwojowych UE. Na
podstawie konkluzji Rady Wysoki Przedstawiciel Unii i wiceprzewodniczący Komisji
oraz Komisja przedstawią plan działania na początku 2015 r.

Europejski Rok na rzecz Rozwoju
Rok 2015 został ogłoszony przez Parlament i Radę40 Europejskim Rokiem na rzecz
Rozwoju (ERR 2015). Ma to być specjalny rok z uwagi na to, że upływa w nim termin
osiągnięcia milenijnych celów rozwoju oraz termin wyznaczenia nowych celów – celów
zrównoważonego rozwoju. Będzie to pierwszy Europejski Rok poświęcony działaniom
zewnętrznym UE i promowaniu UE jako partnera na arenie międzynarodowej.

Przegląd geograficzny
Współpraca UE z regionem Afryki, Karaibów i Pacyfiku: początek nowego
siedmioletniego okresu programowania
Wprowadzono w życie 11. EFR – instrument finansowy dotyczący współpracy na rzecz
rozwoju, jaką UE zamierza prowadzić z państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP)
do 2020 r.
Obecnie obie strony negocjują, zatwierdzają i podpisują krajowe i regionalne programy orientacyjne, a także program współpracy między państwami AKP. Ponad 50 proc.
krajowych programów orientacyjnych podpisano do końca 2014 r. Pozostałe zostaną
sfinalizowane w 2015 r.

Współpraca na rzecz rozwoju, jaką UE prowadzi z Somalią: wdrożenie
somalijskiego paktu „Compact”
W 2014 r. UE nadal wspierała Somalię i jej federalny rząd we wdrażaniu somalijskiego paktu „Compact” podpisanego w Brukseli (Belgia) we wrześniu 2013 r. Utworzenie tymczasowej administracji oraz fundamentów federalizmu w Somalii stanowi
znaczny postęp w tworzeniu tego państwa. W listopadzie zorganizowano forum partnerów wysokiego szczebla (na poziomie ministerialnym). Z tej okazji w Kopenhadze
(Dania) spotkało się 56 delegacji z Afryki, Azji, Australii, Europy, Bliskiego Wschodu
i Ameryki Północnej. UE ponownie zobowiązała się udzielać Somalii nieprzerwanego
i zdecydowanego wsparcia dla prowadzonych działań na rzecz budowy państwa,
zapewnienia bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju.
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Przykład projektu w Somalii
W regionie Puntland (Somalia), gdzie z powodu erozji gleby i ograniczonego dostępu do żywności 20 proc. ludności cierpi z powodu niedożywienia, UE finansuje
program mający wydobyć z ubóstwa 1,5 mln ludzi dzięki poprawienu stanu pastwisk i pomoc lokalnej społeczności w lepszym zarządzaniu zasobami naturalnymi.

Rozwiązanie trudności w zakresie rozwoju i bezpieczeństwa w Afryce
Zachodniej: strategie UE dotyczące Sahelu i Zatoki Gwinejskiej
Unia Europejska odgrywa pierwszoplanową rolę w międzynarodowych działaniach
dyplomatycznych, a także w działaniach dotyczących bezpieczeństwa i rozwoju
w regionie Sahelu i Zatoce Gwinejskiej. W ramach strategii dotyczącej Sahelu Unia
zamierza zająć się obszarami ważnymi z punktu widzenia poprawy stabilności w regionie. Strategia ta dotyczy następujących krajów: Burkina Faso, Czad, Mali, Mauretania
i Niger, obejmuje także działania regionalne. Przyjęta w marcu strategia wobec Zatoki
Gwinejskiej dotyczy krajów położonych na wybrzeżu od Senegalu do Angoli i obejmuje
wyspy Republiki Zielonego Przylądka oraz Wyspy Świętego Tomasza i Książęcą.

Republika Środkowoafrykańska: UE uruchamia fundusz Bêkou, swój
pierwszy wielostronny fundusz powierniczy
Przy wsparciu Niemiec, Francji i Niderlandów Komisja ustanowiła swój pierwszy wielostronny fundusz powierniczy służący wsparciu Republiki Środkowoafrykańskiej. Fundusz ten ma służyć promowaniu stabilizacji i odbudowy kraju, a już dwa miesiące
po utworzeniu zaczął zapewniać wsparcie w terenie. Fundusz Bêkou (co w głównym
języku tego kraju, sango, znaczy „nadzieja”) umożliwi przejście od działań nadzwyczajnych, takich jak pomoc humanitarna, do długoterminowej pomocy rozwojowej.
Przyczyni się to do odbudowy Republiki Środkowoafrykańskiej, a szczególnie do
odtworzenia administracji krajowej i lokalnej, przywrócenia działalności gospodarczej
i podstawowych usług (takich jak elektryczność, transport, opieka zdrowotna i edukacja) oraz do ustabilizowania sytuacji w kraju.

Ameryka Łacińska i Karaiby
Unia Europejska zatwierdziła umowy dotyczące współpracy na rzecz rozwoju na
lata 2014–2020, zwane wieloletnimi programami orientacyjnymi, podpisane z krajami Ameryki Łacińskiej. Przydzielone na ten instrument środki finansowe są nadal
znaczne, a ich orientacyjna kwota wynosi 2,4 mld euro, z czego 35 proc. przeznaczono
na współpracę na poziomie regionalnym.
Zgodnie z istniejącą od 2012 r. wspólną strategią Karaiby–UE kluczowe obszary
współpracy obejmują: integrację regionalną, odbudowę Haiti, zmianę klimatu i klęski
żywiołowe, przestępczość i bezpieczeństwo oraz wspólne działania na forach wielostronnych. Środki przeznaczone na region Karaibów w latach 2014–2020 wynoszą
łącznie 1 mld euro, kwota ta jest wynikiem zwiększenia przydziałów regionalnych
i zmniejszenia przydziałów dwustronnych dla większości krajów tego regionu, z wyjątkiem Haiti.
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Azja, Azja Środkowa i Bliski Wschód
Mimo że azjatyckie gospodarki odnotowują obecnie zadziwiający wzrost, ubóstwo
w tym regionie jest wciąż powszechne. Większość krajów doświadcza problemów
związanych z niejednakowym tempem rozwoju regionalnego oraz rosnącą nierównością dochodów. W ramach współpracy UE za pośrednictwem Instrumentu Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju w Azji, Azji Środkowej i na Bliskim Wschodzie
kładziony jest nacisk na działania m.in. w sektorach bezpieczeństwa żywnościowego,
rozwoju obszarów wiejskich, edukacji i sprawowania rządów. W 2014 r. na działania
w Azji przeznaczono 860 mln euro.

Efekty unijnej pomocy: przypadek Nepalu
Edukacja była w ostatnich latach jednym z kluczowych obszarów unijnej pomocy
finansowej dla Nepalu. Szacuje się, że dzięki wsparciu z UE liczba dzieci nieuczęszczających do szkoły zmniejszyła się z 800 tys. do 445 tys., a liczba uczniów
podejmujących naukę w szkole średniej (w wieku około 13–16 lat) również wzrasta. UE wspiera także proces pokojowy w tym kraju oraz organizację wyborów
krajowych, w których frekwencja była duża i które powszechnie uznano za wolne
i uczciwe.

Przegląd tematyczny
Edukacja
Podczas zorganizowanej przez UE czerwcowej konferencji Globalnego Partnerstwa
na rzecz Edukacji (GPE) zapowiedziano przekazanie na edukację w krajach rozwijających się nowych unijnych środków w wysokości 375 mln euro w ciągu następnych
siedmiu lat. Podczas konferencji dotyczącej uzupełnienia środków udało się przekonać
kraje partnerskie do zwiększenia krajowych nakładów przeznaczanych na edukację,
a międzynarodowych darczyńców – do zwiększenia zobowiązań. GPE koncentruje się
na najpilniejszych priorytetach w zakresie kształcenia w krajach partnerskich: jakości
kształcenia i lepszych efektach uczenia się, a także na kształceniu dziewcząt. Szczególną uwagę poświęca się krajom znajdującym się w trudnej sytuacji.

Najważniejsze osiągnięcia w dziedzinie edukacji wypracowane dzięki
unijnej pomocy rozwojowej od 2004 r.
▶ Do szkół podstawowych zapisanych zostało 13,7 mln nowych uczniów.
▶ Przeszkolono 1,2 mln nauczycieli edukacji podstawowej.
▶ 7,7 mln osób otrzymało kształcenie i szkolenie zawodowe i techniczne.
▶ Zbudowano lub wyremontowano 37 tys. szkół.
▶ Do szkół średnich przyjętych zostało 300 tys. dziewcząt.
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Rola sektora prywatnego we współpracy na rzecz rozwoju
W 2014 r. przyjęto nowy komunikat zatytułowany „Większa rola sektora prywatnego
w osiąganiu trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu
w krajach rozwijających się”41 oraz powiązane z nim konkluzje Rady42 określające
przyszły kierunek polityki UE i wsparcia dla rozwoju sektora prywatnego w krajach
partnerskich. W komunikacie zaproponowano 12 konkretnych działań w obszarach,
w których Komisja może – jej zdaniem – zapewnić wartość dodaną. Sektor prywatny
może w istotnym stopniu pomóc w wychodzeniu z ubóstwa. W komunikacie zachęca
się zatem sektor prywatny w krajach partnerskich, w UE i w innych częściach świata
do realizowania odpowiedzialnych inwestycji, zrównoważonego handlu i modeli biznesowych sprzyjających włączeniu społecznemu. Zawiera on jasne wytyczne polityczne
dotyczące współpracy z sektorem prywatnym, tak aby zadania i interesy strony
publicznej i strony prywatnej były symetryczne i prowadziły do wymiernych efektów
w zakresie rzeczywistego rozwoju.

Przykład unijnego projektu współpracy w sektorze prywatnym
Projekt zrealizowany w Paragwaju pozwolił skrócić łączny czas potrzebny na dopełnienie procedur administracyjnych związanych z wywozem mięsa z 40 dni do
50 minut dzięki utworzeniu pojedynczego punktu kontaktowego dla eksporterów.
To z kolei spowodowało wzrost liczby przedsiębiorstw w Paragwaju zajmujących
się wywozem o 500 proc. od 2004 r.

Zrównoważona energia
Na całym świecie około 1,2 mld osób nie ma dostępu do energii elektrycznej. UE usprawniła
dostępne instrumenty i stworzyła nowe, aby kontynuować działania na rzecz zapewnienia dostępu do zrównoważonej energii dla 500 mln osób do 2030 r. w ramach inicjatywy ONZ „Zrównoważona energia dla wszystkich”. Podczas szczytu klimatycznego
ONZ w Nowym Jorku (USA) UE podpisała pięć wspólnych deklaracji z krajami europejskimi i afrykańskimi, które postanowiły ze sobą współpracować w ramach walki
z ubóstwem energetycznym. UE przeznaczyła ponad 3 mld euro na wsparcie działań
z zakresu zrównoważonej energii w krajach partnerskich w latach 2014–2020.

Środowisko
Ponad 70 proc. najuboższych społeczności żyje na obszarach wiejskich, a ich utrzymanie jest bezpośrednio uzależnione od usług ekosystemowych. Przejście na zieloną
gospodarkę sprzyjającą włączeniu społecznemu otwiera nowe możliwości generowania wzrostu gospodarczego, który będzie łączył te dwie cechy. Komisja uważa, że
należy koniecznie dopilnować, aby co najmniej 20 proc. budżetu UE było przeznaczane
na wsparcie dla rozwoju niskoemisyjnego i odpornego na zmianę klimatu i stara się
stosować tę zasadę w ramach współpracy na rzecz rozwoju.
W ramach Międzynarodowego Dnia Różnorodności Biologicznej 2014 Komisja uruchomiła flagową inicjatywę UE „Różnorodność biologiczna dla życia” (B4Life), która
ma na celu ochronę ekosystemów, zwalczanie przestępczości przeciwko dzikiej przyrodzie oraz rozwój zielonych gospodarek. Budżet przewidziany na tę inicjatywę w latach 2014–2020 wyniesie około 800 mln euro. Inicjatywa ta uzupełnia starania UE,
aby wspierać zrównoważoną gospodarkę leśną i walczyć z nielegalnym pozyskiwaniem drewna, zgodnie z planem działań UE na rzecz egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa43, a także zgodnie z inicjatywą ONZ „redukcja
emisji spowodowanych wylesianiem i degradacją lasów”.
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Pomoc w przypadku kryzysów humanitarnych
i sytuacji wyjątkowych
Przegląd wydarzeń roku
W 2014 r. znacznie wzrosła liczba kryzysów humanitarnych. Ogłoszono aż cztery sytuacje wyjątkowe trzeciego stopnia (w Republice Środkowoafrykańskiej, Iraku, Sudanie
Południowym i Syrii), co jest najwyższym poziomem w skali oznaczania kryzysów
według norm ONZ. Na całym świecie wciąż trwają konflikty zbrojne i ataki na ludność
cywilną, a równocześnie zwiększa się częstotliwość i dotkliwość klęsk żywiołowych.
Stale rośnie też liczba osób, które ucierpiały w wyniku konfliktów lub przesiedleń bądź
które nie mogą zaspokoić podstawowych potrzeb obejmujących żywność, wodę,
opiekę medyczną i schronienie. Epidemia wirusa Ebola w Afryce Zachodniej przyniosła
nowe, szczególne rodzaje zagrożeń.
Christos Stylianides, komisarz do
spraw pomocy humanitarnej
i zarządzania kryzysowego
(w głębi), i Vytenis Andriukaitis,
komisarz UE do spraw zdrowia
i bezpieczeństwa żywności (po
prawej), obaj na stanowiskach
od 1 listopada, witają się
z wysokimi rangą urzędnikami
we Freetown (Sierra Leone),
dotykając się łokciami. Jest to
nowa forma powitania
w państwach dotkniętych
epidemią eboli, ograniczająca
ryzyko przenoszenia wirusa.
Nowi komisarze pojechali do
epicentrum epidemii
13 listopada, aby zbadać
sytuację w terenie.

Jako największy darczyńca pomocy humanitarnej na świecie UE odgrywa ważną rolę
w naprawie skutków humanitarnych tej epidemii. Sama Komisja przekazała w 2014 r.
pomoc w wysokości ponad 1,2 mld euro ludności znajdującej się w najtrudniejszej
sytuacji w ponad 80 krajach.
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Kwestie geograficzne
Wschodnia Ukraina
Konflikt we wschodniej Ukrainie doprowadził do przesiedlenia ponad miliona osób
i nasilenia się potrzeb humanitarnych. Pomoc humanitarna UE była przeznaczona na
zaspokojenie podstawowych potrzeb dotkniętej kryzysem ludności, takich jak schronienie, żywność, woda, opieka zdrowotna, pomoc psychologiczno-społeczna i przygotowanie do zimy.

Syria
Konflikt w Syrii, który jest wciąż najpoważniejszym kryzysem humanitarnym i kryzysem bezpieczeństwa na świecie, trwa już nieprzerwanie czwarty rok. Dziesiątki tysięcy
osób straciło życie w wyniku tych walk. Połowa ludności została wysiedlona, a ponad
3,8 mln osób szukało schronienia w sąsiednich krajach. W trosce o osoby najciężej
dotknięte tą sytuacją UE udostępniła pomoc o wartości przekraczającej 3,1 mld euro
od wybuchu kryzysu, stając się w ten sposób największym źródłem pomocy na świecie. Środki te są uzupełnieniem pomocy rzeczowej przekazanej za pośrednictwem
unijnego mechanizmu ochrony ludności. Wsparciem objęto 12,2 mln osób potrzebujących pomocy humanitarnej na terytorium Syrii, a także miliony uchodźców syryjskich
oraz przyjmujące ich społeczności w regionie; miało ono postać natychmiastowej
pomocy medycznej, ochrony, żywności i dożywiania, wody, środków sanitarnych
i higienicznych, schronienia i logistyki.
Kurdyjskie dzieci ze społeczności
Jazydów – uciekinierzy przed
atakami Państwa Islamskiego
w Iraku – grzeją się wczesnym
rankiem w obozie dla uchodźców
w południowo-wschodniej Turcji.
Korzystają z gościnności władz
lokalnych i organizacji
partnerskich wspieranych
finansowo przez Komisję
Europejską.

Republika Środkowoafrykańska
Nękana ciągłymi zamieszkami i niestabilna politycznie Republika Środkowoafrykańska jest kolejnym punktem zapalnym pod względem humanitarnym. Ponad połowa
ludności, około 4,6 mln osób, potrzebuje pomocy humanitarnej. UE nie ustaje w wysiłkach, aby zwrócić uwagę społeczności międzynarodowej na ten kryzys i jego skutki
dla sąsiednich krajów, a jako największy darczyńca pomocy ratunkowej dla tego kraju
przekazała na interwencje humanitarne w 2014 r. ponad 128 mln euro. Ponadto Komisja organizuje regularnie mosty powietrzne, transportując w ten sposób pracowników
organizacji humanitarnych i materiały pomocowe do Republiki Środkowoafrykańskiej.
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Sudan Południowy
Sudan Południowy jest najmłodszym krajem świata, a przy tym jednym z najbiedniejszych, a obecnie stał się areną rosnących napięć i walk wewnętrznych. Od czasu gdy
wewnętrzny konflikt polityczny przerodził się pod koniec 2013 r. w konflikt zbrojny,
zginęło co najmniej 10 tys. osób, a prawie 2 mln mężczyzn, kobiet i dzieci opuściło
swoje domy, z czego około 470 tys. znalazło schronienie w krajach sąsiednich. Wskutek konfliktu znacznie wzrosły potrzeby dotyczące pomocy humanitarnej w tym kraju,
który już teraz jest regularnie zalewany podczas powodzi sezonowych, a także boryka
się z innymi katastrofami naturalnymi i epidemiami chorób. Do końca 2014 r. pomoc
humanitarną otrzymało 3,8 mln osób, z czego ponad 245 tys. stanowili przebywający
w tym kraju uchodźcy. W tym samym roku Komisja przekazała ponad 110 mln euro
w ramach pomocy humanitarnej w związku z kryzysem. Uchodźcy w tym regionie
otrzymują dodatkowe wsparcie. Ogółem w 2014 r. Unia Europejska wraz z państwami
członkowskimi i Komisją Europejską przekazała w odpowiedzi na trwający kryzys
pomoc humanitarną o wartości ponad 267 mln euro.

Irak
Ludność Iraku dotkliwie odczuwa skutki pogarszającej się sytuacji kraju pod względem bezpieczeństwa. Dramatyczna eskalacja przemocy w 2014 r. przyniosła skutki
humanitarne na wielką skalę, a liczba osób wysiedlonych wzrosła o ponad 2 mln osób.
Sytuacja miejscowej ludności budzi poważne obawy, ponieważ do osób przesiedlonych lub uwięzionych w strefach objętych konfliktem nie da się dotrzeć z pomocą.
Ponadto na terenie Iraku przebywa prawie ćwierć miliona uchodźców z objętego walkami terenu sąsiedniej Syrii. UE intensyfikuje działania, zwiększając budżet na pomoc
humanitarną do 20 mln euro, aby zaspokoić potrzeby osób w najtrudniejszej sytuacji.

Filipiny
Tajfun Haiyan, który w listopadzie 2013 r. nawiedził Filipiny, był jedną z najpoważniejszych klęsk żywiołowych w ostatnich latach, a jego konsekwencje w dalszym ciągu
odbijają się na ludności kraju, który należy do najbardziej narażonych na takie klęski.
Wiele miesięcy po przejściu tajfunu, wskutek którego zginęło ponad 6,2 tys. osób,
a ponad 4 mln straciło dach nad głową, mieszkańcy tego kraju wciąż nie ukończyli
odbudowy swoich domów i źródeł utrzymania. Dzięki pomocy humanitarnej o wartości przekraczającej 180 mln euro UE udzieliła wsparcia ponad 1,2 mln osób. Pomogła
zapewnić im schronienie, żywność, czystą wodę i infrastrukturę sanitarną, a także
wsparła starania miejscowej ludności mające na celu odbudowę i zabezpieczenie
przed przyszłymi klęskami żywiołowymi.
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Kwestie horyzontalne
Ebola
Epidemia wirusa Ebola w Afryce Zachodniej jest największa w historii. Dotknięte nią
kraje, przy wsparciu wspólnoty międzynarodowej i organizacji humanitarnych, starają
się walczyć z rozprzestrzenianiem się choroby, ale borykają się z dużymi problemami
powiązanymi z istotnymi komplikacjami.
Komisja jako jeden z pierwszych międzynarodowych darczyńców zareagowała na
nasilający się kryzys w marcu i od tamtej pory przekazała dotkniętym nim krajom
pomoc bezpośrednią i finansowanie badań medycznych o łącznej wartości ponad 434
mln euro, powiększając tym samym łączny wkład UE do ponad 1,2 mld euro.

Brak bezpieczeństwa żywnościowego
W całej Afryce liczbę osób doświadczających braku bezpieczeństwa żywnościowego
liczy się w dziesiątkach milionów. W regionie Sahelu częste susze, słabe zbiory
i nawracające konflikty prowadzą do przesiedleń i pogorszenia się ubóstwa. W 2014 r.
UE kontynuowała starania, aby zapewniać ratunkową pomoc żywnościową dla
poważnie niedożywionych dzieci. Wsparcie źródeł utrzymania przez transfery pieniężne lub racje żywnościowe zostanie utrzymane w przypadku części najuboższych
gospodarstw domowych, którym zostaną przekazane minimalne środki niezbędne do
przeżycia. Środki finansowe są przede wszystkim kierowane na zapewnianie pomocy
żywnościowej, opieki zdrowotnej, dożywiania, czystej wody, infrastruktury sanitarnej
i schronienia ludności, która takiej pomocy potrzebuje.

Dzieci
Dzieci stanowią połowę ofiar konfliktów na całym świecie i są jedną z grup w najtrudniejszej sytuacji.
Ochrona i propagowanie praw dzieci, a zwłaszcza problem sytuacji dzieci w trakcie
konfliktów zbrojnych, są ważną kwestią w unijnej polityce ochrony praw człowieka
i instrumentach jej finansowania. Od 2013 r. ponad 270 tys. dzieci dorastających
w warunkach konfliktu uzyskało dostęp do edukacji dzięki inicjatywie „Dzieci pokoju”.
Ten wieloletni program pomocy, stworzony w 2012 r. jako pokłosie Pokojowej Nagrody Nobla dla UE, zebrał hojne wkłady ze strony szeregu państw członkowskich,
a środki przekazane od 2012 r. wyniosły ponad 12 mln euro (2 mln euro w 2012 r.,
4 mln euro w 2013 r. i 6,7 mln euro w 2014 r., łącznie z wkładami w postaci dochodów przeznaczonych na określony cel w wysokości 500 tys. euro od Luksemburga
i 250 tys. euro od Austrii).

Inicjatywa „Wolontariusze pomocy UE”
Unia Europejska ustanowiła Europejski Ochotniczy Korpus Pomocy Humanitarnej, aby
umożliwić obywatelom uczestniczenie w akcjach humanitarnych. Zgodnie z postanowieniami traktatu lizbońskiego inicjatywa „Wolontariusze pomocy UE” ma na celu
zwiększenie zdolności UE do zapewniania pomocy humanitarnej dostosowanej do
potrzeb oraz szkolenie przyszłych liderów działań humanitarnych, dając młodym
Europejczykom możliwość okazania solidarności z potrzebującymi. Program wolontariatu jest otwarty dla młodych ludzi, którzy zamierzają zawodowo zająć się pomocą
w sytuacjach nadzwyczajnych, oraz doświadczonych już ekspertów z zakresu pomocy
humanitarnej. Dzięki temu programowi 18 tys. osób będzie miało do 2020 r. możliwość podjęcia wolontariatu w ramach działań humanitarnych na całym świecie.

Poruszająca historia z Liberii:
Deddeh wyzdrowiała po
zakażeniu wirusem Ebola.
W ramach solidarności
postanowiła zostać na terenie
dotkniętym epidemią i pomóc
m.in. malutkiemu Elijahowi, który
jest zakażony. Jako ocalała nie
nosi ubrania ochronnego.
Personel medyczny tłumaczy jej,
jak karmić Elijaha.
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Ochrona ludności
Rok 2014 był rokiem przytłaczających klęsk żywiołowych i katastrof spowodowanych
przez człowieka, tak w Europie, jak i na całym świecie. W sytuacji gdy kraj boryka się
z nadzwyczaj ciężką sytuacją wyjątkową, może zwrócić się o natychmiastowe uruchomienie unijnego mechanizmu ochrony ludności za pośrednictwem utworzonego przez
Komisję – Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego (European Emergency
Response Centre – ERCC). Pomoc jest udzielana przez 31 państw uczestniczących
w mechanizmie, w tym przez 28 państw członkowskich UE oraz byłą jugosłowiańską
republikę Macedonii, Islandię i Norwegię. We wrześniu podpisano porozumienie, które
utorowało drogę do przyszłego uczestnictwa Czarnogóry w tych strukturach.
Unijny mechanizm ochrony ludności umożliwia uczestniczącym w nim państwom
skuteczną współpracę w razie katastrof na dużą skalę – czy to na obszarze Europy,
czy poza nią – oraz szybką i skuteczną reakcję na sytuacje wyjątkowe.
Miasteczko Obrenovac (Serbia),
zalane w wyniku powodzi,
która w maju dotknęła wiele
regionów kraju.

Latem 2014 r. rozległe powodzie dotknęły ponad 3 mln ludzi w Bośni i Hercegowinie
oraz w Serbii. Krótko po uruchomieniu mechanizmu 23 kraje zaoferowały i przekazały
pomoc. Komisja współfinansowała transport pomocy i wsparła działania w terenie,
zapewniając satelitarną obserwację zalanych terenów.
W przypadku konfliktów takich jak w Iraku i Syrii, a także w ramach kompleksowej
odpowiedzi Europy na epidemię eboli mechanizm ochrony ludności umożliwił skoordynowaną reakcję na apel o pomoc oraz rozmieszczenie personelu, narzędzi i materiałów. Od czasu utworzenia mechanizm ten zapewnił sprzęt i materiały ratunkowe
w przypadku ponad 150 katastrof na całym świecie, w tym 12 tylko w 2014 r.
Zmienione przepisy dotyczące unijnego mechanizmu ochrony ludności weszły w życie
na początku 2014 r. Za ich pomocą stworzono europejską zdolność reagowania kryzysowego, która umożliwiła przejście od rozwiązań doraźnych do systemu umożliwiającego lepsze planowanie i koordynację. Zmienione przepisy ustanawiają dobrowolne
zaplecze sprzętu i zespół ekspertów gotowych do natychmiastowego działania w ramach wspólnej europejskiej interwencji.
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Prawa człowieka i demokracja
Prawa człowieka
Sytuacja ogólna
Unia Europejska w dalszym ciągu robi postępy, jeśli chodzi o priorytetowe traktowanie
praw człowieka i demokracji, wyraźnie dążąc do włączenia kwestii praw człowieka do
wszystkich obszarów polityki zewnętrznej UE, w tym polityki handlowej, migracyjnej,
rozwojowej oraz WPBiO.
W przyjętym w 2012 r. Planie działania UE dotyczącym praw człowieka i demokracji44
określono ramy umożliwiające zdwojenie starań w tym kierunku, co zaowocowało
włączeniem kwestii praw człowieka do mandatów w ramach WPBiO, przyjęciem
strategii rozwojowej opartej na prawach, ustanowieniem wytycznych dotyczących
swobody wypowiedzi w Internecie i poza nim, uwzględnieniem praw człowieka i demokracji w działaniach zewnętrznych UE, podkreśleniem uniwersalności praw człowieka w ramach stosunków dwustronnych i wielostronnych oraz poprawieniem skuteczności działań w ramach instytucji wielostronnych dzięki lepszej koordynacji
wewnętrznej i bardziej systematycznym działaniom informacyjnym.

Przez cały rok UE wspierała i wzmacniała społeczeństwo obywatelskie, m.in. przekazując specjalne środki finansowe45, aby promować uniwersalność międzynarodowych
instrumentów w dziedzinie praw człowieka, kładąc przy tym szczególny nacisk na ratyfikację i skuteczne wprowadzanie w życie takich instrumentów oraz na ponowne
rozpatrzenie decyzji o wycofaniu się z nich lub zgłoszeniu zastrzeżeń, a także wspierając Rzymski Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK). Działania te
obejmowały m.in.: kampanie prowadzone podczas regularnych dialogów dotyczących
praw człowieka z ponad 40 państwami oraz kampanie informacyjne organizowane na
całym świecie, systematyczne włączanie klauzuli MTK do porozumień z państwami
spoza UE, specjalne seminaria lokalne i regionalne, oświadczenia UE wydawane na
forach dwustronnych i wielostronnych, współpracę z mechanizmami ONZ, takimi jak
powszechny okresowy przegląd praw człowieka, a także wspieranie działalności specjalnych sprawozdawców ONZ. UE zorganizowała konkretne dialogi tematyczne na
temat praw człowieka i konsultacje z ponad 37 krajami i propagowała swoje kluczowe
priorytety, zwłaszcza te, które uwzględniono w niedawno przyjętych wytycznych dotyczących praw człowieka (np. w kwestii wolności religii lub przekonań, traktowania
lesbijek, gejów, osób biseksualnych, transpłciowych i interseksualnych (LGBTI), zniesienia kary śmierci, przestrzegania praw człowieka w biznesie, płci społeczno-kulturowej, praw dziecka, a ostatnio także wolności wypowiedzi w internecie i poza nim).

Siedem członkiń komisji Barroso
z banerem z żądaniem
uwolnienia dziewcząt porwanych
w Nigerii przez radykalne
ugrupowanie Boko Haram.
Od lewej do prawej: Viviane
Reding, wiceprzewodnicząca
Komisji Europejskiej
odpowiedzialna za zagadnienia
z zakresu sprawiedliwości, praw
podstawowych i obywatelstwa
(na stanowisku do 1 lipca), Neelie
Kroes, wiceprzewodnicząca
Komisji Europejskiej
odpowiedzialna za agendę
cyfrową, Máire Geoghegan-Quinn,
komisarz do spraw badań,
innowacji i nauki, Kristalina
Georgijewa, komisarz
do spraw współpracy
międzynarodowej, pomocy
humanitarnej i reagowania
kryzysowego, Cecilia Malmström,
komisarz do spraw
wewnętrznych, Connie
Hedegaard, komisarz
do spraw działań w dziedzinie
klimatu, i Maria Damanaki,
komisarz do spraw gospodarki
morskiej i rybołówstwa
(wszystkie na stanowiskach
do 31 października). Budynek
Berlaymont, Bruksela (Belgia),
28 maja.
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Unia Europejska kontynuowała swoje działania w dziedzinie praw człowieka na forum
ONZ, przyczyniając się do budowania i ochrony silnego systemu norm oraz mechanizmów promowania i ochrony praw człowieka. Unia brała w szczególności czynny
udział w pracach Rady Praw Człowieka oraz Zgromadzenia Ogólnego ONZ i przedstawiła kilka inicjatyw dotyczących państw zbójeckich, jak również innych ważnych zagadnień tematycznych.
Od 7 października do 26 listopada 2014 r. odbyła się sesja Trzeciego Komitetu
ZO ONZ, podczas której poruszono wiele kwestii związanych z prawami człowieka,
problemy humanitarne, a także sprawy społeczne. 2014 r. był kolejnym rokiem aktywnego zaangażowania UE w działania Komitetu. UE wydała 9 oficjalnych oświadczeń
i wzięła udział w ponad 45 interaktywnych dialogach z urzędnikami ONZ oraz podmiotami mającymi mandat w zakresie praw człowieka, m.in. z Zeidem Ra’adem Al Husseinem, nowym Wysokim Komisarzem Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka,
który to dialog odbił się szerokim echem. Komitet rozpatrzył około 60 rezolucji, a UE
przedstawiła 5 następujących inicjatyw: w sprawie Korei Północnej – jak w poprzednich latach – wraz z Japonią, w sprawie Mjanmy/Birmy, w sprawie moratorium na
egzekucje, w ramach sojuszu wielu regionów, w sprawie wolności religii lub przekonań
oraz w sprawie praw dziecka, wraz z Grupą Państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów
w ONZ (GRULAC). UE udzieliła także poparcia dla szeregu inicjatyw przedstawionych
przez jej partnerów, w szczególności dla rezolucji dotyczących poszczególnych państw
– Iranu (pod przewodnictwem Kanady) i Syrii (z inicjatywy państw arabskich) – a także dla inicjatyw tematycznych, dotyczących w szczególności praw kobiet.
Jeśli chodzi o wyniki, zgłoszona przez UE rezolucja w sprawie Mjanmy/Birmy została
przyjęta w drodze konsensusu wskutek procesu współpracy z tym państwem i innymi
zainteresowanymi stronami. Przedstawiona przez UE i Japonię rezolucja w sprawie
sytuacji w zakresie praw człowieka w Korei Północnej została przyjęta przy szerokim
wsparciu (liczba współwnioskodawców wzrosła do 62, a znalazły się wśród nich kraje
ze wszystkich regionów świata, w tym także z Afryki, Azji i Ameryki Południowej).
Zgłoszona przez kraje arabskie inicjatywa w sprawie Syrii została przyjęta przytłaczającą większością głosów, podobnie jak przy poprzednich głosowaniach tego rodzaju.
Inicjatywa w sprawie Iranu realizowana przez grupę krajów kluczowych pod przewodnictwem Kanady przyniosła nieco mniej korzystny rezultat niż w 2013 r.
Wieloregionalną inicjatywę w sprawie moratorium na stosowanie kary śmierci przyjęto bardziej znaczącą większością głosów niż w 2012 r. (liczba współwnioskodawców
rezolucji wzrosła do 95 – o cztery delegacje więcej niż w 2012 r.). Kilka państw zawarło w swoich oświadczeniach wyrazy uznania dla otwartego i przejrzystego procesu.
Rezultat tych działań jest wyraźnym sygnałem potwierdzającym ogólnoświatowe
dążenie do zniesienia kary śmierci.
Inicjatywa tematyczna UE w sprawie wolności religii i przekonań oraz wspólna inicjatywa UE/GRULAC w kwestii praw dziecka zostały przyjęte w drodze konsensusu.

Specjalny Przedstawiciel UE ds. Praw Człowieka
Działania Specjalnego Przedstawiciela UE (SPUE) ds. Praw Człowieka – Stavrosa
Lambrinidisa – nadal wspierały spójność, skuteczność i widoczność kwestii praw człowieka w polityce zagranicznej UE. Do ważnych postępów dokonanych w 2014 r. należy
zaliczyć jego dwie wizyty w Egipcie, wizytę w Mjanmie/Birmie, gdzie przewodniczył
pierwszemu dialogowi dotyczącemu praw człowieka UE–Mjanma, wizytę w Indonezji,
gdzie zabrał głos przed Komisją Międzyrządową ASEAN ds. Praw Człowieka podczas
regionalnej konferencji dotyczącej kary śmierci, wizytę w Brazylii, gdzie przewodniczył
czwartemu dialogowi dotyczącemu praw człowieka, oraz oficjalne wizyty w Pakistanie
i Stanach Zjednoczonych. SPUE przewodniczył także czwartemu dialogowi na wysokim szczeblu Meksyk–UE dotyczącemu praw człowieka oraz drugiemu oficjalnemu
dialogowi RPA–UE również dotyczącemu praw człowieka.
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Pod względem strategicznym SPUE był nadal aktywnym uczestnikiem forów wielostronnych i regionalnych, angażował się w działalność Komisji ds. Statusu Kobiet oraz
wziął udział w 69. sesji ministerialnej ZO ONZ, w tym w Światowej Konferencji w sprawie Ludów Tubylczych, a także przyjął pierwszą delegację Niezależnej Stałej Komisji
ds. Praw Człowieka Organizacji Współpracy Islamskiej. Zwracał też szczególną uwagę
na aktywizację społeczeństwa obywatelskiego i obrońców praw człowieka. Innymi
priorytetowymi zagadnieniami w tym okresie były: promowanie uniwersalności praw
człowieka, strategie rozwoju oparte na prawach, wolność wypowiedzi oraz równouprawnienie płci i upodmiotowienie kobiet, m.in. w programie działań na okres po
2015 r., a oprócz tego przestrzeganie praw człowieka w biznesie oraz zniesienie kary
śmierci.

Demokracja
Wsparcie demokracji i demokratyzacji
Unia Europejska nadal aktywnie wspierała procesy wyborcze na całym świecie, wysyłając misje obserwacji wyborów, zespoły ds. oceny wyborów i misje ekspertów
ds. wyborów, a także zapewniając pomoc techniczną i finansową organom odpowiedzialnym za organizację wyborów oraz obserwatorom krajowym. Nieustannie prowadzone są starania w celu zwiększenia efektywności misji obserwacji wyborów pod
względem ich kosztów.
Ogółem UE zorganizowała osiem misji obserwacji wyborów. Zostały one skierowane
do Egiptu (wybory prezydenckie), Gwinei Bissau (prezydenckie i parlamentarne), Kosowa (parlamentarne), Malawi (prezydenckie, parlamentarne i samorządowe), na Malediwy (parlamentarne), do Mozambiku (parlamentarne) i Tunezji (parlamentarne
i prezydenckie). Na wybory prezydenckie w Afganistanie UE wysłała zespół ds. oceny
wyborów, który obserwował także kontrolę głosów przeprowadzoną zgodnie z porozumieniem wynegocjowanym przez amerykańskiego sekretarza stanu Johna Kerry’ego.
W 2014 r. wysłano ponadto osiem misji ekspertów ds. wyborów do Algierii (wybory
prezydenckie), Boliwii (prezydenckie i parlamentarne), Egiptu (referendum konstytucyjne), na Fidżi (parlamentarne), do Iraku (parlamentarne), Libii (do Zgromadzenia
Konstytucyjnego), Mauretanii (prezydenckie) i Tajlandii (parlamentarne).
Unia Europejska nie prowadzi obserwacji wyborów, tam gdzie robi to OBWE. UE wspierała jednak OBWE/ODIHR podczas wyborów prezydenckich i parlamentarnych na
Ukrainie. Jej starania pozwoliły na oddelegowanie stu dodatkowych krótkoterminowych obserwatorów z państw członkowskich oraz państw kandydujących i ubiegających się o członkostwo.

Wymierne rezultaty
Od 2010 r. UE wsparła na całym świecie 50 programów pomocy wyborczej.
Od 2004 r. wysłała ponad 7,5 tys. obserwatorów w ramach 69 misji obserwacyjnych
prowadzonych w 49 krajach.

Unijna misja obserwacji wyborów
prezydenckich i parlamentarnych,
które odbyły się w Gwinei Bissau
13 kwietnia.
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Wielostronne sprawowanie rządów i globalne
wyzwania
Wielostronne sprawowanie rządów
Unia Europejska na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych
Wzmocnienie systemu ONZ i działanie za pośrednictwem jego organów, we współpracy i koordynacji z partnerami, jest wciąż głównym celem UE. Niwelowanie zagrożeń
dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, wspieranie praw człowieka, demokracji i praworządności pozostają ważnymi punktami wśród zadań, jakie sobie stawia
UE. Opierając się na osiągnięciach wypracowanych w ramach realizacji milenijnych
celów rozwoju, UE zaangażowała się szczególnie w kontynuowanie i wdrażanie postanowień konferencji Rio+20, a także aktywnie włączyła się w trwające negocjacje na
temat spójnego opracowania ram prawnych na okres po 2015 r. w obszarze eliminowania ubóstwa i zrównoważonego rozwoju. Wzmocnienie skuteczności ONZ pozostaje
kwestią kluczową, a UE wspiera niezbędne reformy w najważniejszych obszarach,
takich jak zarządzanie, utrzymywanie pokoju, wsparcie w terenie i stabilność finansowa organizacji.
Na forum ZO ONZ Unia Europejska wzięła czynny udział w kilku wydarzeniach na
wysokim szczeblu mających znaczenie dla rozwoju, w szczególności: w trzeciej międzynarodowej konferencji w sprawie małych rozwijających się państw wyspiarskich,
która odbyła się na Samoa, w forum politycznym wysokiego szczebla ds. zrównoważonego rozwoju, w szczycie klimatycznym ONZ oraz w drugiej konferencji ONZ na temat rozwijających się państw śródlądowych w Wiedniu (Austria). UE wniosła również
wkład w negocjacje w sprawie przyjęcia szeregu rezolucji ZO ONZ mających bezpośredni wpływ na politykę rozwojową, prawa człowieka, rozbrojenie i nieproliferację,
a także utrzymywanie i budowanie pokoju.
Dokonano postępów w ramach współpracy UE–ONZ, zwłaszcza w kwestii praw dzieci
i kobiet, pomocy przy organizacji wyborów, umocnienia parlamentów, wzmocnienia
pozycji społeczeństwa obywatelskiego oraz reformy systemów sądowych.
Na przestrzeni całego roku wciąż duże znaczenie miała udana i bliska współpraca
z ONZ w zakresie zarządzania kryzysowego środkami wojskowymi i cywilnymi. Współpraca operacyjna w takich miejscach, jak Somalia (Atalanta), Mali (EUTM Mali) i Republika Środkowoafrykańska (EUFOR RCA) jest nadal ważnym elementem szerszego
partnerstwa.

UE na innych forach wielostronnych
Rada Europy

Unia Europejska i Rada Europy kontynuowały współpracę w celu ugruntowania przestrzegania praw człowieka i stabilności demokratycznej przez propagowanie europejskich norm, zwłaszcza wśród państw kandydujących do UE oraz państw uczestniczących w polityce sąsiedztwa UE. Nadal prowadzono też współpracę prawną,
szczególnie w obszarze sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (np. w kwestii ochrony
danych i problemu korupcji, a także wspierania reformy wymiaru sprawiedliwości) oraz
w obszarach praworządności i demokracji, za pomocą bliskiej współpracy z Komisją
Wenecką w sprawie reform konstytucyjnych oraz przeglądu przepisów wyborczych.
UE wspiera działania Rady Europy i blisko z nią współpracuje, zwłaszcza w związku
z kryzysem na Ukrainie. Współpraca za pośrednictwem wspólnych programów jest
również ważnym elementem stosunków między UE a Radą Europy.
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Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie

OBWE odegrała kluczową rolę w działaniach UE podejmowanych w odpowiedzi na
kryzys ukraiński. UE wspierała OBWE jako organizację umożliwiającą znalezienie
politycznego rozwiązania tego konfliktu zgodnie z zasadą odpowiedzialności Ukrainy
i jako bezstronnego obserwatora sytuacji w terenie. Mimo że jej główne zasady zostały
całkowicie podważone przez politykę Rosji wobec Ukrainy, wszechstronne, oparte na
współpracy podejście OBWE do kwestii bezpieczeństwa okazało się najwłaściwsze.
Unia Europejska w dalszym ciągu wspierała pracę OBWE we wszystkich trzech jej
wymiarach – polityczno-wojskowym, gospodarczym i środowiskowym oraz ludzkim –
a także ściśle współpracowała z misjami OBWE w terenie, a mianowicie na Bałkanach
Zachodnich, w Południowym Kaukazie i w Azji Środkowej. Podobnie jak w poprzednich
latach państwa UE stanowiły połowę członków tej organizacji i zapewniały ponad
dwie trzecie jej budżetu.
G-7 i G-8

Po nielegalnej aneksji Krymu członkostwo Rosji w G-8 zostało zawieszone w marcu,
a partnerzy z grupy G-7 wystosowali w ciągu roku kilka oświadczeń na temat sytuacji
na Ukrainie, prowadzili także bliską koordynację w kwestii sankcji.

W 2014 r. UE nadal odgrywała aktywną rolę w G-7 jako organizator szczytu, który
odbył się w czerwcu w Brukseli (Belgia). Deklaracja wydana na zakończenie szczytu
zawierała zobowiązania dotyczące wzmocnienia globalnej gospodarki, bezpieczeństwa energetycznego, zmiany klimatu, rozwoju i wspólnych problemów z zakresu
polityki zagranicznej. W odniesieniu do globalnej gospodarki położono nacisk na
wzrost i zatrudnienie, dokończenie reform finansowych oraz postępy w najważniejszych dwustronnych negocjacjach handlowych. Kryzys na Ukrainie częściowo ukierunkował dyskusję na temat energii, w której kluczowym zagadnieniem stało się bezpieczeństwo energetyczne. Dostrzeżono także powiązania między kwestią energii
a problemem zmiany klimatu. Przywódcy państw G-7 uzgodnili dalszą realizację inicjatywy energetycznej przyjętej w Rzymie (Włochy), która przewiduje indywidualne
i wspólne starania, aby stworzyć niskoemisyjne systemy energetyczne. Wśród kwestii
poruszonych podczas dyskusji na temat rozwoju znalazło się zwalczanie korupcji,
wsparcie dla partnerskich krajów rozwijających się w ramach negocjacji w sprawie
skomplikowanych umów handlowych. Trwające przez dwa dni dyskusje dotyczące
polityki zagranicznej skoncentrowane były przede wszystkim na Ukrainie, ale toczono
także rozmowy na temat Libii, Syrii, procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie oraz
Morza Południowochińskiego.

Herman Van Rompuy, do
30 listopada przewodniczący
Rady Europejskiej i przewodniczący
szczytu G-7 (czwarty od lewej),
i José Manuel Barroso, do
31 października przewodniczący
Komisji Europejskiej i gospodarz
szczytu G-7 (trzeci od prawej),
który miał miejsce w Brukseli
4 i 5 czerwca. W szczycie wzięli
również udział: premier Włoch
Matteo Renzi (pierwszy od lewej),
premier Kanady Stephen Harper
(drugi od lewej), prezydent
Stanów Zjednoczonych Barack
Obama (trzeci od lewej), kanclerz
Niemiec Angela Merkel (w środku),
premier Japonii Shinzō Abe
(pierwszy od prawej), prezydent
Francji François Hollande (drugi
od prawej) i premier
Zjednoczonego Królestwa David
Cameron (czwarty od prawej).
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G-20

Rok 2014 był rokiem „programu G-20 na rzecz wzrostu i odporności”. Zwieńczeniem
wszystkich spotkań i przygotowań był doroczny szczyt G-20, który odbył się w listopadzie w Brisbane (Australia). Trzy najważniejsze cele planu działania z Brisbane to
zwiększenie inwestycji w infrastrukturę, ograniczenie barier w handlu i zwiększenie
zaangażowania pracowników, w szczególności zmniejszenie różnic pod tym względem
między mężczyznami a kobietami. G-20 potwierdziła, że jest nadal zagorzałym orędownikiem wielostronnego systemu handlowego.
Unia z zadowoleniem przyjęła wyniki szczytu, gdyż pomogą one światowej gospodarce w powrocie na ścieżkę zrównoważonego wzrostu. W Planie działania z Brisbane
w sprawie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia szczególny nacisk położono na inwestycje. Grupa G-20 potwierdziła także swoje zaangażowanie w zapewnienie sprawiedliwszych warunków opodatkowania i zapewniła nowe bodźce dla regulacji sektora finansowego, globalnych działań w zakresie klimatu i otwartego handlu. Co więcej,
G-20 poczyniła postępy w kwestiach: zwalczania korupcji, zrównoważonego pozyskiwania energii, rozwoju i reformy międzynarodowych instytucji gospodarczych.
Unia Europejska odegrała istotną rolę w dyskusjach i negocjacjach poprzedzających
szczyt w Brisbane i w dalszym ciągu podkreślała potrzebę reformy strukturalnej,
którą uważa za niezbędną dla skutecznych strategii wspierania wzrostu. Najważniejszym celem priorytetowym wskazanym w trakcie szczytu było zwiększenie tempa
światowego wzrostu, tak aby zapewnić wyższy standard życia i lepszą jakość miejsc
pracy dla ludzi na całym świecie.
Uczestnicy okrągłego stołu przy
okazji szczytu G-20 w Brisbane
(Australia): (od lewej do prawej)
premier Hiszpanii Mariano Rajoy,
premier Włoch Matteo Renzi,
prezydent Francji François
Hollande, prezydent Stanów
Zjednoczonych Barack Obama,
premier Zjednoczonego Królestwa
David Cameron, kanclerz Niemiec
Angela Merkel, przewodniczący
Rady Europejskiej Herman Van
Rompuy (do 30 listopada)
i przewodniczący Komisji
Europejskiej Jean-Claude Juncker
(od 1 listopada).

Szczyt w Brisbane był pierwszym szczytem G-20, w którym jako przewodniczący Komisji uczestniczył Jean-Claude Juncker. W swoich wystąpieniach jednoznacznie deklarował, że Komisja i Unia Europejska jako całość są na pierwszym planie, jeśli chodzi
o działania służące zwiększaniu inwestycji na rzecz miejsc pracy i wzrostu, dążenie do
pobudzenia globalnych przepływów handlowych oraz zwalczanie oszustw podatkowych.
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Globalne wyzwania
Migracja
Współpraca z państwami spoza UE w obszarze migracji była dla Unii absolutnym
priorytetem w 2014 r. W strategicznych wytycznych Rady w sprawie przyszłej polityki wewnętrznej z czerwca podkreślono, że należy poprawić powiązania między
polityką wewnętrzną i zewnętrzną UE oraz ściślej włączyć politykę migracyjną do polityki zewnętrznej Unii46. Migracja to globalne i skomplikowane zjawisko wymagające
kompleksowej, spójnej i długofalowej reakcji. Podejście takie zakłada wyeliminowanie
przyczyn tego zjawiska i zaradzenie związanym z nim dramatom, takim jak handel
ludźmi, a także zapewnia UE możliwość czerpania korzyści z migracji pod względem
wzrostu gospodarczego i konkurencyjności.

Dyplomacja wodna
W 2014 r. UE kontynuowała wdrażanie konkluzji Rady do Spraw Zagranicznych z lipca
2013 r. w sprawie dyplomacji wodnej47, których celem jest umożliwienie Unii większego zaangażowania w kwestie związane z bezpieczeństwem wodnym na całym
świecie. Najważniejszym punktem jest proaktywne zaangażowanie w eliminowanie transgranicznych zagrożeń dla bezpieczeństwa, a celem – wsparcie opartej na
współpracy, zrównoważonej gospodarki wodnej. Dzięki staraniom ówczesnej wysokiej
przedstawiciel i wiceprzewodniczącej Komisji Catherine Ashton oraz ESDZ Unia skoncentrowała się na propagowaniu wzajemnie korzystnych rozwiązań sporów wodnych
dotyczących Nilu i Azji Środkowej. W 2014 r. UE aktywnie propagowała także ratyfikację i wdrożenie międzynarodowych umów dotyczących współpracy wodnej, m.in. przez
ukierunkowaną oficjalną reprezentację ze strony delegatur UE. Konwencja wodna ONZ
weszła w życie 17 sierpnia 1997 r.

Dyplomacja energetyczna
Dzięki intensywnemu zaangażowaniu Catherine Ashton, ówczesnej wysokiej przedstawiciel i wiceprzewodniczącej Komisji, w dyplomację energetyczną, na spotkaniach
Rady do Spraw Zagranicznych w marcu i kwietniu omawiano kwestię bezpieczeństwa energetycznego, ze szczególnym uwzględnieniem kryzysu na Ukrainie. Wysoka
przedstawiciel w dalszym ciągu zwiększała też zaangażowanie w dyplomację energetyczną w innych obszarach swoich kompetencji, blisko współpracując z Komisją
i państwami członkowskimi. Wysłannicy wysokiej przedstawiciel aktywnie wspierali
Komisję w trakcie zakończonych pomyślnie trójstronnych negocjacji w sprawie gazu
ziemnego między UE, Rosją i Ukrainą, zapewniając w szczególności spójność z innymi
aspektami szerzej ujmowanego kryzysu na Ukrainie.
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Dyplomacja klimatyczna
Unia Europejska jest wciąż jednym z największych zwolenników ambitnych międzynarodowych działań w dziedzinie klimatu i odegrała istotną rolę w opracowaniu Ramowej konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu (United Nations Framework Convention
on Climate Change – UNFCCC). W 2014 r. nastąpiło ożywienie globalnych negocjacji
zmierzających do osiągnięcia porozumienia w sprawie nowej międzynarodowej
umowy klimatycznej w trakcie Konferencji Stron Ramowej Konwencji w Sprawie Zmian
Klimatu w Paryżu (Francja) w grudniu 2015 r. UE kontynuowała starania o dojście do
porozumienia ze swoimi partnerami co do konieczności osiągnięcia uczciwej, ambitnej
i prawnie wiążącej umowy mającej zastosowanie do wszystkich państw.
Opierając się na ustaleniach szczytu klimatycznego ONZ, który odbył się we wrześniu
w Nowym Jorku (USA), Komisja przygotowała swoje stanowisko na 20. sesję Konferencji Stron UNFCCC, która odbyła się w grudniu w Limie (Peru). Konferencja Stron
uzgodniła dwa pożądane rezultaty: apel z Limy na rzecz działań w dziedzinie klimatu
oraz projekt niektórych części porozumienia, które ma zostać zawarte w 2015 r. Był
to ważny krok w procesie negocjacji, który pomoże określić ogólny zakres, koncepcję
i strukturę porozumienia paryskiego z 2015 r.
Miguel Arias Cañete, od
1 listopada komisarz do spraw
polityki klimatycznej i energetycznej,
na konferencji prasowej podczas
20. posiedzenia Konferencji Stron
Ramowej Konwencji Narodów
Zjednoczonych w Sprawie Zmian
Klimatu w Limie (Peru),
1–12 grudnia.

Nowe porozumienie będzie musiało zapewnić faktyczną redukcję emisji gazów cieplarnianych w sposób odzwierciedlający bieżące warunki gospodarcze, społeczne
i geopolityczne. Będzie musiało także obejmować inne kwestie kluczowe, takie jak
dostosowanie do zmiany klimatu, finansowanie polityki w dziedzinie klimatu, przejrzystość działań, technologię i budowanie potencjału. Elementy te są niezbędne do zapewnienia integracji, zaufania i wsparcia osób w najtrudniejszej sytuacji.
Ponadto dwustronne i regionalne kontakty UE i jej programy współpracy w dziedzinie
klimatu i energii umożliwiają Unii działanie, wraz z partnerami, na rzecz reform i efektywnego kosztowo przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną, a także wspieranie
współpracy wielostronnej. Zmiana klimatu jest ważnym punktem dialogów sektorowych ze wszystkimi strategicznymi partnerami UE, a pojawiające się problemy są
regularnie omawiane na szczytach dwustronnych. UE potwierdziła swoją determinację, aby wspólnie przeciwdziałać zmianie klimatu za pośrednictwem programu regionalnego dla Ameryki Łacińskiej „Euroclima”, który stanowił szczególny wkład w przygotowania do COP20. Obejmowało ono kontakty między negocjatorami z regionu,
wsparcie dla społeczeństwa obywatelskiego i mediów oraz promowanie dzielenia się
wiedzą i budowania potencjału.

Dyplomacja w kwestii środowiska
W czerwcu w Nairobi (Kenia) odbyła się pierwsza sesja Zgromadzenia ONZ ds. Ochrony
Środowiska (United Nations Environment Programme – UNEP). Stanowiska przedstawione w trakcie tego spotkania, w którym udział wzięło ponad 1,2 tys. uczestników
wysokiego szczebla ze 160 krajów, dotyczące głównie kwestii środowiska zostaną
wykorzystane w międzynarodowym programie ONZ na okres po 2015 r. Na podstawie
efektów realizacji milenijnych celów rozwoju oraz wyników konferencji Rio+20 postawiono przed tym programem zadanie określenia nowych celów zrównoważonego
rozwoju, które będą łączyć eliminowanie ubóstwa i zrównoważony rozwój w ramach
jednego uniwersalnego programu.
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Zwalczanie terroryzmu
W sytuacji gdy ogólne zagrożenie terroryzmem stale ewoluuje, staje się coraz bardziej zróżnicowane i nieprzewidywalne, grupy takie jak DAESH czy Dżabhat an-Nusra
wykorzystują chaos wynikający z przemocy na tle wyznaniowym w Iraku i Syrii
i dopuszczają się brutalnych aktów terroryzmu. DAESH jest źródłem nowych, skomplikowanych zagrożeń terrorystycznych dla Iraku i Syrii, regionu bliskowschodniego,
a wreszcie i dla Europy.
W UE panuje ogromne zaniepokojenie faktem, że do DAESH przyłącza się większość
pochodzących z Europy zagranicznych bojowników. Podkreśla to powagę zagrożenia,
jakie stanowią tacy bojownicy: obywatele europejscy (i inni), którzy wyjeżdżają do
Iraku i Syrii, aby wziąć udział w walkach, ulegają tam (dalszej) radykalizacji i mogą
stać się katalizatorami ekstremizmu lub terroryzmu, gdy zdecydują się wrócić do
swojego kraju. Majowy zamach terrorystyczny przed Muzeum Żydowskim w Brukseli
(Belgia) był tego alarmującym przykładem.
Głównym zadaniem UE w 2014 r. było skuteczne zajęcie się zagrożeniem ze strony
zagranicznych bojowników za pomocą konkretnych środków, we współpracy z ONZ
i wszystkimi państwami członkowskimi. Brutalny terror szerzony przez DAESH sprawił,
że należy się w jeszcze większym stopniu skoncentrować na sytuacji w Iraku i Syrii.
Doprowadziło to do stworzenia unijnej strategii zwalczania terroryzmu i zagranicznych bojowników w odniesieniu do Iraku i Syrii, przyjętej przez Radę w październiku48.
Jest to najważniejsza część wszechstronnych starań UE, aby wdrożyć rezolucję Rady
Bezpieczeństwa ONZ 2178 w sprawie zagranicznych bojowników i zwalczania brutalnego ekstremizmu.
W Afryce Zachodniej zagrożenie ze strony Boko Haram stale rośnie, czego dowodem
są dokonywane na szeroką skalę uprowadzenia uczniów i coraz częstsze naruszenia
terytorium Kamerunu ze strony sąsiedniej Nigerii. Wewnętrzne konflikty w Libii, działalność Al-Szabab w Rogu Afryki oraz trwający wciąż kryzys w Republice Środkowoafrykańskiej łącznie sprawiają, że sytuacja na północy, zachodzie i wschodzie Afryki
jest bardzo niestabilna. Grupa Al-Kaida Półwyspu Arabskiego wciąż jest głównym
zagrożeniem, zwłaszcza w Jemenie, gdzie sytuacja pod względem bezpieczeństwa
jest bardzo niepewna, ale także na całym półwyspie. Oprócz tego UE uważnie monitoruje zagrożenia terrorystyczne w innych regionach, w tym w krajach Maghrebu,
w Afganistanie i Pakistanie.
Oprogramowanie opracowane
przez Wspólne Centrum
Badawcze Komisji Europejskiej
umożliwia monitorowanie ruchu
statków wzdłuż wschodniego
wybrzeża Afryki. Pozycja statków
raportowana jest w czasie
rzeczywistym i można wyświetlać
ich ruchy (tutaj zanonimizowane),
aby ułatwić ocenę, czy dany
statek może być zagrożony lub
stanowić zagrożenie.
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Państwa członkowskie zaakceptowały także wniosek ESDZ i Komisji dotyczący zwiększenia o 400 proc. kwoty pomocy ze strony UE przeznaczonej na zwalczanie terroryzmu (Instrument na rzecz Przyczyniania się do Stabilności i Pokoju) dla państw spoza
jej granic, przewidzianej w wieloletnich ramach finansowych na lata 2014–2020.
Kwota wsparcia związanego ze zwalczaniem terroryzmu (szczególnie w ramach puli
krajowych środków na pomoc rozwojową) również została zwiększona.
Kluczowym elementem strategii UE jest wpływ polityczny za pośrednictwem dialogów
dotyczących zwalczania terroryzmu z wieloma ważnymi partnerami i organizacjami
międzynarodowymi. Przyczyniają się one do utrwalenia konsensusu i intensyfikacji
międzynarodowych starań na rzecz zapobiegania terroryzmowi i jego zwalczania.
Głównym tematem tych dialogów politycznych jest wspólna ocena zagrożeń terrorystycznych, współpraca regionalna i międzynarodowa, a także radykalizacja postaw
i rekrutacja nowych uczestników, jak również finansowanie terroryzmu. Dialogi te są
ważną platformą do dyskusji na temat najistotniejszych kwestii (np. na temat bojowników zagranicznych w Iraku i Syrii). W 2014 r. szczegółowe dialogi polityczne na temat zwalczania terroryzmu zostały przeprowadzone z Australią, Kanadą, Arabią
Saudyjską, Turcją, ze Stanami Zjednoczonymi (współpraca w zakresie zwalczania
terroryzmu i zwalczania finansowania terroryzmu), a także z ONZ.
Do grudnia Komisja opublikowała 15 rozporządzeń wykonawczych dotyczących systemu sankcji wobec sieci Al-Kaida, służących transpozycji decyzji oenzetowskiego
Komitetu Sankcji wobec Al-Kaidy do przepisów prawa UE.
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Pokój i bezpieczeństwo
Nierozprzestrzenianie i rozbrojenie
Broń konwencjonalna
Unia Europejska aktywnie wspierała wejście w życie traktatu o handlu bronią49
i z zadowoleniem przyjęła realizację tego celu 25 września, gdy osiągnięto próg ratyfikacji przez pięćdziesiąt państw, wśród których znalazło się wiele państw członkowskich UE. Traktat ten ustanawia stabilne i skuteczne wspólne normy międzynarodowe
i przyczynia się do zwiększenia odpowiedzialności i przejrzystości w handlu bronią
konwencjonalną. Teraz należy dopilnować, aby traktat został wdrożony i upowszechniony na szczeblu krajowym. UE zapewnia pakiet pomocowy o wartości 6,4 mln euro,
aby pomóc zainteresowanym taką pomocą państwom w skutecznym wdrożeniu traktatu.

Broń masowego zniszczenia
Podczas szczytu bezpieczeństwa jądrowego (w marcu w Hadze, Niderlandy) UE przedstawiła swoje poglądy na temat priorytetów i konkretnych działań Unii w obszarze
bezpieczeństwa jądrowego. Szczyt unaocznił też centralną rolę MAEA w międzynarodowej strukturze bezpieczeństwa jądrowego. UE jest wciąż głównym darczyńcą
funduszu bezpieczeństwa jądrowego MAEA, na który od 2004 r. przeznaczyła prawie 40 mln euro. Środki te zostały wykorzystane na projekty z dziedziny bezpieczeństwa jądrowego wdrażane przez MAEA w państwach spoza UE. Unia w dalszym ciągu
angażuje się w propagowanie wczesnego wejścia w życie i upowszechnienia Traktatu
o całkowitym zakazie prób jądrowych (CTBT) na podstawie decyzji Rady50, wspierając
w ten sposób organizację CTBT (i przeznaczając na ten cel ponad 5 mln euro). Podczas siódmego spotkania ministerialnego na rzecz CTBT, które odbyło się we wrześniu
w Nowym Jorku (USA), przedstawione zostało sprawozdanie na ten temat51.

Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony
Sytuacja pod względem bezpieczeństwa na południe i wschód od UE pogorszyła się
w 2014 r., gdy w jej bezpośrednim sąsiedztwie wybuchło kilka kryzysów. Jeśli chodzi
o WPBiO, w ciągu tego roku działało jedenaście misji cywilnych i pięć operacji wojskowych.
Rada ustanowiła w czerwcu misję doradczą Unii Europejskiej na rzecz reformy cywilnego sektora bezpieczeństwa na Ukrainie (EUAM Ukraine), aby stworzyć warunki
umożliwiające stabilizację sytuacji pod względem bezpieczeństwa, przywrócenie
nadrzędnego charakteru rządów prawa oraz zwiększenie zdolności władz ukraińskich
do zapewnienia odpowiedniego, demokratycznego zarządzania instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne.
Praktyczna realizacja strategii UE wobec Sahelu została przedłużona w Mali. Oprócz
prowadzonej już operacji szkolenia wojskowego (EUTM Mali) w marcu Rada ustanowiła nową misję cywilną WPBiO (EUCAP Sahel Mali), której celem jest wspieranie rządu
Mali – przez szkolenia i doradztwo – w poprawie wydajności operacyjnej i organizacji
sił bezpieczeństwa wewnętrznego.
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W kwietniu rozpoczęto operację wojskową w Republice Środkowoafrykańskiej (EUFOR
RCA) w celu zapewnienia ochrony zagrożonej ludności cywilnej w regionie Bangi, przez
stworzenie bezpiecznych warunków umożliwiających organizacjom humanitarnym
prowadzenie działań.

OPERACJE WOJSKOWE I MISJE CYWILNE REALIZOWANE
POD PRZEWODNICTWEM UE W 2014 R.

EUFOR
Althea
Bośnia i
Hercegowina

EUAM
Ukraina

Od 2014 r.

EUMM
Gruzja

Od 2008 r.

Od 2004 r.

EUPOL
Afganistan

EULEX
Kosowo

Od 2007 r.

Od 2008 r.

EUPOL
COPPS
Palestyna

EUBAM
Libia

Od 2006 r.

Od 2013 r.

EUBAM
Rafah
Palestyna

EUTM
Mali

Od 2005 r.

Od 2013 r.

EUFOR RCA
Republika
Środkowoafrykańska
Od 2014 r.

EUCAP
Sahel
Mali

Od 2014 r.

EU NAVFOR
Atalanta
Somalia
Od 2008 r.

EUTM
Somalia

Od 2010 r.

EUCAP
Sahel
Niger

Od 2012 r.

EUSEC
Demokratyczna
Republika
Konga
Od 2005 r.

EUCAP NESTOR
Dżibuti, Kenia,
Seszele,
Somalia

Operacje wojskowe
Misje cywilne

Od 2012 r.

Przeprowadzono intensywne prace nad wdrożeniem konkluzji Rady Europejskiej
w sprawie WPBiO z grudnia 2013 r. Sześćdziesiąt zadań rozdzielono pomiędzy Komisję, Europejską Agencję Obrony, Wysokiego Przedstawiciela i ESDZ oraz państwa
członkowskie.
Rozwój sytuacji omówiono w dwóch uzupełniających się wzajemnie sprawozdaniach
dla Rady:
▶ w lipcu sprawozdanie z postępu prac przygotowane przez wysoką przedstawiciel
pełniącą obowiązki dyrektora Europejskiej Agencji Obrony52, podsumowujące kroki,
które przedsięwzięto od początku roku w ramach trzech klastrów uwzględnionych
w konkluzjach z listopada i grudnia 2013 r. (zwiększenie skuteczności i wpływu
WPBiO, wspieranie rozwoju zdolności cywilnych i wojskowych oraz wzmocnienie
unijnego przemysłu obronnego),
▶ plan działania Komisji (czerwiec)53 dotyczący wdrożenia komunikatu z 2013 r.
w sprawie bezpieczeństwa i obrony54, który zawiera środki mające na celu
zwiększenie wydajności sektorów obronności i bezpieczeństwa oraz WPBiO
(sprawniejszy jednolity rynek obronności, bardziej konkurencyjny przemysł obronny
i synergia między badaniami ośrodków cywilnych i wojskowych).
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Poważny rozwój sytuacji pod względem bezpieczeństwa na obszarze UE i wokół jej
granic, zwłaszcza w jej wschodnim i południowym sąsiedztwie, jest dodatkową zachętą do wzmocnienia WPBiO jako podstawowego elementu zdolności UE do działania
i ochrony wspólnych wartości, interesów i bezpieczeństwa. Wykonanie mandatów
udzielonych przez szefów państw lub rządów będzie kontynuowane w bliskiej współpracy z państwami członkowskimi. W celu zapewnienia dalszych wytycznych postępy
zostaną ocenione przez Radę Europejską podczas rozmów o obronności w czerwcu
2015 r.
Unia Europejska wzięła udział w szczycie NATO, który odbył się we wrześniu w Walii
(Zjednoczone Królestwo). Znaczenie bliskiej współpracy UE–NATO, zgodnej z przyjętymi ramami strategicznego partnerstwa między obiema organizacjami, a także zakresem i procedurami właściwych im procesów decyzyjnych, było ważnym tematem obrad Rady Europejskiej w grudniu 2013 r. oraz walijskiego szczytu NATO. Świadczy to
o gotowości obu stron do kontynuowania owocnej współpracy, jaka rozwinęła się
w ostatnich latach. Porządek szczytów w latach 2013–2016 zapewnia dodatkową
dynamikę w tym względzie, wspierając wzajemne uzupełnianie się i synergię działań
UE i NATO.

Zapobieganie konfliktom
Unia Europejska uruchomiła system wczesnego ostrzegania, oparty na faktycznych
danych instrument zarządzania ryzykiem, skoncentrowany na określaniu tendencji
w rozwoju konfliktów i możliwości wczesnego działania. W większym stopniu wykorzystano w nim też analizę konfliktów, współpracując z państwami członkowskimi i innymi partnerami, w tym z ONZ, w celu określenia możliwości interwencji i rozwoju
zdolności UE do jednolitej mediacji i budowania pokoju. Wsparcia udzielono wielu
SPUE i delegaturom Unii, począwszy od Republiki Środkowoafrykańskiej i Mali po
Mjanmę/Birmę.

Instrument na rzecz przyczyniania się do Stabilności i Pokoju
W marcu Parlament i Rada przyjęły rozporządzenie ustanawiające Instrument na rzecz
przyczyniania się do Stabilności i Pokoju55, którym zastąpiono Instrument na rzecz
Stabilności. Z budżetem w wysokości 2,3 mld euro w latach 2014–2020 nowy instrument pozwoli Unii przyczyniać się do zapobiegania konfliktom i do reagowania na kryzysy w sposób skuteczny i bezzwłoczny, a także uzupełni pomoc humanitarną i interwencje UE w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.
Po przyjęciu nowej podstawy prawnej dla instrumentu przyjęto trzy kluczowe dokumenty: dokument strategiczny instrumentu na lata 2014–202056, wieloletni program
orientacyjny na lata 2014–201757 oraz roczny program działań na 2014 r.58. Około
204 mln euro z budżetu instrumentu przeznaczono na budowanie pokoju i zapobieganie konfliktom (art. 4) w latach 2014–2020.
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Instrument na rzecz pokoju w Afryce
Instrument na rzecz Pokoju w Afryce jest głównym źródłem finansowania programu Unii Afrykańskiej na rzecz pokoju i bezpieczeństwa. Instrument finansowany jest przez UE (jak dotąd przeznaczono na niego ponad 1,1 mld euro) i zapewnia przewidywalne środki dla realizowanych pod dowództwem sił
afrykańskich operacji wspierania pokoju oraz pomaga wzmocnić zdolności i poprawić dialog na ten temat między Unią Afrykańską a UE. Z instrumentu udzielono m.in. wsparcia dla misji Unii Afrykańskiej w Somalii, międzynarodowej misji wsparcia w Mali pod dowództwem sił afrykańskich, a ostatnio
międzynarodowej misji wsparcia w Republice Środkowoafrykańskiej pod dowództwem sił afrykańskich.

Minerały z regionów ogarniętych konfliktami
W marcu Komisja przyjęła wspólny komunikat autorstwa Komisji i ówczesnej wysokiej
przedstawiciel Catherine Ashton w sprawie zintegrowanego podejścia UE do odpowiedzialnego pozyskiwania minerałów z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów
wysokiego ryzyka59 oraz wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia ustanawiającego unijny system certyfikacji własnej w zakresie należytej staranności w łańcuchu
dostaw odpowiedzialnych importerów cyny, tantalu i wolframu, ich rud oraz złota60.
W czerwcu Rada do Spraw Zagranicznych przyjęła konkluzje w sprawie podejścia Unii
do odpowiedzialnego pozyskiwania minerałów61, w którym z zadowoleniem przyjęła
przedstawienie zintegrowanego podejścia UE.

Proces Kimberley
W lutym Rada przyjęła wnioski dotyczące decyzji62 oraz rozporządzenia63, aby umożliwić Grenlandii udział w systemie certyfikacji procesu Kimberley dotyczącym handlu
surowcem diamentowym w związku ze statusem Grenlandii w Unii Europejskiej jako
kraju lub terytorium zamorskiego. Nowe przepisy ustanawiają stowarzyszenie między
UE a Grenlandią do celów włączenia jej do systemu i usunięcia w ten sposób wszelkich utrudnień dla wywozu surowca diamentowego. Zwiększy to zdolność Grenlandii do przyciągania potencjalnych inwestorów do jej sektora wydobywczego i będzie
korzystne dla jej rozwoju gospodarczego.
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Bezpieczeństwo morskie
W marcu Komisja przyjęła wraz z wysoką przedstawiciel Catherine Ashton wspólny
komunikat: „Wspólny komunikat w sprawie otwartego i bezpiecznego światowego
obszaru morskiego: elementy strategii Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa
morskiego”64. Części wspólnego komunikatu stanowiły podstawę unijnej strategii bezpieczeństwa morskiego przyjętej przez Radę w czerwcu65. W strategii w zakresie bezpieczeństwa morskiego ujęto po raz pierwszy w jednym dokumencie ramowym niektóre interesy UE oraz zagrożenia, jakim musi ona stawić czoła w tej dziedzinie.
Zawiera ona także jasne priorytety w kwestii skutecznego reagowania UE i zaangażowania, obejmujące zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne aspekty bezpieczeństwa
morskiego. W grudniu Rada przyjęła plan działania66 określający poszczególne sektory, w których można byłoby usprawnić współpracę między poszczególnymi podmiotami morskimi.
Włoski niszczyciel „Andrea Doria”
(po lewej) i niszczyciel japońskiej
marynarki wojennej
„JS Takanami” (po prawej)
podczas wspieranych przez UE
ćwiczeń zwalczania piractwa
na morzu w Zatoce Adeńskiej
w październiku.

Bezpieczeństwo cybernetyczne
W 2014 r. UE aktywnie realizowała cele międzynarodowej polityki w dziedzinie cyberprzestrzeni określone w unijnej strategii bezpieczeństwa cybernetycznego67 z 2013 r.
Wzrosło zaangażowanie w kwestie cybernetyki w kontaktach z kluczowymi partnerami strategicznymi UE – Chinami, Indiami, Japonią, Koreą Południową i Stanami
Zjednoczonymi – oraz z organizacjami międzynarodowymi. W kontekście rosnącego
znaczenia zarządzania internetem w ramach polityki zagranicznej i polityki bezpieczeństwa UE angażowała się czynnie w odnośne międzynarodowe procesy toczące
się w ciągu całego roku.
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PRZYPISY
1

Ad-Dawlah al-Islāmīyah fī al-‘Irāq wash-Shām [czyt. ad-daula al-islamijja fi’l-irak ua’sz-szam].

2

Rada przyjęła 26 wniosków w sprawie (zmiany) rozporządzeń dotyczących innych systemów sankcji, w tym
związanych z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie. Komisja pokazała tym samym, że jest
zdolna w rekordowym czasie przygotować wnioski w sprawie rozporządzeń dotyczących sankcji oraz
zagwarantować szybką reakcję UE na wydarzenia polityczne, takie jak kryzys na Ukrainie.

3

Użycie tej nazwy nie może być rozumiane jako uznanie państwa palestyńskiego i pozostaje bez uszczerbku
dla stanowiska poszczególnych państw członkowskich w tej kwestii.

4

Konkluzje Rady ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii z 20 grudnia 2012 r. (http://www.consilium.europa.eu/
uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/trans/134522.pdf).

5

Konkluzje Rady do Spraw Ogólnych z 16 grudnia 2014 r. (http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/
docs/pressdata/en/er/146315.pdf).

6

Konkluzje Rady do Spraw Ogólnych z 16 grudnia 2014 r. (http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/
docs/pressdata/EN/genaff/146326.pdf).

7

Użycie tej nazwy nie wpływa na stanowisko w sprawie statusu Kosowa i jest zgodne z rezolucją Rady
Bezpieczeństwa ONZ 1244/99 oraz z opinią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie
Deklaracji niepodległości Kosowa.

8

http://www.rcc.int/files/user/docs/reports/SEE2020-Baseline-Report.pdf

9

http://eeas.europa.eu/china/docs/eu-china_2020_strategic_agenda_en.pdf

10

http://eeas.europa.eu/statements/docs/2014/141008_02_en.pdf

11

http://eeas.europa.eu/china/docs/eu_china_dialogues_en.pdf

12

http://eeas.europa.eu/statements-eeas/2014/141209_04_en.htm

13

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I089246

14

http://eeas.europa.eu/statements/docs/2014/140718_01_en.pdf

15

http://eeas.europa.eu/statements/docs/2014/140626_01_en.pdf

16

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-151_en.htm
http://www.european-council.europa.eu/eu-japan-summit

17

Publikacja pt. „Africa climate briefing” zawiera krótkie opisy profili klimatycznych wszystkich państw Afryki
oraz reprezentatywne przykłady projektów z dziedziny klimatu, które mają ułatwić dzielenie się wiedzą
i dyskusję (http://ec.europa.eu/clima/publications/docs/eu_climate_africa_en.pdf).

18

Rozporządzenie (UE) nr 234/2014 ustanawiające Instrument Partnerstwa na rzecz Współpracy z Państwami
Trzecimi (Dz.U. L 77 z 15.3.2014).
Zob. też: http://ec.europa.eu/dgs/fpi/what-we-do/partnership_instrument_en.htm.

19

Konkluzje Rady do Spraw Zagranicznych z 16 grudnia 2013 r. (http://consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/
docs/pressdata/EN/foraff/140119.pdf).

20

Konkluzje Rady do Spraw Zagranicznych z 12 maja 2014 r. (http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/
docs/pressdata/EN/foraff/142563.pdf).

21

Kwartet bliskowschodni to grupa, w której skład wchodzą UE, ONZ, Rosja i Stany Zjednoczone, zaangażowana
w mediację procesu pokojowego w konflikcie izraelsko-palestyńskim. Zasady, o których mowa, zostały
ustanowione przez kwartet, a następnie przyjęte przez Radę Bezpieczeństwa ONZ w rezolucji 1850 z 2008 r.
Są to warunki uznania rządu palestyńskiego, a zatem każdej frakcji uczestniczącej w rządzie palestyńskim.
Warunkami tymi są: uznanie państwa Izrael, niestosowanie przemocy oraz przyjęcie uprzednio zawartych
przez obie strony porozumień.

22

Konkluzje Rady Europejskiej z 30 sierpnia 2014 r. (http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/
pressdata/en/ec/144538.pdf).

23

Konkluzje Rady do Spraw Zagranicznych z 15 sierpnia 2014 r. (http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_
Data/docs/pressdata/EN/foraff/144313.pdf).

24

Konkluzje Rady do Spraw Zagranicznych z 22 lipca 2014 r. (http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/
docs/pressdata/EN/foraff/144098.pdf).

25

Konkluzje Rady do Spraw Zagranicznych z 17 listopada 2014 r. (http://www.consilium.europa.eu/uedocs/
cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/145800.pdf).

26

Decyzja 2014/829/WPZiB zmieniająca decyzję 2010/413/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec
Iranu (Dz.U. L 338 z 25.11.2014).

27

W 2014 r. władze Iraku i Komisja uzgodniły czteroletni program współpracy z Irakiem opiewający na 78 mln
euro. Program będzie wsparciem dla niezbędnych bieżących procesów politycznych przez zwalczanie źródeł
trwających aktów przemocy oraz umacnianie długoterminowej stabilności strukturalnej. Projekty UE będą
miały na celu rozwój instytucji demokratycznych przestrzegających praworządności i praw człowieka, a także
ułatwianie dostępu do państwowego systemu edukacji i usług energetycznych dla najuboższych i dla
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O

prócz zapewnienia, aby Unia Europejska nadal odgrywała ważną rolę
w trudnych sytuacjach poza swoimi granicami, takich jak kryzys na Ukrainie
czy wybuch epidemii eboli w Afryce Zachodniej, działania instytucji UE w 2014 r.
dotyczące spraw europejskich skupiły się głównie na wyborach do Parlamentu
Europejskiego prowadzących do restrukturyzacji, która miała mieć miejsce pod
koniec roku, oraz na pomyślnej kontynuacji istniejących unijnych programów
i inicjatyw.

Nowy Parlament rozpoczął swą kadencję w lipcu, nowa Komisja zaś podjęła prace
na początku listopada, a nowy przewodniczący Rady Europejskiej objął urząd na
początku grudnia. W oczekiwaniu na te zmiany i w ich następstwie instytucje
skoncentrowały się przede wszystkim na realizacji i wdrażaniu priorytetowych
wniosków służących pobudzeniu wzrostu gospodarczego. Nowy przewodniczący
Komisji wyznaczył kierunek nowego kolegium komisarzy, przedstawiając swoje
wytyczne polityczne w dokumencie pt. „Nowy początek dla Europy: Mój program
na rzecz zatrudnienia, wzrostu, sprawiedliwości oraz zmian demokratycznych”1.
Dokument ten, który powstał w oparciu o kontakty z ugrupowaniami politycznymi
w Parlamencie oraz o strategiczne wytyczne dla Unii uzgodnione w czerwcu przez
Radę Europejską2, jest polityczną umową z Parlamentem i Radą Europejską,
umożliwiającą mianowanie i powołanie Komisji.

W 2014 r. nastąpiła wymiana przywódców instytucji. Na zdjęciach
przedstawiono obecnych i byłych liderów UE.
1. Herman Van Rompuy, przewodniczący Rady Europejskiej
do 30 listopada (drugi od lewej) i Donald Tusk, przewodniczący
Rady Europejskiej od 1 grudnia (pierwszy z lewej); José Manuel
Barroso, przewodniczący Komisji Europejskiej do 31 października
(drugi od prawej) i Jean-Claude Juncker, przewodniczący Komisji
Europejskiej od 1 listopada (pierwszy z prawej).
2. Martin Schulz, ponownie wybrany na przewodniczącego
Parlamentu Europejskiego w lipcu (po prawej) i Antonis Samaras,
premier Grecji i do 30 czerwca urzędujący przewodniczący Rady
(po lewej).
3. Herman Van Rompuy (po prawej) i Donald Tusk (po lewej).
4. Donald Tusk, przewodniczący Rady Europejskiej od 1 grudnia
(po prawej), i Jean-Claude Juncker, przewodniczący Komisji
Europejskiej od 1 listopada (po lewej).
5. Catherine Ashton, wysoka przedstawiciel Unii do Spraw
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz wiceprzewodnicząca
Komisji Europejskiej do 31 października (po lewej), i Federica
Mogherini, pełniąca te same funkcje od 1 listopada (po prawej).
6. Donald Tusk (w środku), Matteo Renzi, premier Włoch
i do 31 grudnia urzędujący przewodniczący Rady (po lewej),
oraz Jean-Claude Juncker (po prawej).
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Parlament Europejski
Co pięć lat europejscy obywatele wybierają swoich przedstawicieli do Parlamentu
Europejskiego w powszechnych wyborach; ostatnie odbyły się w całej Unii w maju.
W 2014 r. zgodnie z postanowieniami Traktatu z Lizbony 751 członków Parlamentu
zostało należycie wybranych i zasiadło w Parlamencie. Następnie Parlament odegrał
swą rolę, zatwierdzając nowe kolegium komisarzy (zob. rozdział 1).
W ciągu tego roku Parlament zajmował się szerokim zakresem aktualnych spraw,
obejmujących zarówno kwestie wewnętrzne, jak i główne wydarzenia międzynarodowe. Do powracających tematów dyskusji należał przede wszystkim europejski semestr
(i jego wymiar społeczny), bezrobocie młodzieży i związane z nim różne inicjatywy
oraz jednolity rynek cyfrowy. Alarmująca sytuacja związana z brakiem środków na
płatności oraz jej wpływ na główne obszary polityki była innym regularnie dyskutowanym tematem oprócz migracji (a zwłaszcza sytuacji w rejonie Morza Śródziemnego).
Parlament poświęcił również szczególną uwagę kilku innym wydarzeniom, takim jak
wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie zatrzymywania danych, kwestiom związanym ze swobodnym przepływem osób oraz skandalem wywołanym amerykańskimi
programami nadzoru realizowanymi przez Agencję Bezpieczeństwa Narodowego
Stanów Zjednoczonych. W obszarze stosunków zewnętrznych w centrum dyskusji
znalazła się oczywiście sytuacja na Ukrainie oraz stosunki między UE a Rosją, choć
monitorowano uważnie także inne punkty zapalne na świecie (takie jak Irak, Syria,
DAESH i bojownicy z Europy oraz Palestyna). Również negocjacje w sprawie transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego ze Stanami Zjednoczonymi
przyciągnęły znaczną uwagę. Parlament zareagował szybko na wybuch epidemii
eboli, biorąc udział w rozmowach o kryteriach odpowiedzi ze strony UE. Ostatni rok
obfitował w wiele ważnych wydarzeń, takich jak 100. rocznica wybuchu pierwszej
wojny światowej, 25. rocznica upadku muru berlińskiego czy wizyta papieża Franciszka
w Parlamencie.
Papież Franciszek zwraca się
do Parlamentu Europejskiego
podczas swej pierwszej wizyty
w zgromadzeniu
ustawodawczym. Strasburg
(Francja), 25 listopada.

Niektóre z omawianych tematów były również przedmiotem sprawozdań z własnej
inicjatywy w kwestiach nieustawodawczych sporządzanych przez Parlament, dzięki
którym mógł on wyrazić swe stanowisko odnośnie do wielu aktualnych lub strategicznych kwestii, takich jak funkcjonowanie trojki (złożonej z Komisji, Europejskiego
Banku Centralnego (EBC) i Międzynarodowego Funduszu Walutowego), ramy polityki klimatyczno-energetycznej do 2030 r. czy śródokresowy przegląd programu
sztokholmskiego.
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Ustępujący przewodniczący Komisji José Manuel Barroso wygłosił w październiku
mowę pożegnalną, w której przedstawił bilans swoich dwóch kadencji (zob. również
sekcję poświęconą Komisji w tym rozdziale). Przewodniczący wezwał do stworzenia
„wielkiej koalicji na rzecz Europy”, apelując do wszystkich zwolenników Unii o szczerą i odważną obronę UE i jej wartości przed siłami populistycznymi wszędzie tam,
gdzie jest to konieczne i możliwe, także w stolicach państw członkowskich. Bardzo
dobrze ocenił on współpracę między Parlamentem i Komisją w czasie swoich dwóch
kadencji.
W listopadzie Parlament poddał pod dyskusję i odrzucił zdecydowaną większością
głosów (101 głosów za, 461 przeciw i 88 wstrzymujących się od głosu) wotum nieufności wobec nowej Komisji pod przewodnictwem Jeana-Claude’a Junckera zgłoszone
przez 76 posłów do Parlamentu Europejskiego (grupa EFDD i niezrzeszeni). W tym
samym kontekście Konferencja Przewodniczących grup politycznych zleciła w związku
z tym Komisji Gospodarczej i Monetarnej Parlamentu Europejskiego opracowanie
dwóch sprawozdań w kwestii uchylania się od opodatkowania (sprawozdanie wyjaśniające/sprawozdanie z dochodzenia oceniające sytuację oraz sprawozdanie w kwestiach ustawodawczych przedstawiające zalecenia podjęcia działań).
Pierwszy program prac nowej Komisji przedstawili na sesji plenarnej Parlamentu
16 grudnia, w dniu jego przyjęcia, przewodniczący Jeana-Claude Juncker i pierwszy
wiceprzewodniczący Komisji Frans Timmermans, odpowiedzialny za lepsze stanowienie prawa, stosunki międzyinstytucjonalne, praworządność i Kartę praw podstawowych, którzy szczegółowo wyjaśnili główne kierunki działania na 2015 r. oraz podejście
przyjęte przez nową Komisję (zob. również sekcję poświęconą Komisji w tym rozdziale).

Prawodawstwo
Wyniki działań ustawodawczych Parlamentu Europejskiego objęły szeroki zakres
wniosków Komisji, m.in. takie główne obszary, jak transport, środowisko, bezpieczeństwo produktów, zamówienia publiczne i usługi finansowe, ze szczególnym uwzględnieniem unii bankowej.
Pierwsza połowa roku była nadzwyczaj pracowita, jeśli chodzi o działalność ustawodawczą, gdyż ustępujący Parlament chciał w jak największym zakresie zamknąć niedokończone sprawy, co wymagało od niego zajęcia stanowiska w wielu kwestiach.
W związku z tym na ostatniej części sesji ustępującego Parlamentu (w kwietniu) głosowaniu trzeba było poddać aż 96 aktów. W większości przypadków głosowanie Parlamentu służyło zatwierdzeniu już wcześniej wynegocjowanego porozumienia między
współustawodawcami, lecz w niektórych przypadkach Parlament przyjął własne stanowisko – na przykład w przypadku pakietu dotyczącego ochrony danych – pomimo
utrzymujących się różnic opinii z Radą.
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W lutym na sesji plenarnej Parlament odrzucił przytłaczającą większością głosów
(15 głosów za, 650 przeciw i 13 wstrzymujących się od głosu) wniosek Komisji
w sprawie nowego prawa o materiale przeznaczonym do reprodukcji roślin3 oraz wezwał Komisję do wycofania jej wniosku i przedłożenia nowego. Ogólnie rzecz biorąc,
posłowie mieli wrażenie, że wniosek ten dałby Komisji zbyt dużo praw i nie dałby
państwom członkowskim żadnej swobody działania przy dostosowaniu nowych zasad
do ich potrzeb.

Reforma pytań parlamentarnych/tury pytań do Komisji
W kwietniu Parlament przyjął decyzję w sprawie zmiany regulaminu odnośnie do pytań parlamentarnych. Nowy regulamin wszedł w życie wraz z początkiem ósmej kadencji (ósmy Parlament od pierwszych bezpośrednich wyborów w 1979 r.) i zawiera
m.in. wymóg, aby pytania wymagające odpowiedzi na piśmie były przedstawiane
w formie elektronicznej. Innym wymogiem jest ograniczenie liczby pytań przekazywanych przez każdego posła do maksymalnie pięciu w miesiącu. W wyjątkowych przypadkach poseł może przekazać dodatkowe pytania w formie wydrukowanego i podpisanego dokumentu składanego osobiście. Po upływie jednego roku od rozpoczęcia ich
stosowania Parlament ponownie oceni nowe zasady, a zwłaszcza procedurę składania
dodatkowych pytań. Dostosowano również system tury pytań do Komisji; najważniejsza zmiana polega na wprowadzeniu losowania pytań do komisarzy obecnych na turze
pytań podczas sesji plenarnej4.
Otwarta konferencja
przewodniczących grup
politycznych w Parlamencie
Europejskim, w której wzięli też
udział przewodniczący Rady
Europejskiej i przewodniczący
Komisji. Bruksela (Belgia),
4 listopada.
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Stanowisko Parlamentu w kwestiach instytucjonalnych
i międzyinstytucjonalnych
W 2014 r. Parlament przyjął kilka sprawozdań z własnej inicjatywy (rezolucji), aby
wyrazić swoje stanowisko odnośnie do kwestii instytucjonalnych i stosunków międzyinstytucjonalnych.
W marcu Parlament przyjął kompleksowe sprawozdanie w sprawie wdrożenia Traktatu z Lizbony w odniesieniu do Parlamentu Europejskiego. W opinii Parlamentu
„wiele kwestii, takich jak akty delegowane, środki wykonawcze, oceny skutków, rozpatrywanie inicjatyw ustawodawczych i pytań parlamentarnych, wymaga aktualizacji
w świetle doświadczenia zdobytego w czasie tej kadencji”. W dokumencie tym wezwano szczególnie do renegocjacji porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie
lepszego stanowienia prawa z 2003 r.5 „w celu uwzględnienia nowego otoczenia
prawnego ustanowionego na mocy Traktatu z Lizbony, utrwalenia obecnych najlepszych praktyk i zaktualizowania przedmiotowego porozumienia zgodnie z programem inteligentnych regulacji”. Zauważono ponadto, że niektóre postanowienia
obecnego porozumienia ramowego „nadal oczekują na wdrożenie i rozwinięcie”, oraz
zachęcono Komisję, „by wraz z Parlamentem podjęła konstruktywne rozważania na
temat istniejącego porozumienia ramowego i jego wdrażania, skupiając się zwłaszcza na kwestiach związanych z negocjowaniem, przyjmowaniem i wdrażaniem umów
międzynarodowych”.
W konkretnej dziedzinie stosunków zewnętrznych Parlament wezwał do przyjęcia
czterostronnego protokołu ustaleń między Parlamentem Europejskim, Radą, Komisją
i Europejską Służbą Działań Zewnętrznych w sprawie spójnego i skutecznego udzielania informacji.
Martin Schulz, przewodniczący
Parlamentu Europejskiego
(po prawej), wręcza dr. Denisowi
Mukwege z Demokratycznej
Republiki Konga (po lewej)
Nagrodę im. Sacharowa 2014
za wolność myśli, dając wyraz
uznania dla godnej podziwu
pracy lekarza i wkładu w walkę
o godność kobiet, pokój
i sprawiedliwość w jego kraju.
Strasburg (Francja), 26 listopada.

Podniesiono również pewne kwestie instytucjonalne z budżetowego punktu widzenia,
mianowicie w kwestii negocjacji w sprawie wieloletnich ram finansowych (WRF) na
lata 2014–2020: wnioski, jakie należy wyciągnąć, oraz dalsze kroki. W rezolucji na
ten temat Parlament wyraził uznanie dla regularnego dialogu politycznego, który
został zapoczątkowany między nim i Komisją na wszystkich etapach przygotowywania tego sprawozdania, oraz zauważył, że należy dalej rozwijać tego rodzaju praktykę w bardziej uporządkowanym dialogu między obiema instytucjami przed przedłożeniem jakichkolwiek wniosków w sprawie WRF. Parlament wyraził jednak ubolewanie
z powodu braku postanowień Traktatu, co sprawia, że praktyczne warunki współpracy z Radą regulowane są w sposób doraźny, oraz postulował, by nadal pracować nad
tym, aby „Rada w większym stopniu uwzględniała jego argumenty i stanowiska”.
W sprawozdaniu zasugerowano, że przy okazji następnej zmiany traktatów konwencja powinna wystąpić z propozycjami dotyczącymi systemu prawdziwej współdecyzji
między Radą a Parlamentem w odniesieniu do przyjmowania decyzji w sprawie WRF
i zasobów własnych.
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Rada Europejska
Podobnie jak w poprzednich latach Rada Europejska nadal wypełniała w 2014 r. swe
główne zadanie polegające na nadawaniu ogólnego kierunku systemowi UE oraz zapewnianiu strategicznych wytycznych do działania innych instytucji w najważniejszych
dziedzinach polityki, poczynając od polityki przemysłowej i sprawiedliwości, bezpieczeństwa i wolności, a na przyjęciu nowych unijnych ram polityki w zakresie przeciwdziałania zmianie klimatu i polityki energetycznej do 2030 r. kończąc.
Rada Europejska spotykała się regularnie pięć razy w roku, na posiedzeniach w marcu
(dwukrotnie), czerwcu, październiku i grudniu; posiedzenia nadzwyczajne odbyły się
16 lipca i 30 sierpnia. Szczyt strefy euro miał miejsce 24 października. 27 maja zorganizowano nieformalne posiedzenie szefów państw i rządów, aby podsumować wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego.
Uczestnicy posiedzenia Rady
Europejskiej, które odbyło się
w Brukseli (Belgia)
23 października i było ostatnim
prowadzonym przez Hermana
Van Rompuya w charakterze
przewodniczącego.
H. Van Rompuy pozuje
ze swymi wnukami.

Wśród punktów porządku obrad Rady Europejskiej w ciągu tego roku znalazły się takie
kwestie, jak: zdefiniowanie nowej wspólnej strategii UE na rzecz zatrudnienia i wzrostu
gospodarczego, zarządzanie kryzysem na Ukrainie oraz decyzje związane z mianowaniem osób na kluczowe stanowiska w strukturach UE: przewodniczącego Komisji oraz
kolegium komisarzy, przewodniczącego Rady Europejskiej oraz Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa.
Rada Europejska odegrała ważną rolę w opracowywaniu stanowiska UE w odpowiedzi
na kryzys na Ukrainie, wspierając reformy, przez przygotowanie pakietu pomocy makrofinansowej oraz programu reform, zachęcając do zmian politycznych w tym kraju
i uzgadniając sankcje gospodarcze przeciw Rosji, będące następstwem nielegalnego
przyłączenia Krymu oraz destabilizujących działań Rosji na Ukrainie. Umocniono stosunki między UE a Ukrainą, podpisując układ o stowarzyszeniu w czerwcu. Jeśli chodzi
o rozszerzenie, również w czerwcu Rada zatwierdziła decyzję o przyznaniu Albanii
statusu kraju kandydującego.
Rada Europejska odegrała również istotną rolę w przyjęciu ram polityki klimatyczno-energetycznej do 2030 r., określając unijne priorytety w tym zakresie z myślą o ważnych negocjacjach międzynarodowych w Limie (Peru) i Paryżu (Francja).
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Jej rola była również kluczowa w procesie wyboru nowej Komisji. Rada mianowała
Jeana-Claude’a Junckera na kandydata na przewodniczącego Komisji. W przeciwieństwie do poprzednich lat, kiedy decyzje podejmowano w drodze konsensusu, tym razem – zgodnie z Traktatem z Lizbony – Rada Europejska podjęła decyzję większością
kwalifikowaną. 15 lipca Parlament dokonał wyboru Jeana-Claude’a Junckera. Na
nadzwyczajnym posiedzeniu 30 sierpnia, w porozumieniu z nowo wybranym przewodniczącym Jeanem-Claude’em Junckerem, Rada Europejska mianowała Federicę
Mogherini na stanowisko Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa i wiceprzewodniczącej Komisji. Dokonała również w drodze konsensusu wyboru Donalda Tuska, byłego premiera Polski, na kolejnego przewodniczącego Rady Europejskiej na okres dwuipółletni; początek kadencji nowego
przewodniczącego przypadł na 1 grudnia 2014 r. Rada Europejska mianowała na
swoim posiedzeniu w październiku kolegium komisarzy jako całość, a kadencja kolegium rozpoczęła się 1 listopada.
José Manuel Barroso,
przewodniczący Komisji
Europejskiej (drugi od prawej),
i jego goście: Herman
Van Rompuy, przewodniczący
Rady Europejskiej (drugi od lewej),
Donald Tusk, nominowany
przewodniczący Rady Europejskiej
(po lewej) i Jean-Claude Juncker,
nowo wybrany przewodniczący
Komisji Europejskiej (po prawej).
Donald Tusk objął urząd
1 grudnia, Jean-Claude Juncker
1 listopada.

Rada Europejska nie tylko podjęła decyzję co do obsadzenia kluczowych stanowisk
w strukturach unijnych, lecz zdefiniowała również priorytety, których realizacją powinny zająć się nowe instytucje, przyjmując „Strategiczny program Unii w okresie zmian”
na lata 2014–2020. W programie tym znalazły się priorytety opracowane przez Radę
Europejską na nowy cykl legislacyjny. Pięć nadrzędnych priorytetów, które będą przyświecać pracom Unii Europejskiej przez te lata, to: silniejsze gospodarki z większą
liczbą miejsc pracy, społeczeństwa zdolne dawać podmiotowość i chronić, bezpieczna
przyszłość energetyczna i klimatyczna, wiarygodny obszar podstawowych wolności,
skuteczne wspólne działania w świecie.
W czerwcu Rada Europejska przyjęła ponadto strategiczne wytyczne na nadchodzące
lata w przestrzeni sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, dotyczące planowania
ustawodawczego i operacyjnego w tym zakresie (zob. rozdział 4).
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Rada Unii Europejskiej
Grecja i Włochy sprawowały rotacyjnie prezydencję Rady Unii Europejskiej w 2014 r.,
odpowiednio w pierwszej i drugiej połowie roku. Do priorytetów prezydencji Grecji
należało rozszerzenie, wzrost gospodarczy i zatrudnienie oraz mobilność. Priorytetami, na których skupiła się prezydencja Włoch, były wzrost gospodarczy i zatrudnienie,
przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, pełne korzystanie z praw
obywatelskich oraz silniejsza rola Europy w świecie.
W ciągu obydwu prezydencji Rada zebrała się w dziesięciu możliwych składach: Rada
do Spraw Ogólnych, Rada do Spraw Zagranicznych (pod przewodnictwem Wysokiego
Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz wiceprzewodniczącego Komisji), Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych (w tym spraw
budżetowych), Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (w tym
ochrony ludności), Rada ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów, Rada ds. Konkurencyjności (Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Badań
i Przestrzeni Kosmicznej), Rada ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii, Rada ds.
Rolnictwa i Rybołówstwa, Rada ds. Środowiska, Rada ds. Edukacji, Młodzieży, Kultury
i Sportu.
Antonis Samaras, premier Grecji
(po lewej), i Martin Schulz,
przewodniczący Parlamentu
Europejskiego (po prawej),
podczas konferencji prasowej
poświęconej greckiej prezydencji
w Radzie w pierwszej
połowie 2014 r. Strasburg
(Francja), 2 lipca.

Porządek obrad Rady w każdym z jej składów odzwierciedlał rzeczywistość roku,
w którym dokonały się zmiany instytucjonalne: koniec kadencji Komisji i Parlamentu
i początek nowej kadencji obu tych instytucji. Pod tym względem, o ile działalność
ustawodawcza wzrosła w styczniu, lutym i marcu, co odpowiadało ostatnim miesiącom kadencji Parlamentu, o tyle w kolejnych miesiącach zmniejszała się znacząco
i koncentrowała się na dziedzinach, w których procedura współdecyzji nie jest standardową procedurą decyzyjną, takich jak stosunki zewnętrzne, podatki i sprawy gospodarcze.
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W ramach włoskiej prezydencji w drugiej połowie roku realizowano ambitny program
dotyczący spraw instytucjonalnych, którego celem było towarzyszenie procesowi
zmian instytucjonalnych. W tej perspektywie prezydencja ustanowiła Grupę Przyjaciół
Prezydencji, do której zadań należy analiza funkcjonowania systemu UE i jego zdolności do zapewnienia odpowiednich działań następczych odnoszących się do strategicznego programu przyjętego przez Radę Europejską w czerwcu. Grupa spotkała się
cztery razy, aby przedyskutować niektóre kwestie natury przekrojowej, takie jak zasada pomocniczości, proporcjonalności i przyznania uprawnień, rola parlamentów krajowych, funkcjonowanie rozmów trójstronnych, akty delegowane i wykonawcze, międzyinstytucjonalne programowanie działalności legislacyjnej oraz funkcjonowanie
Rady. Prezydencja przedłożyła sprawozdanie na temat wyników tych dyskusji na
grudniowym posiedzeniu Rady do Spraw Ogólnych.
Matteo Renzi, premier Włoch,
przedstawia w Parlamencie
Europejskim program prezydencji
włoskiej w Radzie
na drugą połowę 2014 r.
Strasburg (Francja), 2 lipca.

Rada do Spraw Ogólnych była głównym forum, na którym toczyły się dyskusje dotyczące środków służących poprawie sprawności instytucji bez konieczności reformy
traktatów. Dyskusje na forum Rady wykazały w szczególności poparcie dla zmiany
porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa
z 2003 r. oraz dla aktualizacji wspólnego porozumienia w sprawie współdecyzji.
Odnośnie do programowania międzyinstytucjonalnego Rada rozpoczęła dyskusje
z Komisją dotyczące priorytetowych inicjatyw w rocznym programie prac na 2015 r.
Jednocześnie zainicjowano trójstronne konsultacje między Parlamentem, Radą
i Komisją, aby opracować ramy programowania międzyinstytucjonalnego oraz
określania priorytetów.
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Wszedł w życie ustanowiony przez Traktat z Lizbony nowy system głosowania na forum Rady, polegający na podwójnej większości (państw członkowskich i populacji).
Nowy system zmienił rozkład ważenia głosów między państwami członkowskimi.
Zmiana zasad mogłaby również mieć, w perspektywie średnioterminowej, wpływ na
konfiguracje głosów i strategie koalicyjne w Radzie.

LICZBA LUDNOŚCI DO OBLICZENIA WAGI PRAW GŁOSU
KAŻDEGO Z PAŃSTW CZŁONKOWSKICH W RADZIE (2014)
Państwo członkowskie

Zaludnienie (× 1000)

Procent całkowitej liczby
ludności UE

Niemcy

80 523,7

15,93

Francja

65 633,2

12,98

Zjednoczone Królestwo

63 730,1

12,61

Włochy

59 685,2

11,81

Hiszpania

46 704,3

9,24

Polska

38 533,3

7,62

Rumunia

20 057,5

3,97

Niderlandy

16 779,6

3,32

Belgia

11 161,6

2,21

Grecja

11 062,5

2,19

Republika Czeska

10 516,1

2,08

Portugalia

10 487,3

2,07

Węgry

9 908,8

1,96

Szwecja

9 555,9

1,89

Austria

8 451,9

1,67

Bułgaria

7 284,6

1,44

Dania

5 602,6

1,11

Finlandia

5 426,7

1,07

Słowacja

5 410,8

1,07

Irlandia

4 591,1

0,91

Chorwacja

4 262,1

0,84

Litwa

2 971,9

0,59

Słowenia

2 058,8

0,41

Łotwa

2 023,8

0,40

Estonia

1 324,8

0,26

Cypr

865,9

0,17

Luksemburg

537,0

0,11

Malta

421,4

0,08

Ogółem

505 572,5

100

Próg większości kwalifikowanej

328 622,1

65
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Komisja Europejska
Podczas ostatniego roku drugiej kadencji José Manuela Barroso Komisja Europejska
położyła silny nacisk na wyniki i wdrażanie. Priorytetowo potraktowano w szczególności zakończenie prac nad wnioskami służącymi pobudzeniu wzrostu gospodarczego,
które miały zostać ukończone przed końcem kadencji Parlamentu, oraz pomoc współustawodawcom przy ukończeniu prac nad bardzo dużą liczbą ważnych wniosków,
mianowicie w sprawie dokończenia tworzenia unii bankowej, jednolitego rynku i agendy cyfrowej. Komisja zapewniła również, aby nowe programy finansowania UE w ramach WRF na lata 2014–2020 szybko osiągnęły skuteczność operacyjną – zwłaszcza
w zakresie zwalczania bezrobocia wśród młodzieży. Komisja kontynuowała swe prace
nad pogłębianiem unii gospodarczej i walutowej oraz zacieśnianiem współpracy
z państwami członkowskimi oraz współpracy między nimi, tak aby zrealizować strategię „Europa 2020” za pośrednictwem europejskiego semestru. Ponadto Komisja
ułatwiła osiągnięcie porozumienia w sprawie jednolitego mechanizmu restrukturyzacji
i uporządkowanej likwidacji oraz uruchomienie jednolitego mechanizmu nadzorczego,
które nastąpiło w listopadzie.
Skorzystała również z okazji, aby przygotować strategie w perspektywie bardziej
długoterminowej dla wielu różnych kluczowych sektorów, takich jak: energia i zmiana
klimatu; nowoczesna polityka przemysłowa; polityka w zakresie sprawiedliwości
i spraw wewnętrznych oraz rządy prawa.
W wyniku wyborów wiceprzewodniczący Komisji Viviane Reding, Antonio Tajani i Olli
Rehn oraz komisarz Janusz Lewandowski zasiedli w Parlamencie Europejskim.
W okresie od 18 lipca do końca drugiej kadencji José Manuela Barroso w Komisji Europejskiej zastąpili ich, odpowiednio, Martine Reicherts (sprawiedliwość, prawa podstawowe i obywatelstwo), Ferdinando Nelli Feroci (przemysł i przedsiębiorczość),
Jyrki Katainen (sprawy gospodarcze i walutowe oraz euro) oraz Jacek Dominik (programowanie finansowe i budżet).
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Z perspektywy dziesięciu lat na czele Komisji ustępujący przewodniczący José Manuel
Barroso podkreślił, że w obliczu wielu wyzwań – natury konstytucyjnej, finansowej
i ekonomicznej, lecz również wyzwań zewnętrznych – UE pozostała zjednoczona i otwarta, silniejsza i lepiej przygotowana na przyszłe wyzwania niż przed kryzysem.
UE i strefa euro rozwijały się, kompetencje UE wzrosły, demokracja została umocniona, a Komisji i EBC powierzono nowe ważne uprawnienia w zakresie zarządzania gospodarczego. Ustępujący przewodniczący podkreślił również, że UE poważnie podeszła
do swoich zewnętrznych i światowych zobowiązań, odpowiadając w sposób zasadniczy
i oparty na wartościach na kryzys na Ukrainie, odgrywając wiodącą rolę w podejściu
do kryzysu wywołanego epidemią eboli, zapewniając zdecydowaną politykę w zakresie zmian klimatu oraz podejmując nieustające wysiłki na rzecz rozwoju, sąsiedztwa
oraz ambitny program handlowy. W jego mniemaniu UE udało się osiągnąć swoje cele
dzięki współpracy, a nie konfrontacji między instytucjami UE, nawet jeśli proces
demokratyczny w UE jest niekiedy bardzo czasochłonny. Przypomniał zwłaszcza
szczególne więzi Komisji za jego kadencji z Parlamentem oraz swoją współpracę
z Hermanem van Rompuyem, pierwszym przewodniczącym Rady Europejskiej.
16 grudnia nowa Komisja przyjęła, na podstawie 10 priorytetów przedstawionych
w wytycznych politycznych przez nowego przewodniczącego Komisji Jeana-Claude’a
Junckera6 oraz po wymianie opinii z innymi instytucjami, swój pierwszy program prac.
Jean-Claude Juncker, nowo
wybrany przewodniczący Komisji
Europejskiej, przedstawia
kolegium komisarzy i ich program
na sesji plenarnej Parlamentu
Europejskiego, która odbyła się
w Strasburgu (Francja),
22 października.
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Jean-Claude Juncker
PRZEWODNICZĄCY

Federica Mogherini

Kristalina Georgijewa

Wysoka Przedstawiciel Unii
do Spraw Zagranicznych
i Polityki Bezpieczeństwa

Budżet i zasoby ludzkie

Andrus Ansip

Maroš Šefčovič

Valdis Dombrovskis

Jednolity rynek cyfrowy

Unia energetyczna

Euro i dialog społeczny

Jyrki Katainen

Günther Oettinger

Johannes Hahn

Gospodarka cyfrowa
i społeczeństwo cyfrowe

Europejska polityka
sąsiedztwa i negocjacje
w sprawie rozszerzenia

Cecilia Malmström

Neven Mimica

Miguel Arias Cañete

Handel

Współpraca
międzynarodowa i rozwój

Polityka klimatyczna
i energetyczna

PIERWSZY
WICEPRZEWODNICZĄCY

Lepsze stanowienie prawa,
stosunki
międzyinstytucjonalne,
praworządność i Karta
praw podstawowych

WICEPRZEWODNICZĄCY

WICEPRZEWODNICZĄCY

Miejsca pracy, wzrost,
inwestycje
i konkurencyjność

WICEPRZEWODNICZĄCA

WICEPRZEWODNICZĄCY

6

WICEPRZEWODNICZĄCA

WICEPRZEWODNICZĄCY

Głównym celem prac Komisji w 2015 r. pozostaje: tworzenie miejsc pracy, wzrost
gospodarczy i inwestycje, zwłaszcza w następstwie planu inwestycyjnego przedstawionego w listopadzie, a także pakiet dotyczący jednolitego rynku cyfrowego oraz
ramy strategiczne unii energetycznej. Program prac Komisji na 2015 r. wyraża zaangażowanie Komisji na rzecz lepszego stanowienia prawa, obejmując wykaz działań
określonych w komisyjnym programie sprawności i wydajności regulacyjnej (REFIT).
Zawiera on również wykaz wniosków, które Komisja zamierza wycofać lub poprawić
w następstwie dokładnego zbadania wszystkich wniosków obecnie rozpatrywanych
przez Parlament lub Radę. Po przyjęciu programu prac na 2015 r. Komisja, w ścisłej
współpracy z Parlamentem i Radą, planuje dokonać szybkich postępów dotyczących
głównych wniosków.
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Karmenu Vella

Vytenis Andriukaitis

Dimitris Avramopoulos

Środowisko, gospodarka
morska i rybołówstwo

Zdrowie i bezpieczeństwo
żywności

Migracja, sprawy
wewnętrzne
i obywatelstwo

Marianne Thyssen

Pierre Moscovici

Christos Stylianides

Zatrudnienie, sprawy
społeczne, umiejętności
i mobilność pracowników

Sprawy gospodarcze
i finansowe, podatki i cła

Pomoc humanitarna
i zarządzanie kryzysowe

Phil Hogan

Jonathan Hill

Violeta Bulc

Rolnictwo i rozwój
obszarów wiejskich

Stabilność finansowa,
usługi finansowe i unia
rynków kapitałowych

Transport

Elżbieta Bieńkowska

Věra Jourová

Tibor Navracsics

Rynek wewnętrzny,
przemysł,
przedsiębiorczość i MŚP

Sprawiedliwość,
konsumenci
i równouprawnienie płci

Edukacja, kultura,
młodzież i sport

Corina Crețu

Margrethe Vestager

Carlos Moedas

Polityka regionalna

Konkurencja

Badania, nauka
i innowacje

Wszystkie trzy instytucje pracują również nad ulepszeniem wspólnego programowania, aby w jak najlepszy sposób odpowiedzieć na wyzwania, które stoją przed Europą.
Komisja zobowiązała się przedstawić w 2015 r. wniosek dotyczący nowego porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa, które może
zawierać sekcję poświęconą programowaniu międzyinstytucjonalnemu.
Jean-Claude Juncker, nowy
przewodniczący Komisji
Europejskiej (po lewej),
i Margaritis Schinas,
od 1 listopada główny rzecznik
prasowy Komisji Europejskiej
(po prawej), na spotkaniu
z przedstawicielami mediów
po pierwszym posiedzeniu
kolegium nowej Komisji, które
odbyło się 5 listopada. Budynek
Berlaymont, Bruksela (Belgia).
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Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Trybunał Sprawiedliwości i Sąd wydały wiele ważnych orzeczeń z różnych obszarów
prawa UE. Przedmiotem szczególnego zainteresowania były zagadnienia omówione
poniżej.
Główna siedziba Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej
w Luksemburgu.

Obywatelstwo Unii Europejskiej
Sprawa C-333/137 Dano – W celu otrzymania dostępu do pewnych świadczeń społecznych obywatele innych państw członkowskich mogą domagać się równego traktowania przysługującego obywatelom przyjmującego państwa członkowskiego, jedynie
jeśli ich miejsce zamieszkania jest zgodne z warunkami określonymi w dyrektywie
2004/38/WE w sprawie swobodnego przemieszczenia się obywateli UE8. Zgodnie z tą
dyrektywą przyjmujące państwo członkowskie nie musi zapewniać pomocy społecznej
podczas trzech pierwszych miesięcy pobytu. W przypadku gdy okres pobytu jest
dłuższy niż trzy miesiące, ale nie przekracza pięciu lat, osoby bierne zawodowo muszą
dysponować wystarczającymi środkami własnymi. W związku z tym dyrektywa
2004/38/WE i rozporządzenie (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów
zabezpieczenia społecznego9 nie stoją na przeszkodzie uregulowaniu państwa członkowskiego, na mocy którego obywatele innych państw członkowskich są wyłączeni
z korzystania z niektórych „specjalnych nieskładkowych świadczeń pieniężnych”,
podczas gdy świadczenia te są zagwarantowane obywatelom przyjmującego państwa
członkowskiego znajdującym się w tej samej sytuacji, w zakresie, w jakim tym obywatelom innych państw członkowskich nie przysługuje prawo pobytu na mocy przedmiotowej dyrektywy w przyjmującym państwie członkowskim.

Swobodny przepływ towarów
Sprawa C-573/1210 Ålands Vindkraft – Artykuł 34 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej (TFUE) nie stoi na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu, które przewiduje przyznawanie producentom zielonej energii elektrycznej zbywalnych certyfikatów
wyłącznie w zamian za zieloną energię wyprodukowaną na terytorium danego państwa członkowskiego i które nakłada na dostawców i niektórych użytkowników energii
elektrycznej obowiązek corocznego przekazywania właściwym władzom określonej
liczby takich certyfikatów, odpowiadającej udziałowi w całkowitej ilości energii dostarczonej lub zużytej, pod rygorem uiszczenia opłaty specjalnej.
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Zbliżenie ustawodawstw
Prawo autorskie i prawa pokrewne
Sprawa C-201/1311 Deckmyn i Vrijheidsfonds – Na mocy dyrektywy 2001/29/WE
w sprawie praw autorskich i pokrewnych12, jeśli parodia niesie przekaz dyskryminujący
(np. zastąpiwszy oryginalne postacie przez postacie noszące zasłonę i nienależące do
rasy białej), podmioty praw autorskich do parodiowanego dzieła mają co do zasady
słuszny interes w tym, by utwór chroniony nie był kojarzony z takim przekazem.
Sprawa C-117/1313 Eugen Ulmer – Na mocy tej samej dyrektywy 2001/29/WE państwo członkowskie może dać prawo bibliotekom do digitalizacji zbiorów w celu udostępnienia użytkownikom książek poddanych digitalizacji na stanowiskach komputerowych zainstalowanych w pomieszczeniach bibliotecznych. Może ono, z pewnymi
ograniczeniami i pod pewnymi warunkami, za godziwą rekompensatą dla podmiotów
praw autorskich umożliwić użytkownikom drukowanie na papierze lub utrwalenie na
kluczu USB książek poddanych digitalizacji przez bibliotekę.

Ochrona danych osobowych
Sprawa C-131/1214 Google Spain i Google – Na mocy dyrektywy 95/46/WE w sprawie
ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego
przepływu tych danych15 operator wyszukiwarki internetowej jest, w pewnych okolicznościach, zobowiązany do usunięcia z wyświetlanej listy wyników wyszukiwania
mającego za punkt wyjścia imię i nazwisko danej osoby linków do publikowanych przez
osoby trzecie stron internetowych zawierających informacje dotyczące tej osoby. Sąd
wyjaśnił, że wyszukiwarki są „administratorem” danych osobowych i że wyszukiwarki
takie jak Google nie mogą przy przetwarzaniu danych osobowych uciekać od odpowiedzialności wynikającej z prawa europejskiego. Wniosek Komisji z 2012 r. dotyczący
reformy unijnej ochrony danych wprowadza wyraźne prawo do bycia zapomnianym.
Dodatkowe szczegóły dotyczące tego wyroku znajdują się w sekcji poświęconej ochronie danych w rozdziale 4.
Sprawa C-293/12 i C-594/1216 Digital Rights Ireland oraz Seitlinger i in. – Nakładając
obowiązek zatrzymywania danych dotyczących komunikacji elektronicznej oraz dostarczając bardzo szczegółowe informacje o życiu prywatnym osób, których dane są
zatrzymywane, oraz umożliwiając dostęp do nich właściwym organom krajowym,
dyrektywa w sprawie zatrzymywania danych17 ingeruje w sposób poważny w prawa
podstawowe poszanowania prywatności oraz ochrony danych osobowych. Przyjmując
dyrektywę w sprawie zatrzymywania danych, organ ustawodawczy UE przekroczył
granice, które wyznacza poszanowanie zasady proporcjonalności. Dyrektywa ta wyjątkowo szeroko i mocno ingeruje w te podstawowe prawa, przy czym przepisy mające zapewnić, aby ingerencja ta rzeczywiście nie wykraczała poza to, co ściśle niezbędne, nie regulują precyzyjnie tej kwestii. Ponadto dyrektywa nie daje wystarczających
zabezpieczeń, aby zapewnić skuteczną ochronę zatrzymywanych danych przed ryzykiem nadużyć lub niezgodnym z prawem dostępem do nich i ich wykorzystaniem.
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Polityka społeczna
Sprawy C-167/1218 D. i C-363/1219 Z. – Na mocy dyrektywy 92/85/EWG w sprawie
wprowadzenia środków służących wspieraniu poprawy w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły, i pracownic
karmiących piersią20 oraz na mocy dyrektywy 2006/54/WE w sprawie wprowadzenia
w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy21 państwa członkowskie nie są zobowiązane do przyznania matkom, których dziecko urodziło się dzięki umowie o macierzyństwo zastępcze,
niezależnie od tego, czy są matkami biologicznymi dziecka czy przyznano im pełną
i stałą władzę rodzicielską nad dzieckiem, prawa do korzystania z płatnego urlopu
równoważnego z urlopem macierzyńskim.
Sprawa C-176/1222 Association de médiation sociale – Artykuł 27 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej dotyczący praw pracowników do informacji i konsultacji nie
wystarcza sam do przyznania jednostkom prawa podmiotowego, które może być powoływane w celu spowodowania odstąpienia od stosowania przepisu prawa krajowego, pozostającego w sprzeczności z dyrektywą 2002/14/WE ustanawiającą ogólne
ramowe warunki informowania i przeprowadzania konsultacji z pracownikami we
Wspólnocie Europejskiej23.

Polityka gospodarcza
Sprawa C-270/1224 Zjednoczone Królestwo przeciwko Parlamentowi i Radzie – Trybunał uważa, że uprawnienia przysługujące agencji UE, Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (EUNDiPW), na mocy rozporządzenia w sprawie
sprzedaży krótkiej i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego25
są ściśle ograniczone i mogą podlegać kontroli sądowej w świetle celów określonych
przez organ delegujący. Trybunał orzekł, że uprawnienia te są zgodne z TFUE oraz że
art. 114 TFUE stanowi odpowiednią podstawę prawną.

Sprawy wewnętrzne
Sprawy C-473/13 i C-514/1326 Bero i Bouzalmate oraz C-474/1327 Pham – Na mocy
dyrektywy w sprawie powrotów28 środek detencyjny w celu wydalenia nielegalnie
przebywających obywateli państw trzecich musi być stosowany co do zasady w specjalnym ośrodku detencyjnym. Organy krajowe odpowiedzialne za stosowanie tego
wymogu muszą być zatem w stanie wykonać środek detencyjny w specjalnych ośrodkach detencyjnych, niezależnie od odnośnych struktur administracyjnych lub konstytucyjnych państwa członkowskiego, którym podlegają te organy.
Sprawa C-129/14 PPU29 Spasic – Dodatkowy warunek egzekwowania zawarty w Konwencji wykonawczej do układu z Schengen (KWUS), zgodnie z którym zasada ne bis in
idem ma zastosowanie jedynie w przypadku, gdy pierwsza nałożona kara została
wykonana, jest w trakcie wykonywania lub nie może być już wykonana na mocy
przepisów prawnych państwa wydania wyroku skazującego, stanowi ograniczenie
zasady ne bis in idem, która jest zgodna z art. 50 Karty praw podstawowych.
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Swobodny przepływ osób
Sprawy C-58/13 i C-59/1330 Torresi – Okoliczność, że obywatel państwa członkowskiego, który po uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów w tym państwie udał się do
innego państwa członkowskiego w celu zdobycia tam kwalifikacji zawodowych adwokata, a następnie powrócił do państwa członkowskiego, którego jest obywatelem, celem wykonywania tam zawodu adwokata, posługując się tytułem zawodowym uzyskanym w państwie członkowskim, w którym zdobył kwalifikacje zawodowe, stanowi
osiągnięcie jednego z celów dyrektywy 98/5/WE dotyczącej wykonywania zawodu
prawnika31 i nie stanowi nadużycia prawa przedsiębiorczości. Nie stanowi też nadużycia prawa fakt, że wniosek o wpis na listę adwokatów został złożony krótko po uzyskaniu tytułu zawodowego w państwie członkowskim pochodzenia, gdyż nie ma wymogu odbycia praktyki w zawodzie adwokata w państwie członkowskim pochodzenia.

Swoboda świadczenia usług, Europejski Obszar Gospodarczy
Sprawa C-83/1332 Fonnship i Svenska Transportarbetarförbundet – Spółka z siedzibą
w państwie będącym stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym
(EOG), będąca właścicielem pływającego pod banderą państwa trzeciego statku, za
którego pośrednictwem świadczone są usługi transportu morskiego z państwa lub do
państwa będącego stroną tego porozumienia, może powoływać się na swobodę
świadczenia usług, pod warunkiem że z uwagi na użytkowanie tego statku spółkę tę
można uznać za podmiot świadczący wspomniane usługi i że odbiorcy tych usług
mają siedzibę w państwach będących stronami tego porozumienia innych niż państwo, w którym siedzibę ma omawiana spółka.

Podatki bezpośrednie
Sprawa C-80/1233 Felixstowe Dock and Railway Company i in. – Artykuły 49 i 54 TFUE
należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwiają się one przepisom państwa członkowskiego, które dopuszczają, aby spółka będąca rezydentem należąca do grupy
mogła uzyskać przeniesienie strat poniesionych przez inną spółkę będącą rezydentem
należącą do konsorcjum, jeżeli spółka łącznik należąca jednocześnie do tej grupy i do
tego konsorcjum ma siedzibę także w rzeczonym państwie członkowskim, i to niezależnie od siedziby spółek posiadających bezpośrednio lub poprzez spółki pośrednie
kapitał spółki łącznika oraz innych spółek, których dotyczy przeniesienie strat, podczas
gdy wykluczają one taką możliwość, jeżeli spółka łącznik ma siedzibę w innym państwie członkowskim.
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Instytucje
Sprawa C-292/11 P34 Komisja przeciwko Portugalii – W kontekście egzekwowania
okresowych kar pieniężnych nałożonych przez Trybunał Komisja nie może ocenić
zgodności ustawodawstwa krajowego z prawem Unii, która nie została wcześniej
zbadana przez Trybunał. Wyłączna kompetencja Trybunału do orzekania o zgodności
ustawodawstwa krajowego z prawem UE zostałaby ograniczona przez kompetencje
Komisji do dokonania takiej oceny, a Sądu – do kontroli jej zgodności z prawem.
Sprawa C-427/1235 Komisja przeciwko Parlamentowi i Radzie – Gdy prawodawca Unii
powierza Komisji w akcie ustawodawczym uprawnienie delegowane na podstawie
art. 90 ust. 1 TFUE, Komisja powinna przyjąć przepisy, które uzupełniają lub zmieniają
inne niż istotne elementy tego aktu. Zgodnie z art. 290 ust. 1 akapit drugi TFUE akt
ustawodawczy dokonujący takiego delegowania winien wyraźnie określać cele, treść,
zakres oraz czas obowiązywania przekazanych uprawnień. Ów wymóg oznacza, że
powierzenie uprawnień delegowanych zmierza do przyjęcia przepisów, które wpisują
się w ramy prawne określone w podstawowym akcie ustawodawczym. Jeśli natomiast
prawodawca Unii powierza Komisji uprawnienie wykonawcze na podstawie art. 291
ust. 2 TFUE, Komisja powinna określić treść aktu ustawodawczego, aby zapewnić jego
wprowadzenie w życie w warunkach jednolitych we wszystkich państwach członkowskich. Prawodawca Unii dysponuje swobodnym uznaniem, gdy postanawia powierzyć
Komisji uprawnienie delegowane na podstawie art. 290 ust. 1 TFUE lub uprawnienie
wykonawcze na podstawie art. 291 ust. 2 TFUE. Dlatego też kontrola sądowa ogranicza się do oczywistych błędów w ocenie kwestii, czy prawodawca mógł w rozsądny
sposób uznać, po pierwsze, że ramy prawne, które określił w podstawowym akcie
ustawodawczym, powinny zostać – celem ich wykonania – jedynie doprecyzowane
bez konieczności zmiany lub uzupełnienia o elementy inne niż istotne, a po drugie, że
przepisy wspomnianego podstawowego aktu ustawodawczego wymagają jednolitych
warunków wykonywania.
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Europejski Bank Centralny
Główne decyzje podjęte w 2014 r.
Najważniejszym zadaniem EBC jest utrzymanie stabilności cen. Pełni on także rolę
kluczowego organu finansowego mającego na celu ochronę stabilności finansowej
i wspieranie europejskiej integracji finansowej. Stabilność cen w średniej perspektywie
czasowej jest definiowana jako roczny wzrost cen konsumpcyjnych poniżej, ale blisko
2 proc. Przy inflacji spadającej do 0,5 proc. i utrzymującym się w 2014 r. zagrożeniu
wzrostu gospodarczego EBC musiał złagodzić swoją postawę w zakresie polityki pieniężnej w celu uniknięcia zbyt długiego okresu niskiej inflacji. Politykę pieniężną EBC
prowadzono na dwóch frontach: tworzenia odpowiednio ekspansywnej postawy
w warunkach niskiej inflacji i znacznego zastoju gospodarczego oraz naprawy procesu
transmisji, aby efekty stały się odczuwalne na poziomie przedsiębiorstw i gospodarstw domowych.
Mario Draghi, prezes
Europejskiego Banku Centralnego
(w środku), Vítor Constâncio,
wiceprezes EBC (po lewej),
Christine Graeff, dyrektor
generalna ds. komunikacji EBC
(po prawej), na konferencji
prasowej po posiedzeniu Rady
Zarządzającej, 6 listopada.

Europejski Bank Centralny podjął zdecydowane działania na obu frontach. Stopniowo
obniżył stopy procentowe: pierwszy raz w czerwcu, drugi raz we wrześniu. W obu
wypadkach stopę procentową EBC podstawowych operacji refinansujących Eurosystemu obniżono o 10 punktów bazowych, osiągając dolną granicę wynoszącą 0,05 proc.
Oprocentowanie kredytu banku centralnego na koniec dnia obniżono w dwóch etapach: o 45 punktów bazowych do 0,30 proc., a oprocentowanie depozytu w banku
centralnym na koniec dnia łącznie o 20 punktów bazowych do 0,20 proc. EBC uruchomił ponadto szereg środków powodujących, że jego polityka była bardziej ekspansywna, i dostarczających zwiększonego wsparcia kredytowego dla gospodarki strefy euro.
Najważniejszy z nich jest nowy pakiet ułatwień kredytowych.
Pakiet ten obejmuje ukierunkowane dłuższe operacje refinansujące EBC, które jako
część systemu zawierają zachęty stanowiące dla banków bodziec do udzielania kredytów przedsiębiorstwom. Obejmuje on również nowe programy zakupu bezpośrednich obligacji zabezpieczonych wysokiej jakości i papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami. Środki te pozwalają jednocześnie realizować szerzej zakrojony cel:
pozwalają EBC kierować polityką w kontekście stóp procentowych znajdujących się na
dolnej granicy.
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Programy zakupu aktywów wraz z serią ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących, które mają być prowadzone do czerwca 2016 r., będą miały znaczny wpływ
na bilans Eurosystemu, który zgodnie z przewidywaniami ma osiągnąć rozmiary, jakie
miał na początku 2012 r. Rada Prezesów wielokrotnie powtarzała, że – nawet wówczas gdy przyjmowała nowe środki – była jednomyślnie zaangażowana na rzecz stosowania dodatkowych niekonwencjonalnych instrumentów w ramach swojego mandatu w celu zmniejszenia ryzyka zbyt przedłużającego się okresu niskiej inflacji.
Nowa siedziba Europejskiego
Banku Centralnego we Frankfurcie
nad Menem (Niemcy).

Litwa przystępuje do strefy euro
23 lipca Rada zatwierdziła wniosek Litwy dotyczący jej przystąpienia do strefy euro
1 stycznia 2015 r. Lit litewski przestał być prawnym środkiem płatniczym 16 stycznia
2015 r.
Wraz z wprowadzeniem euro na Litwie wszystkie trzy państwa bałtyckie stały się
częścią unii walutowej. Jest to ogromny atut dla strefy euro, choćby dlatego, że
świadczy o jej atrakcyjności. Powodem przystąpienia do strefy euro nie są wyłącznie
względy gospodarcze, jest to wiążące zobowiązanie na rzecz wartości europejskich.

Nowe procedury dla szerszego obszaru euro
Członkostwo Litwy w strefie euro spowodowało zmianę w prawie do głosowania
w Radzie Prezesów EBC. Przewidziany w traktatach UE system rotacyjny ma zostać
zastosowany z chwilą, gdy liczba prezesów przekroczy 18. Ten nowy system pozwoli
Radzie Prezesów utrzymać zdolność do podejmowania działań mimo rosnącej liczby
krajów strefy euro, a wraz z nią – liczby członków Rady Prezesów.

Plakat kampanii informacyjnej
Europejskiego Banku Centralnego
i Narodowego Banku Litwy
związanej z przystąpieniem
Litwy do strefy euro
i wprowadzeniem nowego
banknotu o nominale 10 euro.

Wszyscy członkowie Rady Prezesów będą nadal uczestniczyć w posiedzeniach i dysponować prawem do wypowiadania się. W kontekście dyskusji nie ma zatem żadnych
zmian. Ponieważ większość decyzji Rada Prezesów podejmuje na zasadzie konsensusu i w duchu współpracy, nie przewiduje się zmiany co do istoty procesu podejmowania decyzji, przewiduje się natomiast, że wzrośnie jego skuteczność.
Ponadto od stycznia 2015 r. posiedzenia Rady Prezesów w celu omówienia kwestii
polityki pieniężnej będą odbywać się w nowym cyklu: co sześć tygodni. Posiedzenia
polityczne dotyczące zagadnień innych niż pieniężne nadal będą odbywać się co najmniej raz na miesiąc.
EBC zdecydował ponadto o publikacji – począwszy od stycznia 2015 r. – regularnych
sprawozdań z posiedzeń Rady Prezesów dotyczących polityki pieniężnej.
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Europejski Trybunał Obrachunkowy
Europejski Trybunał Obrachunkowy jest instytucją ustanowioną na mocy TFUE w celu
sprawowania kontroli nad finansami Unii Europejskiej. Trybunał, jako zewnętrzny
kontroler UE, przyczynia się do poprawy zarządzania finansami UE i pełni funkcję
niezależnego strażnika interesów finansowych obywateli Unii.
W 2014 r. Trybunał sporządził 37. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu UE36,
dotyczące roku budżetowego 2013. Europejskie Fundusze Rozwoju omówiono
w osobnym sprawozdaniu rocznym.
Budżet ogólny UE przyjmowany jest rokrocznie przez Parlament i Radę. Sprawozdanie roczne Trybunału wraz z jego sprawozdaniami specjalnymi stanowi podstawę
procedury udzielania absolutorium, w której Parlament rozstrzyga, czy Komisja
w sposób zadowalający wypełniła zadania związane z wykonaniem budżetu. Trybunał przekazuje swoje sprawozdanie roczne parlamentom krajowym w tym samym
czasie co Parlamentowi i Radzie. Najważniejszym elementem sprawozdania rocznego jest wydawane przez Trybunał poświadczenie wiarygodności (z franc. DAS) dotyczące wiarygodności skonsolidowanego sprawozdania finansowego UE oraz legalności i prawidłowości transakcji (co w sprawozdaniu określane jest mianem
„prawidłowości transakcji”).
Prezes Europejskiego Trybunału
Obrachunkowego Vítor Manuel
da Silva Caldeira (po prawej)
i członek Europejskiego Trybunału
Obrachunkowego Lazaros
Stavrou Lazarou (po lewej)
na konferencji prasowej
dotyczącej sprawozdania
rocznego 2013 na temat
budżetu UE, która odbyła się
w międzynarodowym centrum
prasowym w Brukseli (Belgia),
5 listopada.

W 2013 r. Trybunał Obrachunkowy zatwierdził sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej, podkreślił jednak konieczność poprawy zarządzania wydatkami UE zarówno na
poziomie UE, jak i państw członkowskich. W swoim sprawozdaniu rocznym za 2013 r.
Trybunał Obrachunkowy ostrzega, że system budżetowy za bardzo koncentruje się na
samym wydawaniu środków i należy zwrócić większą uwagę na osiąganie wyników.
Według Trybunału przez cały okres finansowania 2007–2013 wybór projektów mających otrzymać środki UE koncentrował się na przykład przede wszystkim na wypłacie
dostępnych środków unijnych, w drugiej kolejności na zgodności z zasadami, a dopiero na trzecim miejscu, i w ograniczonym zakresie, na wynikach i wpływie.
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Podsumowując, Trybunał wydał pozytywną opinię w sprawie wiarygodności sprawozdania finansowego UE. Przyznał on, że o ile w przypadku poboru dochodów UE błędów
nie stwierdzono, o tyle w odniesieniu do wydatków UE szacowany poziom błędu wyniósł 4,7 proc. (w porównaniu z 4,8 proc. w 2012 r.). Należy zauważyć, że szacowany
poziom błędu nie jest miarą nadużyć, nieefektywności czy marnotrawstwa, ale oszacowaniem kwot, które nie powinny były zostać wypłacone z budżetu UE, ponieważ nie
zostały wykorzystane zgodnie z unijnymi zasadami. Większość błędów wystąpiła
w obszarach wydatków, w których państwa członkowskie i Komisja dzielą zarządzanie
między sobą. Dwoma najbardziej podatnymi na błędy obszarami były ponownie obszary wydatków w dziedzinie polityki regionalnej, energii i transportu, przy szacowanym poziomie błędu wynoszącym 6,9 proc., oraz w dziedzinie rozwoju obszarów
wiejskich, środowiska, rybołówstwa i zdrowia, przy szacowanym poziomie błędu wynoszącym 6,7 proc. W obszarach podlegających zarządzaniu dzielonemu szacowany
poziom błędu wynosił 5,2 proc., w porównaniu z 3,7 proc. w przypadku programów
wydatkowania środków zarządzanych w większości bezpośrednio przez Komisję.
Szacowany poziom błędu w odniesieniu do własnych wydatków administracyjnych UE
wynosił zaledwie 1 proc.
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Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
W 2014 r. podczas dziewięciu sesji plenarnych Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) wydał 154 opinie, w tym 35 opinii z własnej inicjatywy i 9 opinii
rozpoznawczych (z czego 3 na wniosek Komisji, 1 – Parlamentu, a 5 – Rady) oraz
2 raporty informacyjne. W 2014 r. Henri Malosse, przewodniczący EKES-u, położył
nacisk na reformę metod pracy Komitetu przez zmniejszenie liczby wydawanych
opinii, przy jednoczesnym zwiększeniu jakości oraz możliwości w zakresie wpływu
i działań następczych. EKES ustanowił pewną liczbę grup roboczych do zreformowania
procedur celem usprawnienia pracy. Grupy robocze zajęły się wpływem opinii EKES-u,
jego rolą na etapie oceny skutków wniosków Komisji i jego rolą w odniesieniu do inicjatyw obywatelskich. W październiku 2014 r. Luis Planas Puchades został wybrany
na sekretarza generalnego EKES-u.
Głosowanie w Europejskim
Komitecie Ekonomiczno-Społecznym na 500. sesji
plenarnej, która odbyła się
w Brukseli (Belgia) 9–10 lipca.
Na ekranie zbliżenie
przewodniczącego EKES-u
Henriego Mallosse’a.

Jedną z głównych kwestii omawianych przez EKES w 2014 r. była śródokresowa
ocena strategii „Europa 2020”. Dyskusje dotyczyły kwestii kryzysu finansowego i sposobów reagowania na niego, bezrobocia (ze szczególnym uwzględnieniem bezrobocia
osób młodych), ożywienia inwestycji oraz przywrócenia równowagi znaczenia zarządzania gospodarczego w ramach celów strategii „Europa 2020”. Komitet debatował
również nad głównymi wyzwaniami polityki unijnej, takimi jak przyszłość Unii, nowa
polityka przemysłowa i europejski model rolnictwa. Poczesne miejsce w porządku
obrad zajmowała kwestia transatlantyckich negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi.
Instytucja świętowała swoje 500. posiedzenie plenarne i upamiętniła 25. rocznicę
upadku żelaznej kurtyny.
W 2014 r. EKES wzmocnił swoją inicjatywę działań na poziomie lokalnym i zwiększył
liczbę działań w państwach członkowskich. Zorganizował konferencje pt. „Wspieranie
innowacji z myślą o lepszych efektach społecznych”, „Wzmocnienie konkurencyjności
europejskiego przemysłu”, „Poprawa infrastruktury informatycznej i ultraszybkiej
sieci w celu ożywienia wzrostu i zatrudnienia”, „Nowa polityka przemysłowa dla Europy” oraz „Nadmierne zadłużenie gospodarstw domowych – Europejska strategia
przeciwko nadmiernemu zadłużeniu”.
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Komitet Regionów
W 2014 r. podczas pięciu sesji plenarnych Komitet Regionów (KR) przedstawił 57 opinii, w tym 22 z inicjatywy własnej i 6 opinii perspektywicznych (2 na wniosek Komisji
i 4 na wniosek prezydencji Rady). KR przyjął także 4 ważne rezolucje dotyczące sytuacji na Ukrainie, wielopoziomowego sprawowania rządów w Europie, 20. rocznicy powstania Komitetu i komunikatu Komisji w sprawie planu inwestycyjnego dla Europy37.
W czerwcu KR wybrał Michela Lebruna (PPE/Belgia) na swojego przewodniczącego na
pozostający okres drugiej dwuipółletniej kadencji obecnego mandatu (2013–2015).
Na wiceprzewodniczącą KR na pozostałą część kadencji wybrano Catiuscię Marini
(PES/Włochy). Zakończono także procedurę wyboru nowego sekretarza generalnego,
mianując w czerwcu na to stanowisko Jiříego Buriánka, który rozpoczął pełnienie
swego mandatu we wrześniu.
Komitet Regionów – za pośrednictwem przeznaczonej do tego celu platformy monitorowania – kontynuował ocenę strategii na rzecz wzrostu i zatrudnienia „Europa 2020”
z punktu widzenia regionów i miast Unii, publikując m.in. analizę śródokresową strategii oraz podkreślił konieczność zwiększenia roli władz lokalnych i regionalnych
w semestrze europejskim.
W 2014 r. KR nasilił działania w niemal wszystkich dziedzinach. Przykładowo, jeśli
chodzi o wpływ wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020, Komitet Regionów
utworzył komisję ad hoc ds. budżetu, która zapewniła platformę dyskusji na temat
opinii dotyczących wykorzystywania budżetu UE, projektu budżetu na 2015 r. i rozwoju sytuacji w odniesieniu do budżetu. Często przedmiotem dyskusji była ponadto terytorialna rola polityki spójności UE. W kwietniu Komitet Regionów przyjął rezolucję
w sprawie Karty wielopoziomowego sprawowania rządów w Europie38, w której wzywa
się zaangażowane strony na wszystkich poziomach sprawowania rządów do wcielania
w życie wartości, zasad i mechanizmów wielopoziomowego sprawowania rządów
przez wzmocnienie podejścia oddolnego niezbędnego do zwiększenia odpowiedzialności demokratycznej. W centrum uwagi w 2014 r. pozostawał kryzys finansowy; duży
nacisk kładziono na bezrobocie młodzieży i przyszłość UE.
Z okazji 20. rocznicy swego powstania KR zorganizował szósty Szczyt Regionów
i Miast, który odbył się w marcu w Atenach. Głównym tematem poruszanym na szczycie były wysiłki podejmowane na szczeblu europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym zmierzające do odnowy gospodarczej sprzyjającej zatrudnieniu.
Posiedzenie plenarne Komitetu
Regionów. Bruksela (Belgia),
17 stycznia.

W 2014 r. KR zorganizował szereg innych ważnych wydarzeń, m.in. we współpracy
z Komisją „Open Days – 12. Europejski Tydzień Regionów i Miast”. Tegoroczne hasło
brzmiało: „Wspólny rozwój – inteligentne inwestycje dla ludzi”. Wydarzenie to przyciągnęło uczestników z kręgów administracyjnych i akademickich, którzy przybyli
z miast i regionów, aby wziąć udział w seminariach i warsztatach.
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Europejski Bank Inwestycyjny
Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest największym wielostronnym kredytodawcą
i kredytobiorcą pod względem wolumenu na świecie; zapewnia kapitał i wiedzę fachową na rzecz racjonalnych i zrównoważonych projektów inwestycyjnych. Jest on własnością 28 państw członkowskich i reprezentuje ich interesy, blisko współpracując
z Komisją i pozostałymi instytucjami UE przy realizacji celów unijnej polityki w zakresie tworzenia miejsc pracy, wzrostu gospodarczego, inwestycji, innowacji i konkurencyjności. EBI przyczynia się również do urzeczywistnienia unijnych celów polityki zewnętrznej i rozwoju.
Realizując swoje zobowiązania w kontekście podwyższenia kapitału banku, EBI utrzymał w 2014 r. wzrost działalności kredytowej przez podpisanie nowych operacji pożyczkowych na 73 mld euro39, przede wszystkim dzięki swoim rosnącym zdolnościom
w zakresie doradztwa i kilku ważnym partnerstwom między Komisją a EBI. Grupa EBI
obejmuje także Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI), który koncentruje się na innowacyjnym finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw. W 2014 r. kapitał EFI
podniesiono do 4,5 mld euro, aby zwiększyć jego potencjał w dziedzinie wsparcia jakości kredytowej.
Po przyjęciu wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020 Komisja i EBI podpisały w czerwcu ramową umowę finansowo-administracyjną. Komisja wraz z grupą EBI
i państwami członkowskimi zakończyła prace nad nowymi instrumentami finansowymi, takimi jak Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych
i średnich przedsiębiorstw (COSME), Instrument na rzecz Wzrostu, Zatrudnienia
i Spójności Społecznej, instrument „Łącząc Europę” oraz instrumenty w ramach programu LIFE+ na rzecz infrastruktury i wspólne instrumenty finansowe łączące budżet
UE z możliwością podziału ryzyka i zdolnością udzielania pożyczek EBI, takie jak program „Horyzont 2020” na rzecz badań, rozwoju i innowacji. Szczegóły na temat inicjatywy Komisji dotyczącej planu inwestycyjnego w wysokości 315 mld euro, w której
EBI odgrywa kluczową rolę, znajdują się w rozdziale 3.
W 2014 r. opracowano dodatkowe innowacyjne rozwiązania finansowe dla MŚP i spółek o średniej kapitalizacji, mające na celu realizację specyficznych priorytetów polityki UE i państw członkowskich, takich jak bezrobocie młodzieży, innowacje, ułatwienia
w handlu, mikrofinansowanie oraz ożywienie europejskiego rynku sekurytyzacji dla
MŚP. Na przykład inicjatywa na rzecz MŚP pozwala uczestniczącym państwom członkowskim na łączenie europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych z udziałem Komisji ze specjalnych komponentów programu instrumentów finansowych „Horyzont 2020” lub COSME, wspieranymi z wkładów grupy EBI. Pierwszy wniosek,
dotyczący wdrożenia inicjatywy na rzecz MŚP w Hiszpanii, Rada Dyrektorów zatwierdziła w listopadzie.
Ponadto działalność pożyczkowa EBI poza UE wynosi około 10 proc. jego rocznego
wolumenu kredytów. W 2014 r. przyjęto nowy mandat EBI w zakresie działalności
pożyczkowej w państwach trzecich, opatrzony unijną gwarancją na działalność EBI
w państwach trzecich z pułapem w wysokości 27 mld euro na okres 2014–2020, oraz
podpułapami dla każdego regionu dla państw ubiegających się o członkostwo, państw
sąsiadujących, państw Azji i Ameryki Łacińskiej oraz Afryki Południowej. Obejmuje on
również opcję na dodatkowy pułap w wysokości 3 mld euro uzależnioną od wyników
przeglądu śródokresowego w 2016 r.

Werner Hoyer, prezes
Europejskiego Banku
Inwestycyjnego, na dorocznej
konferencji prasowej banku.
Bruksela (Belgia), 19 lutego.
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Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
W 2014 r. 59,6 proc. postępowań wyjaśniających wszczętych przez Rzecznika dotyczyło Komisji. Ma to związek z charakterem uprawnień Komisji oraz faktem, że wiele
jej decyzji i wniosków ma bezpośredni lub pośredni wpływ na obywateli.
Komisja otrzymała od Rzecznika 194 nowe zapytania (poza zapytaniami dotyczącymi
Europejskiego Urzędu Doboru Kadr i Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć
Finansowych) oraz udzieliła 345 odpowiedzi, które dotyczyły wszystkich wszczętych
postępowań wyjaśniających, w tym wszczętych w ubiegłych latach i nadal prowadzonych w 2014 r.
Skargi badane przez Rzecznika dotyczyły kilku obszarów działalności, m.in.: legalności
(stosowanie prawa materialnego/procesowego), wezwań do udzielenia informacji,
rzetelności i racjonalnych limitów czasowych do podejmowania decyzji i publicznego
dostępu do dokumentów.
Nową rzecznik praw obywatelskich Emily O’Reilly wybrano w październiku 2013 r.
Zatem 2014 r. był jej pierwszym pełnym rokiem urzędowania. Z uwagi na to, że czas
trwania mandatu Rzecznika Praw Obywatelskich pokrywa się z mandatem Parlamentu, we wrześniu 2014 r. opublikowano nowe zaproszenie do zgłaszania kandydatur.
Zgłosił się tylko jeden kandydat: ustępująca rzecznik praw obywatelskich Emily
O’Reilly. W grudniu Parlament opowiedział się zdecydowaną większością za wyborem
jej na kolejną kadencję.
José Manuel Barroso, ówczesny
przewodniczący Komisji
Europejskiej (pierwszy po prawej),
oraz Martin Schulz,
przewodniczący Parlamentu
Europejskiego (pierwszy
po lewej), uczestniczyli
w interaktywnym wydarzeniu
internetowym „Twoja lista życzeń
dla Europy”, zorganizowanym
przez Emily O’Reilly, Europejską
Rzecznik Praw Obywatelskich
(druga po prawej), w Brukseli
(Belgia) w marcu, w ramach
kampanii wyborczej przed
majowymi wyborami do
Parlamentu Europejskiego.

Emily O’Reilly ma bardzo aktywne podejście do roli Rzecznika. Zadeklarowała zamiar
skupienia się na kwestiach „systemowych” i „dochodzeniach strategicznych” oraz
pełnego wykorzystania swoich uprawnień w celu zwiększenia wpływu i widoczności
Rzecznika Praw Obywatelskich.
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Agencje zdecentralizowane
Komisja, w ścisłej współpracy z siecią agencji, kontynuowała wprowadzanie swojego
planu dalszych działań dotyczących wspólnego podejścia Parlamentu, Rady i Komisji
dotyczącego agencji zdecentralizowanych40, przyjętego w 2012 r.
Ponadto w kontekście zmiany aktu założycielskiego Europejskiego Kolegium Policyjnego (CEPOL) Komisja zaproponowała dostosowanie sposobu sprawowania rządów
w ramach CEPOL do zasad określonych we wspólnym podejściu.
Zdecentralizowane agencje UE zatrudniają około 7,5 tys. pracowników i w 2014 r.
otrzymały wkład z budżetu w wysokości około 814 mln euro.
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Rola parlamentów narodowych na szczeblu
europejskim
Podobnie jak w poprzednich latach dialog polityczny z parlamentami narodowymi
stanowił w 2014 r. najważniejszy element ich wspólnych stosunków z Komisją. Większość 41 izb parlamentów narodowych w UE korzystała z tego kanału komunikacyjnego z Komisją i przedstawiła 504 opinie (621 w 2013 r.).
W 2014 r. parlamenty narodowe przedstawiły 20 uzasadnionych opinii w sprawie
domniemanego naruszenia zasady pomocniczości (88 w 2013 r.), co stanowi mniej
niż 4 proc. łącznej liczby otrzymanych opinii (14 proc. w 2013 r.). W 2014 r. nie uruchomiono ponadto ani razu procedury żółtej czy pomarańczowej kartki.
Spadek liczby uwag pisemnych można przypisać zwolnionemu tempu działalności
legislacyjnej, jakie miało miejsce w ciągu roku z uwagi na wybory nowego Parlamentu i Komisji. Parlamenty narodowe wykazały jednak nieustające zaangażowanie
w dyskusjach dotyczących spraw UE w ogóle, a wniosków ustawodawczych w szczególności. Było to również widoczne podczas dyskusji na konferencjach i posiedzeniach
międzyparlamentarnych.
Najważniejszym forum współpracy międzyparlamentarnej pozostaje Konferencja
Komisji do spraw Unijnych Parlamentów Unii Europejskiej (Konferencja). W jej ramach
odbyły się dwa posiedzenia przewodniczących oraz dwa posiedzenia plenarne. Podczas posiedzenia plenarnego w Atenach w czerwcu przyjęto uwagi, do których Komisja
odniosła się w październiku. Skomentowała uwagi Konferencji na temat wyborów do
Parlamentu Europejskiego, Ukrainy, deficytu społecznego w UE i europejskiej strategii
zatrudnienia. Uwagi przyjęte na posiedzeniu plenarnym Konferencji w Rzymie dotyczyły przeglądu śródokresowego strategii „Europa 2020”, roli parlamentów narodowych i Parlamentu Europejskiego w procesie decyzyjnym UE, roli UE w regionie Morza
Śródziemnego i w Europie Wschodniej oraz stosunków między parlamentami narodowymi a agencjami UE.
W styczniu odbył się drugi Europejski Tydzień Parlamentarny z udziałem posłów do
Parlamentu, przedstawicieli parlamentów krajowych i Komisji. W tym kontekście,
zgodnie z art. 13 paktu fiskalnego, odbyła się druga konferencja międzyparlamentarna. Trzecia konferencja przewidziana w art. 13 odbyła się we wrześniu we Włoszech,
w Rzymie.
W kwietniu w Atenach (Grecja) i w listopadzie w Rzymie (Włochy) odbyły się konferencje międzyparlamentarne na temat wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa
oraz wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony.
W ciągu roku niektóre izby parlamentów narodowych przedstawiły propozycje dotyczące sposobów wzmocnienia roli parlamentów narodowych, w szczególności w odniesieniu do procesu legislacyjnego, mechanizmu kontroli zasady pomocniczości
i współpracy międzyparlamentarnej.

P R A C E

I N S T y T U C J I

E U R O P E J S K I C H

I

I N N y C H

O F I C J A L N y C H

Większa przejrzystość: okno szeroko otwarte
na obywateli
Rejestr służący przejrzystości
Rejestr służący przejrzystości41, wspólna inicjatywa Parlamentu i Komisji, zapewnia
obywatelom za pośrednictwem jednego punktu bezpośredni dostęp do informacji
o tym, kto jest zaangażowany w działalność, której celem jest wywieranie wpływu na
proces decyzyjny UE, jakie interesy są realizowane i jakiej wysokości środki są inwestowane w te działania. W 2014 r. zarejestrowano około 7 tys. podmiotów, które
w związku z tym podlegają kodeksowi postępowania obejmującemu mechanizm
składania skarg oraz środki stosowane w przypadku nieprzestrzegania przepisów.
Przegląd rejestru służącego przejrzystości prowadzony przez grupę roboczą wysokiego szczebla doprowadził do dalszej poprawy funkcjonowania rejestru i informacji
w nim zawartych, przyczyniając się tym samym do zwiększenia przejrzystości w dziedzinie reprezentacji interesów w UE.
W kwietniu przyjęto zmienione porozumienie międzyinstytucjonalne42, które będzie
stosowane od 1 stycznia 2015 r.
Także w kwietniu Parlament przyjął decyzję o zatwierdzeniu zmiany porozumienia
międzyinstytucjonalnego w sprawie „Rejestru służącego przejrzystości” i załączeniu
go do swojego regulaminu wewnętrznego. Ponowił jednocześnie m.in. apel o „obowiązkową rejestrację w celu prowadzenia działalności lobbingu w instytucjach UE”.
Parlament wezwał Komisję do przedstawienia do końca 2016 r. wniosku ustawodawczego w sprawie ustanowienia takiego obowiązkowego rejestru.

Publiczny dostęp do dokumentów
Kwestia przejrzystości była nadal w centrum uwagi, gdy w marcu Parlament przyjął
rezolucję w sprawie publicznego dostępu do dokumentów. Tekst miał wprawdzie na
celu ocenę lat 2011–2013, zawierał jednak także ogólne wnioski dotyczące m.in.
potrzeby przyjęcia przez wszystkie instytucje aktywniejszego podejścia do przejrzystości i publicznego udostępniania na własnych stronach internetowych możliwie
wielu rodzajów dokumentów. W odniesieniu do konkretnych kwestii w tekście wezwano instytucje do zapewnienia większej przejrzystości w rozmowach trójstronnych, przez zachowanie jawności obrad i publikowanie dokumentacji w ustandaryzowanym i łatwo dostępnym otoczeniu on-line, zasadniczo i bez uszczerbku dla
wyjątków wymienionych w art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1049/200143. Wezwano w nim także Komisję do poprawienia przejrzystości grup ekspertów oraz
komitetów przez zachowanie jawności ich obrad oraz publikowanie procedur rekrutacyjnych ich członków, jak również informacji dotyczących członkostwa, postępowań, uwzględnianych dokumentów, głosowań, decyzji i protokołów obrad, które powinny być publikowane on-line w standardowym formacie. Komisję wezwano także
do poprawienia i pełnego wdrożenia wewnętrznych wytycznych dotyczących zatrudniania ekspertów i zwrotu kosztów.
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Większa przejrzystość w stosunku do obywateli
W pierwszych dniach swojej kadencji Komisja pod przewodnictwem Jeana-Claude’a
Junckera postanowiła dać impuls do zwiększenia przejrzystości, zobowiązując się do
publikowania informacji o tym, z kim spotykają się członkowie Komisji, członkowie
gabinetów i dyrektorzy generalni. Opublikowana w lipcu wspomniana inicjatywa na
rzecz przejrzystości, będąca ważną częścią wytycznych politycznych przewodniczącego Jeana-Claude’a Junckera, składa się z dwóch decyzji Komisji44 umożliwiających
publikację na jej stronie internetowej dat i miejsc spotkań oraz nazw uczestniczących
w nich organizacji i nazwisk osób samozatrudnionych, jak również tematów omawianych na tych spotkaniach dwustronnych. Podobne kroki podjęto, aby zapewnić większą
przejrzystość i szerszy dostęp do dokumentów w odniesieniu do negocjacji ze Stanami
Zjednoczonymi w sprawie transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego
(TTIP)45. W pierwszych tygodniach urzędowania nowa Komisja zrealizowała obietnicę
przewodniczącego dotyczącą większego otwarcia i większej przejrzystości, sygnalizując tym samym nowe podejście na najbliższe pięć lat. W ramach tej inicjatywy Komisja przedstawi w 2015 r. wniosek dotyczący obejmującego wszystkie trzy instytucje
porozumienia międzyinstytucjonalnego z Parlamentem i Radą w celu stworzenia
obowiązkowego rejestru lobbystów.
Cotygodniowe posiedzenie
kolegium komisarzy 25 listopada
w budynku Parlamentu
Europejskiego w Strasburgu
(Francja), na którym Komisja
przyjęła kilka decyzji mających
na celu zwiększenie przejrzystości.

PRZYPISY
1

http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_pl.pdf

2

Konkluzje Rady Europejskiej z 26 i 27 czerwca 2014 r. (http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/
docs/pressdata/en/ec/143478.pdf).

3

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie produkcji i udostępniania na
rynku materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin (prawo o materiale przeznaczonym do reprodukcji
roślin) (COM(2013) 262).

4

Załącznik II do regulaminu Parlamentu Europejskiego.

5

Porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie lepszego stanowienia prawa (Dz.U. C 321 z 31.12.2003).

6

http://ec.europa.eu/about/juncker-commission/docs/pg_pl.pdf

7

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 11 listopada 2014 r. w sprawie C-333/13 Dano (http://curia.europa.
eu/juris/liste.jsf?language=pl&num=C-333/13).

8

Dyrektywa 2004/38/WE w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania
się i pobytu na terytorium państw członkowskich (Dz.U. L 158 z 30.4.2004).

9

Rozporządzenie (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.U. L 166
z 30.4.2004).

10

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie C-573/12 Ålands Vindkraft (http://curia.
europa.eu/juris/liste.jsf?language=pl&num=C-573/12).

11

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 3 września 2014 r. w sprawie C-201/13 Deckmyn i Vrijheidsfonds
(http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=pl&num=C-201/13).

12

Dyrektywa 2001/29/WE w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych
w społeczeństwie informacyjnym (Dz.U. L 167 z 22.6.2001).

13

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 11 września 2014 r. w sprawie C-117/13 Eugen Ulmer (http://curia.
europa.eu/juris/liste.jsf?language=pl&num=C-117/13).

14

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie C-131/12 Google Spain i Google (http://
curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=pl&num=C-131/12).

15

Dyrektywa 95/46/WE w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych
i swobodnego przepływu tych danych (Dz.U. L 281 z 23.11.1995).

16

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 8 kwietnia 2014 w sprawach połączonych C-293/12 i C-594/12
Digital Rights Ireland oraz Seitlinger i in. (http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=pl&num=C-293/12).

P R A C E

I N S T y T U C J I

E U R O P E J S K I C H

I

I N N y C H

O F I C J A L N y C H

17

Dyrektywa 2006/24/WE w sprawie zatrzymywania generowanych lub przetwarzanych danych w związku ze
świadczeniem ogólnie dostępnych usług łączności elektronicznej lub udostępnianiem publicznych sieci
łączności (Dz.U. L 105 z 13.4.2006).

18

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie C-167/12 D. (http://curia.europa.eu/juris/
liste.jsf?language=pl&num=C-167/12).

19

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie C-363/12 Z. (http://curia.europa.eu/juris/
liste.jsf?language=pl&num=C-363/12).

20

Dyrektywa 92/85/EWG w sprawie wprowadzenia środków służących wspieraniu poprawy w miejscu pracy
bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły i pracownic karmiących piersią
(Dz.U. L 348 z 28.11.1992).

21

Dyrektywa 2006/54/WE w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania
kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy (Dz.U. L 204 z 26.7.2006).

22

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie C-176/12 Association de médiation
sociale (http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=pl&num=C-176/12).

23

Dyrektywa 2002/14/WE ustanawiająca ogólne ramowe warunki informowania i przeprowadzania konsultacji
z pracownikami we Wspólnocie Europejskiej (Dz.U. L 80 z 23.3.2002).

24

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie C-270/12 Zjednoczone Królestwo
przeciwko Parlamentowi i Radzie (http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=pl&num=C-270/12).

25

Rozporządzenie (UE) nr 236/2012 w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów
ryzyka kredytowego (Dz.U. L 86 z 24.3.2012).

26

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawach połączonych C-473/13 i C-514/13 Bero
i Bouzalmate (http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=pl&num=C-473/13).

27

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie C-474/13 Pham (http://curia.europa.eu/
juris/liste.jsf?language=pl&num=C-474/13).

28

Dyrektywa 2008/115/WE w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie
w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich (Dz.U. L 348 z 24.12.2008).

29

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie C-129/14 PPU Spasic (http://curia.europa.
eu/juris/liste.jsf?language=pl&num=C-129/14%20PPU).

30

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawach połączonych C-58/13 i C-59/13 Torresi
(http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=pl&num=C-58/13).

31

Dyrektywa 98/5/WE mająca na celu ułatwienie stałego wykonywania zawodu prawnika w państwie
członkowskim innym niż państwo uzyskania kwalifikacji zawodowych (Dz.U. L 77 z 14.3.1998).

32

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie C-83/13 Fonnship i Svenska
Transportarbetarförbundet (http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=pl&num=C-83/13).

33

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie C-80/12 Felixstowe Dock and Railway
Company i in. (http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-80/12).

34

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie C-292/11 P Komisja przeciwko
Portugalii (http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=pl&num=C-292/11%20P).

35

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie C-427/12 Komisja przeciwko
Parlamentowi i Radzie (http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=pl&num=C-427/12).

36

Sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego – Sprawozdanie dotyczące wykonania budżetu (Dz.U. C 398
z 12.11.2014).

37

Komunikat Komisji – Plan inwestycyjny dla Europy (COM(2014) 903).

38

http://cor.europa.eu/en/activities/governance/Documents/mlg-charter/pl.pdf

39

Sprawozdanie zawierające ostateczne dane ma ukazać się w lutym 2015 r.

40

http://europa.eu/agencies/documents/2012-12-18_roadmap_on_the_follow_up_to_the_common_
approach_on_eu_decentralised_agencies_en.pdf

41

http://ec.europa.eu/transparencyregister

42

Porozumienie między Parlamentem Europejskim a Komisją Europejską w sprawie „Rejestru służącego
przejrzystości” dotyczącego organizacji i osób samozatrudnionych zaangażowanych w opracowanie
i realizację polityki Unii Europejskiej (Dz.U. L 277 z 19.9.2014).

43

Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu
Europejskiego, Rady i Komisji (Dz.U. L 145 z 31.5.2001).

44

Decyzja Komisji w sprawie opublikowania informacji dotyczącej spotkań odbywających się między członkami
Komisji a organizacjami lub osobami samozatrudnionymi (C(2014) 9051).
Decyzja Komisji w sprawie opublikowania informacji dotyczącej spotkań odbywających się między dyrektorami
generalnymi Komisji a organizacjami lub osobami samozatrudnionymi (C(2014) 9048).

45

Komunikat do Komisji w sprawie przejrzystości w negocjacjach w sprawie TTIP (C(2014) 9052).

AUTORZY ZDJĘĆ
Unia Europejska: str. 248, 249, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 259, 261, 262, 269, 271, 272, 274, 278
Europejski Bank Centralny: str. 267
Europejski Bank Centralny/Robert Metsch: str. 268
Europejski Bank Inwestycyjny: str. 273
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KALENDARIUM

PONIŻEJ PRZEDSTAWIONO TYLKO NIEKTÓRE WAŻNE
WYDARZENIA 2014 R. ZE WSZYSTKICH DZIEDZIN POLITYKI.
WYKAZ TEN NIE JEST WYCZERPUJĄCY – INNE ISTOTNE
ZAGADNIENIA OPISANO W SPRAWOZDANIU.

STYCZEŃ
Łotwa przyjmuje euro, stając się 18. państwem członkowskim
strefy euro.

Komisja przyjmuje pierwsze sprawozdanie o zwalczaniu korupcji
w UE, w którym dokonano analizy sytuacji we wszystkich
państwach członkowskich i opisano tendencje zaobserwowane
w całej Unii.

Komisja Europejska przyjmuje wytyczne w sprawie pomocy
państwa na rzecz promowania inwestycji w zakresie finansowania
ryzyka.

Komisja publikuje sprawozdanie w sprawie wdrażania
globalnego podejścia do kwestii migracji i mobilności obejmujące
lata 2012–2013.

Komisja przedstawia wniosek w sprawie ram polityki w zakresie
klimatu i energii na lata 2020–2030, w którym ustanowiono cele
w zakresie energii i klimatu na rzecz konkurencyjnej, bezpiecznej
i niskoemisyjnej gospodarki UE.
Komisja zaleca przyjęcie podstawowych zasad dotyczących
wydobycia gazu łupkowego, aby zapewnić właściwą ochronę
środowiska i klimatu w trakcie szczelinowania.
Komisja przyjmuje pakiet dotyczący polityki przemysłowej
pt. „Działania na rzecz odrodzenia przemysłu europejskiego”.
Europejski Bank Centralny (EBC) oficjalnie przedstawia nowy
banknot o nominale 10 euro.
Hiszpański program reformy sektora finansowego kończy się
sukcesem.

MARZEC
Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji otrzymuje nagrodę czasopisma
„Global Competition Review” w dziedzinie egzekwowania prawa
dla ajlepszej agencji 2013 r. w Europie.
W życie wchodzi rozporządzenie dotyczące wywozu i przywozu
niebezpiecznych chemikaliów.
Pojawiają się pierwsze informacje o wirusie Ebola w Afryce
Zachodniej. Komisja niezwłocznie rozpoczyna monitorowanie
sytuacji we współpracy z Europejskim Centrum ds. Zapobiegania
i Kontroli Chorób oraz Światową Organizacją Zdrowia (WHO).
Wraz z państwami członkowskimi, WHO i innymi organizacjami
rozpoczyna też udzielanie pomocy krajom dotkniętym kryzysem.

LUTY

Rozpoczyna się kampania zwiększania wiedzy na temat praw
konsumentów.

Komisja przyjmuje wytyczne w sprawie pomocy państwa
dla portów lotniczych i przedsiębiorstw lotniczych.

Głównym tematem posiedzeń Rady Europejskiej jest sytuacja na
Ukrainie, gospodarka, energetyka i zmiana klimatu.

Ministrowie finansów grupy G-20 oraz prezesi europejskich
banków centralnych zgadzają się, że należy kontynuować reformy
na rzecz mocniejszego i bardziej zrównoważonego wzrostu
gospodarczego.

UE zgadza się na udzielenie Ukrainie pomocy w wysokości
11 mld euro oraz uzgadnia inne środki na rzecz tego państwa.

Wchodzi w życie dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego.

Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej udzielają poparcia
wnioskowi Komisji w sprawie jednolitego mechanizmu
restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, co jest istotnym
krokiem na drodze do utworzenia unii bankowej.
UE emituje 10-letnie obligacje o wartości 2,6 mld euro w ramach
wsparcia dla Irlandii i Portugalii.
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Komisja przyjmuje środki mające na celu promowanie
finansowania społecznościowego i innych typów długoterminowego
finansowania europejskiej gospodarki.
Komisja przyjmuje nowe ramy prawne w celu zaradzenia
systemowym zagrożeniom dla praworządności w państwach
członkowskich.
Podpisanie politycznych rozdziałów układu o stowarzyszeniu
z Ukrainą.

KWIECIEŃ
Komisja przyjmuje wytyczne w sprawie pomocy państwa na rzecz
ochrony środowiska naturalnego i energii na lata 2014–2020.
Komisja z zadowoleniem przyjmuje przełom, w wyniku którego
rozpoczyna się przesył gazu ze Słowacji na Ukrainę.
Komisja przyjmuje dyrektywę w sprawie wyrobów tytoniowych,
której celem jest zmniejszenie atrakcyjności palenia dla ludzi
młodych i ograniczenie liczby palaczy w UE o 2 proc. do 2020 r.
Komisja przyjmuje rozporządzenie dotyczące badań klinicznych,
którego celem jest stworzenie korzystnych warunków do
prowadzenia badań klinicznych i zagwarantowanie najwyższych
norm bezpieczeństwa pacjentów.
Pomyślny start pierwszego satelity unijnego programu
monitorowania Ziemi „Copernicus”.
Grupa ekspertów do spraw funduszu amortyzacji zadłużenia oraz
bonów skarbowych strefy euro publikuje swoje sprawozdanie
końcowe.
UE ustanawia Ochotniczy Korpus Pomocy Humanitarnej, aby dać
obywatelom możliwość udziału w pomocy humanitarnej. Pierwsi
wolontariusze mają zostać wysłani w teren pod koniec 2015 r.
Tematem trzeciego unijnego szczytu w sprawie Romów są krajowe
strategie integracji Romów i ich wpływ na życie społeczności
romskich.
Równość płci i upodmiotowienie kobiet ważnymi zagadnieniami
w planie działania na lata 2014–2017 przyjętym na szczycie
UE–Afryka.
Dyrektywa w sprawie zamrażania i konfiskaty mienia
pochodzącego z działalności przestępczej zwiększa możliwości
odzyskiwania przez władze nielegalnych zysków.

MAJ
Wybranych zostaje 751 posłów do Parlamentu Europejskiego
ósmej kadencji zgodnie z postanowieniami Traktatu z Lizbony.
Po wyborach europejskich odbywa się nieformalne posiedzenie
szefów państw i rządów.
Komisja przyjmuje zasady ramowe dotyczące pomocy państwa
na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną.

W życie wchodzi dyrektywa w sprawie prawnokarnych środków
ochrony euro i innych walut przed fałszowaniem.
Komunikat Komisji dotyczący planu działania prowadzącego do
przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r.
Portugalia kończy realizację swojego programu pomocy finansowej
zgodnie z planem, nie korzystając z uzgodnionej wcześniej
pożyczki o charakterze ostrożnościowym.
Podpisanie protokołu ustaleń dotyczącego programu pomocy
makrofinansowej dla Ukrainy.
Podpisanie umowy międzyrządowej dotyczącej jednolitego
funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków.
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydaje orzeczenie
w trybie prejudycjalnym („prawo do bycia zapomnianym”), które
potwierdza stanowisko Komisji, że przedsiębiorstwa spoza UE
przetwarzające dane osobowe silnie związane z UE i jej państwami
członkowskimi muszą przestrzegać przepisów UE w zakresie
ochrony danych.
UE przyjmuje zaktualizowane przepisy dotyczące właściwości
sądów i uznawania orzeczeń sądowych („rozporządzenie Bruksela I”),
uzupełniające prawne ramy ochrony patentowej w Europie.
Przyjęcie rozporządzenia ustanawiającego zasady ochrony
zewnętrznych granic morskich w kontekście operacji na morzu
koordynowanych przez Frontex.

CZERWIEC
Szczyt G-7 odbywa się po raz pierwszy w Brukseli (Belgia).
Rada Europejska przyjmuje unijne ramy polityki klimatyczno-energetycznej do 2030 r.
Jean-Claude Juncker kandydatem na stanowisko
przewodniczącego Komisji.
Komisja przedstawia wniosek dotyczący rozwiązania kwestii
globalnego ubóstwa i zrównoważonego rozwoju, wnosząc w ten
sposób wkład w stanowisko Unii Europejskiej w ramach
międzynarodowych negocjacji na temat celów zrównoważonego
rozwoju.
Komisja i państwa członkowskie podpisują porozumienie dotyczące
wspólnego udzielania zamówień, aby mieć możliwość wspólnego
zakupu szczepionek przeciwko pandemiom i innych medycznych
środków zapobiegawczych w razie wystąpienia poważnego
transgranicznego zagrożenia zdrowia.
W życie wchodzą nowe przepisy dotyczące unijnego systemu
handlu uprawnieniami do emisji z działalności lotniczej
na lata 2013–2016.
Komisja kieruje do 26 państw członkowskich indywidualne
zalecenia dotyczące pobudzania zrównoważonego wzrostu
gospodarczego i zatrudnienia. Zalecenia te zatwierdza następnie
Rada Europejska.

Komisja przyjmuje komunikat w sprawie europejskiej strategii
bezpieczeństwa energetycznego.

Komisja ocenia gotowość ośmiu państw członkowskich UE
do przystąpienia do strefy euro i proponuje Litwie przystąpienie
w 2015 r.

W życie wchodzi niedawno zmieniona dyrektywa w sprawie oceny
oddziaływania na środowisko, upraszczająca przepisy dotyczące
oceny potencjalnego wpływu przedsięwzięć na środowisko.

EBC obniża podstawowe stopy procentowe, aby wesprzeć wzrost
gospodarczy i kredytowanie gospodarki realnej.

UE i Chiny podpisują przełomową umowę o wzajemnym uznaniu
i zacieśniają współpracę celną.

W życie wchodzi dyrektywa dotycząca praw
konsumentów UE. Zwiększa ona prawa konsumentów niezależnie
od tego, gdzie w Europie i kiedy dokonują zakupów –
czy w internecie, czy w zwykłych sklepach.
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Rada przyznaje Albanii status kraju kandydującego do UE.
Podpisanie układów o stowarzyszeniu z Gruzją i Mołdawią.
Podpisanie pozostałych rozdziałów układu o stowarzyszeniu
z Ukrainą.
Rada Europejska określa strategiczne wytyczne co do przyszłego
rozwoju przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości.

LIPIEC
1 lipca odbywa się inauguracyjna sesja plenarna nowo wybranego
Parlamentu Europejskiego.
Komisja przyjmuje wytyczne dotyczące pomocy państwa w celu
ratowania i restrukturyzacji przedsiębiorstw niefinansowych
znajdujących się w trudnej sytuacji.
UE wprowadza zmiany w dyrektywie w sprawie bezpieczeństwa
jądrowego z 2009 r., aby lepiej zabezpieczać obiekty jądrowe
i w skali globalnej wzmocnić wiodącą pozycję Europy w tej
dziedzinie.
Komisja przedstawia działania na rzecz lepszej ochrony
i egzekwowania praw własności intelektualnej.
Rada daje zielone światło do przyjęcia euro przez Litwę 1 stycznia
2015 r.
Jean-Claude Juncker wybrany zdecydowaną większością głosów
Parlamentu na nowego przewodniczącego Komisji.
UE zapewnia pomoc humanitarną dla tysięcy ofiar konfliktu między
Izraelem a Strefą Gazy.

SIERPIEŃ
Donald Tusk wybrany przez Radę Europejską na przewodniczącego
Rady Europejskiej, a Federica Mogherini – na Wysokiego
Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki
Bezpieczeństwa.
Na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Europejskiej europejscy
przywódcy zapowiadają zwiększenie wysiłków na rzecz wzrostu
gospodarczego w UE.
Z okazji Światowego Dnia Pomocy Humanitarnej UE zwraca uwagę
na godną ubolewania eskalację przemocy wobec pracowników
pomocy humanitarnej. Co miesiąc ponad 30 pracowników
organizacji humanitarnych zostaje zabitych, rannych lub
uprowadzonych podczas niesienia pomocy ludziom, którzy znaleźli
się w sytuacji zagrożenia życia w wyniku różnego rodzaju
kryzysów i klęsk.
Rosja wprowadza zakaz przywozu niektórych produktów rolnych
z UE (oraz z Australii, Kanady, Norwegii i ze Stanów
Zjednoczonych). Aby ustabilizować sytuację na rynku, Komisja
wprowadza szereg konkretnych środków wspierania rynku
i uruchamia dodatkowe wsparcie dla programów promocyjnych.

WRZESIEŃ
UE przewodzi międzynarodowej inicjatywie przeciwko połowom
wielorybów przez Islandię.
Komisja przyjmuje wnioski dotyczące weterynaryjnych produktów
leczniczych i pasz leczniczych, aby poprawić stan zdrowia
i dobrostan zwierząt, zmniejszyć oporność na środki
przeciwdrobnoustrojowe w UE i wesprzeć innowacyjność.

Ministrowie grupy G-20 uzgadniają pierwszy zestaw zaleceń
dotyczących kluczowych zagadnień planu działania OECD
w sprawie erozji podstawy opodatkowania i przenoszenia zysków,
którego wdrożenie powinno zapewnić bardziej sprawiedliwe
opodatkowanie oraz uczciwszą konkurencję w skali światowej.
Światowi przywódcy polityczni oraz liderzy sektora finansowego
i społeczeństwa obywatelskiego gromadzą się w Nowym Jorku
(USA) na Szczycie Klimatycznym ONZ 2014, aby omówić kwestie
ograniczania emisji i zwiększania odporności na zmiany klimatu,
podjąć w tych dziedzinach odpowiednie działania oraz
zmobilizować wolę polityczną potrzebną do zawarcia
konstruktywnej i prawnie wiążącej umowy w Paryżu (Francja)
w 2015 r.
Europejski Tydzień Małych i Średnich Przedsiębiorstw (doroczne
wydarzenie promujące przedsiębiorczość w Europie zgodnie
z programem „Small Business Act dla Europy”).
EBC obniża podstawowe stopy procentowe, aby przeciwdziałać
zbyt niskiej inflacji i pobudzić udzielanie kredytów przez banki.
Do obiegu wchodzi nowy banknot o nominale 10 euro.
Liczba uchodźców z objętej konfliktem Syrii przekracza 3 mln.
UE zwiększa swoją pomoc, adresując ją w szczególności
do poszkodowanych dzieci. UE przewodzi międzynarodowym
działaniom podejmowanym w odpowiedzi na kryzys w Syrii:
do końca 2014 r. pomoc Unii na ten cel wyniesie 3,1 mld euro.

PAŹDZIERNIK
Komisja publikuje komunikat w sprawie testów warunków
skrajnych, w którym dokonano analizy odporności systemu
energetycznego UE w razie wystąpienia w nadchodzących
miesiącach sytuacji kryzysowej.
Rada Europejska zatwierdza zaproponowane przez Komisję ramy
polityki klimatyczno-energetycznej do 2030 r., w tym cele, które
należy osiągnąć do 2030 r.
Budżet wartości 647 mln euro z instrumentu „Łącząc Europę”
przeznaczony na kluczową infrastrukturę energetyczną.
Przy silnym wsparciu ze strony UE Rosja i Ukraina uzgadniają
pakiet zimowy o wartości 4,6 mld dolarów. Zapewni on dostawy
gazu Ukrainie, a pośrednio również Europie.
Szczyt Rady Europejskiej w głównej mierze poświęcony energii
i zmianie klimatu.
Pierwszy potwierdzony przypadek wtórnego zarażenia ebolą
w Europie – wirusa zdiagnozowano u hiszpańskiej pielęgniarki,
która brała udział w leczeniu tej choroby u pacjenta
ewakuowanego z Afryki Zachodniej.
Parlament przeprowadza przesłuchania kandydatów na komisarzy
w Komisji Junckera.
Europejscy przywódcy wyrażają poparcie dla planów
inwestycyjnych Komisji i podkreślają potrzebę wdrożenia
uzgodnionych inicjatyw na rzecz zatrudnienia, wzrostu
gospodarczego i konkurencyjności.
Parlament wybiera w głosowaniu Komisję Junckera.
Zgodnie z zasadami zarządzania gospodarką państwa
członkowskie strefy euro przedstawiają projekty planów
budżetowych na 2015 r.
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Aby wzmocnić wspólne działania w odpowiedzi na epidemię eboli,
Rada Europejska mianuje Christosa Stylianidesa, komisarza
ds. pomocy humanitarnej i zarządzania kryzysowego,
koordynatorem UE ds. eboli.

LISTOPAD
Komisja Junckera rozpoczyna urzędowanie 1 listopada.
Wchodzi w życie nowy system głosowania w Radzie (podwójna
większość: państw członkowskich i ludności).
W życie wchodzi jednolity mechanizm nadzorczy dotyczący
banków w strefie euro.
Rada przyjmuje dyrektywę w sprawie dochodzenia roszczeń
odszkodowawczych wynikających z naruszenia praw konkurencji.
Dyrektywa pomoże obywatelom i przedsiębiorcom wnosić
roszczenia o odszkodowania, jeżeli są ofiarami naruszenia unijnych
przepisów w zakresie konkurencji, np. kartelu lub nadużycia
dominującej pozycji rynkowej.
Szczyt grupy G-20 w Brisbane (Australia).
Komisja podejmuje inicjatywę na rzecz przejrzystości dotyczącą
ujawniania informacji na temat spotkań z organizacjami i osobami
samozatrudnionymi. Inicjatywa ta składa się z dwóch decyzji:
pierwsza dotyczy członków kolegium i ich doradców, a druga –
dyrektorów generalnych.
Komisja przedstawia szczegóły planu inwestycyjnego o wartości
315 mld euro.
Komisja ocenia projekty planów budżetowych państw
członkowskich strefy euro.
Roczna analiza wzrostu gospodarczego przedstawia filary polityki
gospodarczej i społecznej w 2015 r. oraz zalecenia dotyczące
reformy europejskiego semestru.
Trybunał Sprawiedliwości orzeka w sprawie Dano. Trybunał uznał,
że władze krajowe mogą odmówić świadczeń z pomocy społecznej
biernym zawodowo obywatelom innych państw członkowskich,
którzy ze względu na niewystarczające zasoby własne nie mogą
korzystać z prawa pobytu.
Laureat Nagrody im. Sacharowa za wolność myśli za 2014 r.,
dr Denis Mukwege, zaproszony na ceremonię wręczenia nagrody
na posiedzeniu plenarnym w Strasburgu (Francja).

Niedaleko Antwerpii (Belgia) odbywają się zorganizowane przez
Komisję wraz z belgijską obroną cywilną i policją federalną
ćwiczenia z zakresu ochrony cywilnej „ARETE 2014“. Ćwiczenia
polegają na symulacji skomplikowanej sytuacji wyjątkowej
łączącej zagrożenie chemiczne i atak terrorystyczny, w trakcie
którego wzięto zakładników. Celem ćwiczeń jest poprawienie
zdolności państw członkowskich UE do reagowania w poważnych
sytuacjach kryzysowych oraz zwiększenie koordynacji działań
różnych państw.

GRUDZIEŃ
1 grudnia urząd obejmuje Donald Tusk, nowy przewodniczący Rady
Europejskiej.
W życie wchodzi Umowa o współpracy między UE a Szwajcarią
w zakresie konkurencji. UE po raz pierwszy zawarła umowę
w dziedzinie konkurencji, która umożliwia organom do spraw
konkurencji z obu krajów wymianę informacji uzyskanych w trakcie
prowadzonych przez nie postępowań.
Rada Europejska zatwierdza plan inwestycyjny Komisji o wartości
315 mld euro.
Prawodawstwo UE w dziedzinie współpracy policyjnej i wymiaru
sprawiedliwości w sprawach karnych zostaje w pełni zintegrowane
z głównym nurtem prawa UE, co oznacza, że Trybunał
Sprawiedliwości ma pełną jurysdykcję nad jego stosowaniem
i wdrażaniem. Zjednoczone Królestwo, które dotychczas nie brało
udziału w działaniach dotyczących współpracy policyjnej i wymiaru
sprawiedliwości w sprawach karnych, postanawia włączyć się
w 35 działań w tej dziedzinie.
W Limie (Peru) odbywa się konferencja ONZ w sprawie zmiany
klimatu. UE uznaje wynik konferencji za krok naprzód
w negocjacjach dotyczących nowego, globalnego porozumienia,
które ma być zawarte w Paryżu (Francja) w 2015 r.
Eurogrupa wyraża zgodę na wniosek Grecji o wydłużenie o dwa
miesiące jej programu pomocy finansowej z przyczyn technicznych
oraz o przyznanie wspomagającej uwarunkowanej linii kredytowej
w ramach Europejskiego Mechanizmu Stabilności.
UE zgadza się na unowocześnienie przepisów dotyczących
transgranicznych postępowań upadłościowych w UE, które pomogą
tworzyć klimat sprzyjający ratowaniu i odbudowie firm.
Pierwsze posiedzenie rady stowarzyszenia UE–Ukraina.
W Marrakeszu (Maroko) powstaje grupa robocza globalnego forum
zwalczania terroryzmu ds. zagranicznych bojowników-terrorystów.
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Ελλάδα
Elláda

El Maghreb

Sakartvelo

București

Bosna i Beograd
Hercegovina
Sarajevo

Città del
Vaticano

România

Zagreb

Hrvatska

San Marino

Italia

Madrid

España

Qazaqstan

Warszawa

Polska

Deutschland

Slovenija

Portugal

Moskva

Latvija

Nederland

Paris

Rossija

Vilnius

R.

Brussel
Bruxelles

La Réunion
(FR)

Lietuva

København

België

Guyane
(FR)
Brasil

Eesti

Danmark

Éire Baile Átha Cliath
Dublin
Ireland

Paramaribo

Suriname

Helsinki
Helsingfors

Sverige

Oslo

United Kingdom

Mayotte
(FR)

Tounis

Malta

Valletta
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Κύπρος
Kýpros
Kıbrıs

Λευκωσία
Lefkosía
Lefkosa

Libnan

Beyrouth

Souriya
Dimashq

Iraq
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