
 1

                   Bruksela, dnia 13 marca 2012 r. 
 
 
 

      
       Sprawozdanie nr 14/2012 

 
 

Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej w lutym 2012 r. 
(wybrane) 

 
1. PARTNERSTWA INNOWACYJNE - Nowe wnioski w sprawie surowców, 

rolnictwa i starzenia się w dobrym zdrowiu służą stymulowaniu europejskiej 
konkurencyjności 

2. KWESTIE SPOŁECZNE - Komisja podejmuje działania w celu zwiększenia do 
500 mln EUR środków przeznaczonych dla osób najbardziej potrzebujących 

3. KWESTIE SPOŁECZNE - UE proponuje plan na rzecz adekwatnych, 
bezpiecznych i stabilnych emerytur 

4. ŚRODOWISKO - Komisja wzywa do bardziej zdecydowanej reakcji na proces 
degradacji gleby  

5. ŚRODOWISKO - Komisja proponuje strategię na rzecz zrównoważonej 
biogospodarki w Europie 

6. ŚRODOWISKO - Detaliści zobowiązują się do oszczędnego gospodarowania 
zasobami    

7. GOSPODARKA - Prognoza śródokresowa: w strefie euro panuje umiarkowana 
recesja, z oznakami stabilizacji 

8. GOSPODARKA - Pierwsze sprawozdanie Komisji w ramach mechanizmu 
ostrzegania: zwalczanie zakłóceń równowagi makroekonomicznej w UE 

9. POLITYKA ZAGRANICZNA - UE potwierdziła swoje zaangażowanie w 
działania na rzecz pokoju i bezpieczeństwa w Somalii 

10. STOSUNKI ZEWNĘTRZNE - Unia Europejska i Stany Zjednoczone zawierają 
porozumienie w sprawie nowego, przełomowego partnerstwa na rzecz handlu 
produktami ekologicznymi 

11. ROLNICTWO - Komisja występuje do państw członkowskich o zwrot 54,3 mln 
euro z wydatków na WPR 

12. ŚRODOWISKO - Komisja wzywa Polskę do prawidłowego transponowania 
prawodawstwa w sprawie monitorowania wody 

13. ŚRODOWISKO - Ocena oddziaływania na środowisko staje się bardziej 
przyjazna dla użytkownika  

14. KWESTIE PRAWNE - Sprawozdanie dotyczące najlepszych praktyk w zakresie 
zmniejszania obciążeń administracyjnych 

15. KWESTIE PRAWNE - Europejskie prawo spółek: dalsze działania 
16. SPRAWY WEWNĘTRZNE - Eurobarometr: wzrost korupcji? 
17. POLITYKA REGIONALNA - Forum Miast: komisarz Hahn wzywa miasta do 

położenia większego nacisku na wzrost gospodarczy i zatrudnienie  
18. RYNEK WEWNĘTRZNY - Wspieranie projektów pożytku publicznego: statut 

fundacji europejskiej  
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19. BUDŻET - Łatwiejszy dostęp do funduszy UE: Komisja wskazuje kierunek 
państwom członkowskim 

20. PRZEMYSŁ I BADANIA NAUKOWE - Przedsiębiorstwa muszą zwiększać 
swoją innowacyjność, gdyż światowa konkurencja staje się coraz silniejsza 

21. PRZEMYSŁ I BADANIA NAUKOWE - Nowe satelity i rakiety nośne 
umożliwią uruchomienie systemu Galileo w 2014 r. 

22. Komisja chce poznać opinie obywateli na temat tego, w jaki sposób można 
zapewnić bardziej zrównoważoną produkcję i konsumpcję 

 
 
 
1. PARTNERSTWA INNOWACYJNE - Nowe wnioski w sprawie surowców, 

rolnictwa i starzenia się w dobrym zdrowiu służą stymulowaniu europejskiej 
konkurencyjności 

 
Komisja Europejska zaproponowała 29 lutego 2012 r. działania, pozwalające 
społeczeństwu europejskiemu sprostać trzem kluczowym wyzwaniom w dziedzinach 
istotnych dla wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy: zaopatrzeniu w 
surowce, zrównoważonym rolnictwie oraz aktywnym i zdrowym starzeniu się. 
Wszystkie trzy wyzwania wymagają bardziej skoordynowanych działań 
innowacyjnych w sektorze publicznym i prywatnym w celu poprawy jakości życia 
oraz umocnienia pozycji Europy jako światowego lidera. Komisja zainicjowała zatem 
dwa nowe europejskie partnerstwa innowacyjne na rzecz surowców oraz 
zrównoważonego rolnictwa i wydajności, jak również zatwierdziła czteroletni plan 
działania na rzecz aktywnego starzenia się w dobrym zdrowiu - pilotażowy program 
rozpoczęty w lutym 2011 r. Europejskie partnerstwa innowacyjne reprezentują nowe 
podejście w odniesieniu do całego łańcucha obejmującego badania naukowe, rozwój i 
innowacje, poprzez łączenie zainteresowanych stron z sektora publicznego i 
prywatnego we współpracy ponad granicami i sektorami, w celu szybszego wdrażania 
innowacji. Każde z partnerstw ma ambitny cel do osiągnięcia do 2020 r., a rezultaty 
są spodziewane już w okresie pierwszych trzech lat. Omawiane ogłoszenie ma 
miejsce tuż przed posiedzeniem Rady Europejskiej, podczas którego ma zostać 
potwierdzona centralna rola badań naukowych i innowacji w procesie ożywienia 
europejskiej gospodarki. 
 
Przewodniczący Komisji Europejskiej, José Manuel Barroso, powiedział: 
„Potrzebujemy innowacji, aby skierować Europę z powrotem na drogę wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia oraz aby sprostać głównym wyzwaniom, takim jak 
dostęp do surowców, zrównoważone rolnictwo oraz starzenie się naszego 
społeczeństwa. Europejskie partnerstwa innowacyjne zlikwidują odgradzające nas 
mury, usuną wąskie gardła, oraz pozwolą skupić wysiłki na kwestiach, które mają 
duże znaczenie dla naszych obywateli i przedsiębiorstw.” 
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Europejskie partnerstwa innowacyjne to nowa koncepcja, którą wprowadzono w 
projekcie przewodnim strategii Europa 2020 „Unia innowacji”. Celem jest usuwanie 
słabości, wąskich gardeł i barier w europejskim systemie badań i innowacji 
uniemożliwiających rozwijanie i wprowadzanie na rynek dobrych pomysłów lub 
spowalniających ten proces. Chodzi tu również o niedoinwestowanie, przestarzałe 
regulacje, brak norm i fragmentaryzację rynku. Każde partnerstwo jest prowadzone 
przez grupę sterującą pod przewodnictwem jednego lub kilku komisarzy 
europejskich, odpowiedzialnych za obszar polityki lub tematykę, których dotyczy 
partnerstwo. W jego skład wchodzą również przedstawiciele państw członkowskich 
(ministrowie), członkowie Parlamentu Europejskiego, przedstawiciele sektora, 
naukowcy oraz inne zainteresowane podmioty. W ramach partnerstw określa się, co 
należy zrobić, aby pokonać przeszkody – począwszy od dalszego rozwoju technologii 
po prawidłowe i stymulujące popyt ramy regulujące rynek – oraz by ożywić działania 
w sektorze publicznym i prywatnym. Partnerstwa nie zastępują programów 
finansowania lub procesów regulacyjnych, ale stanowią wspólną platformę na rzecz 
współpracy. 
 
• Partnerstwa innowacyjne jako sposób na przezwyciężenie niedoboru 

surowców w Europie 
 
Zaopatrzenie w surowce, stanowiące siłę napędową opartego na nowoczesnych 
technologiach współczesnego sektora przemysłu, znajduje się pod coraz większą 
presją. W celu zwiększenia produkcji własnej w Europie, w ramach wniosku w 
sprawie ustanowienia europejskiego partnerstwa innowacyjnego na rzecz surowców, 
wspólne wysiłki w zakresie innowacji będą wspierać poszukiwanie nowych złóż, 
wydobycie i przetwarzanie surowców. I tak na przykład oszacowano, że wartość 
niewykorzystanych zasobów mineralnych w Europie, znajdujących się na głębokości 
500-1 000 metrów, wynosi około 100 mld EUR. Nowe technologie pozwolą 
wydobywać na większej głębokości, na obszarach oddalonych oraz w surowych 
warunkach naturalnych. Konieczne jest także podjęcie działań w celu opracowania 
substytutów najważniejszych surowców oraz w celu usprawnienia recyklingu sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego oraz innych odpadów. Lepszy dostęp do minerałów 
będzie sprzyjał rozwijaniu innowacyjnych produktów, takich jak cienkowarstwowe 
struktury fotowoltaiczne czy energooszczędne oświetlenie, samochody elektryczne, 
zaawansowane technologicznie pasażerskie samoloty turboodrzutowe, urządzenia 
optyczne na podczerwień i światłowody. 
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Antonio Tajani, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za 
przemysł i przedsiębiorczość, powiedział: „Potrzebujemy połączyć nasze siły, aby 
wykorzystać ogromny, surowcowy potencjał własny Europy. Konieczne są 
zintensyfikowane działania, aby do 2020 r. Europa stała się światowym liderem w 
zakresie poszukiwania, wydobywania, przetwarzania, recyklingu i zastępowania 
surowców. Będzie to kluczowe dla zdolności Europy do opracowania już dziś 
technologii jutra. Taka innowacyjność jest czynnikiem decydującym dla 
konkurencyjności Europy, trwałego wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych 
miejsc pracy.” 
 
• Europejskie partnerstwo innowacyjne na rzecz rolnictwa 
 
Bezpieczeństwa żywnościowe jest jednym z ważniejszych globalnych wyzwań w 
nadchodzących latach, przy przewidywanym światowym popycie na żywność, który 
wzrośnie o 70% do 2050 r. (FAO), i gwałtownym wzroście popytu na pasze, błonnik 
pokarmowy, biomasy i biomateriał. Wyzwaniu temu towarzyszy jednak spowolnienie 
wzrostu wydajności – w dużej mierze ze względu na zmniejszenie inwestycji w 
badania naukowe w dziedzinie rolnictwa – oraz zwiększona presja na środowisko i 
zasoby naturalne. I tak na przykład 45 proc. gleb w Europie zmaga się z problemami 
jakości. Około 40 proc. gruntów rolnych jest narażonych na zanieczyszczenie 
azotanami, a w ciągu ostatnich 20 lat, populacja ptaków krajobrazu rolniczego 
zmniejszyła się o 20-25 proc.  
 
Podsumowując, głównym wyzwaniem dla rolnictwa w przyszłości jest nie tylko 
produkowanie więcej, ale także w sposób zgodny z zasadami zrównoważonego 
rozwoju. Problemy te nie zostaną rozwiązane bez silnego impulsu na rzecz badań i 
innowacji, a w szczególności na rzecz większego zbliżenia naukowców, rolników i 
innych podmiotów, tak aby przyspieszyło się tempo transferu technologii z sektora 
nauki do praktyki rolniczej, a rolnicy dostarczali naukowcom w sposób bardziej 
systematyczny informacji zwrotnych na temat potrzeb związanych z praktykami 
rolnymi. Europejskie partnerstwo innowacyjne na rzecz wydajnego i 
zrównoważonego rolnictwa ma na celu stworzenie służącego współpracy interfejsu 
pomiędzy rolnictwem, gospodarką ekologiczną, nauką i innymi instytucjami, zarówno 
na szczeblu UE, jak i krajowym i regionalnym. Będzie ono służyć również jako 
katalizator zwiększający skuteczność działań związanych z innowacją, wspieranych w 
ramach polityki rozwoju obszarów wiejskich, jak również unijnych badań naukowych 
i innowacji. Wskazano dwa najważniejsze cele partnerstwa: promowanie 
produktywności i wydajności sektora rolnego (odwracając ostatnio występującą 
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tendencję spadku wydajności do 2020 r.) oraz zrównoważony rozwój rolnictwa 
(zabezpieczenie funkcji gleby* na zadowalającym poziomie do 2020 r.). 
 
Komisarz UE ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, Dacian Cioloş stwierdził: 
„Kluczowym wyzwaniem dla rolnictwa w przyszłości jest nie tylko produkowanie 
więcej, ale także lepiej. Uwzględnienie napędzanych popytem badań i innowacji, jak 
również lepsze rozpowszechnianie najlepszych praktyk, będzie mieć zasadnicze 
znaczenie w realizacji tego celu."  
 
• Europejskie partnerstwo na rzecz innowacji sprzyjającej aktywnemu 

starzeniu się w dobrym zdrowiu 
 
Starzenie się społeczeństwa jest jednym z największych wyzwań, przed którymi stoi 
dzisiaj Europa. Liczba Europejczyków w wieku co najmniej 65 lat podwoi się w ciągu 
następnych pięćdziesięciu lat, z 87 mln w 2010 r. do 148 mln w 2060 r. 1 
 
Jest to szczególnym wyzwaniem dla europejskich systemów opieki zdrowotnej i 
społecznej, ale również okazją do zreformowania tych systemów w interesie 
pacjentów, systemów opieki zdrowotnej i sektora innowacji.  
 
Europejskie partnerstwo na rzecz innowacji sprzyjającej aktywnemu starzeniu się w 
dobrym zdrowiu jest odpowiedzią na to wyzwanie. W listopadzie 2011 r. w ramach 
tego partnerstwa opracowano strategiczny plan wdrażania określający obszary 
priorytetowe i szczególne działania, które muszą podjąć władze publiczne, 
przedsiębiorstwa i społeczeństwo obywatelskie.  
 
Komunikat Komisji jest konkretnym krokiem podjętym w następstwie wdrażania tych 
szczególnych działań. Obejmuje on: zachęcenie zainteresowanych stron do 
zaangażowania się; stworzenie rynku pomysłów innowacyjnych; rozwiązanie kwestii 
regulacyjnych i normalizacyjnych. Przyczyni się to do poprawy jakości życia osób 
starszych, ich uczestnictwa w życiu społecznym w miarę starzenia się oraz 
zmniejszenia presji na systemy ochrony zdrowia, co w ostatecznym rozrachunku 
przyczyni się do trwałego wzrostu. 
 
Komisja potwierdza swoje zobowiązanie do wspierania realizacji strategicznego 
planu wdrażania, w szczególności poprzez: 

                                                 
1 ECFIN Ageing Study 2009 

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication_summary14911_en.htm 
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⇒ wezwanie po raz pierwszy zainteresowanych stron do zaangażowania się w 
konkretne działania na rzecz innowacji sprzyjającej aktywnemu starzeniu się w 
dobrym zdrowiu (zob.: http://ec.europa.eu/research/innovation-
union/index_en.cfm?section=active-healthy-ageing&pg=commitment );  

⇒ wprowadzenie, od kwietnia 2012 r., „rynku dla innowacyjnych pomysłów”, 
pomagając zainteresowanym stronom w znalezieniu partnerów, wymianie 
dobrych praktyk i upowszechnianiu sprawdzonych pomysłów; 

⇒ dostosowanie i skuteczne wykorzystanie unijnych instrumentów finansowania, 
takich jak program na rzecz konkurencyjności i innowacji, siódmy program 
ramowy w zakresie badań oraz program na rzecz zdrowia publicznego; 

⇒ rozwiązanie kwestii regulacyjnych i normalizacyjnych, np. poprzez wspieranie 
tworzenia nowych unijnych ram testowania interoperacyjności, znakowania 
jakości i certyfikacji w zakresie e-zdrowia; 

 
Komisarz ds. zdrowia i polityki konsumenckiej, John Dalli, podkreślił, że: „Aktywne 
starzenie się w dobrym zdrowiu ma zasadnicze znaczenie dla naszych obywateli i 
żywotności systemów opieki zdrowotnej oraz stanowi istotny potencjał przemysłowy. 
Komisja jest zdecydowana wspierać szybkie wdrożenie obszarów priorytetowych 
uzgodnionych w ramach partnerstwa w 2011 r. Dążymy do tego, aby osiągnąć 
wymierne rezultaty w ciągu najbliższych dwóch lat.” 
 
Wiceprzewodnicząca Neelie Kroes powiedziała: „Europejskie partnerstwo 
innowacyjne na rzecz aktywnej i zdrowej starości pomoże nam polepszyć zdrowie i 
jakość życia osób starszych oraz zagwarantuje zrównoważony charakter naszego 
systemu opieki zdrowotnej w perspektywie długoterminowej. Wzywamy wszystkie 
zainteresowane strony, aby przyłączyły się do naszych starań i pomogły nam stawić 
czoło przeobrażeniom demograficznym.” 
 
Komunikat Komisji Europejskiej COM (2012) 83: 
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/active-healthy-
ageing/sip_communication.pdf 
 
 
2. KWESTIE SPOŁECZNE - Komisja podejmuje działania w celu zwiększenia 

do 500 mln EUR środków przeznaczonych dla osób najbardziej 
potrzebujących 
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W dniu 28 lutego 2012 r. komitet zarządzający zatwierdził w głosowaniu ostateczny 
podział środków z programu pomocy dla osób najbardziej potrzebujących na 2012 r., 
który zostanie wkrótce opublikowany w Dzienniku Urzędowym. Oznacza to, że w 
bieżącym roku program będzie dysponował łączną kwotą w wysokości 500 mln EUR 
– szacuje się, że skorzysta z niego 18–19 mln osób z 20 państw członkowskich. 
Omawiane głosowanie miało miejsce po tym, jak nowe ramy legislacyjne zostały w 
ubiegłym tygodniu formalnie przyjęte przez Parlament Europejski i Radę. 
 
W ubiegłym roku w wyniku wyroku Trybunału Europejskiego z dnia 13 kwietnia 
2011 r., w którym Trybunał orzekł, że cała żywność objęta programem może 
pochodzić wyłącznie z publicznych zapasów interwencyjnych (a nie z otwartego 
rynku), środki przewidziane w 2012 r. na ten cel zmniejszono do zaledwie 113 mln 
EUR, co odpowiadało wartości pozostałych zapasów publicznych. Komisja już 
wcześniej była świadoma tego, że obowiązujące rozporządzenie może być źródłem 
potencjalnego problemu związanego z wyczerpaniem się zapasów publicznych, 
dlatego już w 2008 r. wystąpiła z wnioskami mającymi na celu uniknięcie problemów 
z pozyskaniem zapasów żywnościowych. Ponieważ wnioski Komisji zostały 
zablokowane w Radzie (pomimo poparcia ze strony Parlamentu Europejskiego), aby 
ułatwić osiągnięcie porozumienia, Komisja zmieniła je we wrześniu 2010 r. i 
ponownie w październiku 2011 r.. W grudniu 2011 r. ministrowie rolnictwa z państw 
członkowskich UE osiągnęli porozumienie w sprawie nowych przepisów 
umożliwiających przyznanie środków pieniężnych na zakup produktów 
żywnościowych na rynku w przypadku braku zapasów interwencyjnych. Przepisy te 
zostały następnie zatwierdzone w drugim czytaniu w Parlamencie Europejskim i w 
Radzie, a w ubiegłym tygodniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym. W ostatnich 
tygodniach Komisja współpracowała z państwami członkowskimi (oraz 
organizacjami charytatywnymi) w celu zapewnienia możliwości sfinalizowania 
ostatecznie dostępnych środków możliwie jak najszybciej po przyjęciu nowego 
rozporządzenia. 
 
Wypowiadając się po głosowaniu, komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów 
wiejskich, Dacian Ciolos, powiedział: „Jestem szczęśliwy, że w końcu udało nam się 
przyjąć środki, które pozwolą na wykorzystanie całego budżetu programu pomocy dla 
osób najbardziej potrzebujących dostępnego na 2012 r. Program ten nigdy nie miał 
takiego znaczenia jak dziś, w dobie kryzysu gospodarczego. Uważam, że przekazanie 
na ten cel z unijnych środków kwoty 500 mln EUR stanowi ważny przejaw 
solidarności w tych trudnych czasach.” 
 



 8

Komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego, László 
Andor, powiedział: „Cieszę się, że Europa nie zawiodła tych, którzy najbardziej 
potrzebują naszej pomocy. UE potrzebuje silnego i widocznego instrumentu do walki 
z wyłączeniem społecznym. Zobowiązaliśmy się ograniczyć liczbę osób biednych w 
UE o przynajmniej 20 mln do końca dekady, a wspomniany program jest i powinien 
zostać częścią tych starań.” 
 
• Kontekst 
 
Unijny program dystrybucji żywności dla osób najbardziej potrzebujących we 
Wspólnocie został zainicjowany w 1987 r. po przyjęciu przez Radę zasad 
dotyczących udostępniania publicznych zapasów interwencyjnych produktów rolnych 
państwom członkowskim, które chciały zagospodarować je jako pomoc żywnościową 
dla osób najbardziej potrzebujących we Wspólnocie. 
 
Po intensywnych negocjacjach, w dniu 15 grudnia 2011 r. Rada osiągnęła 
porozumienie polityczne w sprawie kontynuowania obecnego programu do 2013 r. 
Podczas sesji plenarnej w lutym Parlament Europejski zatwierdził stanowisko Rady, 
aby umożliwić jak najszybsze wejście nowych przepisów w życie. Rozporządzenie 
(UE) nr 121/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dystrybucji produktów 
żywnościowych wśród osób najbardziej potrzebujących w Unii przyjęto w dniu 15 
lutego 2012 r.: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:044:0001:0003:pl:PDF 
 
Główne założenia zmienionego programu są następujące: 
⇒ program będzie nadal w pełni finansowany z budżetu UE z zachowaniem pułapu 

wynoszącego 500 mln EUR rocznie. 
⇒ obecny program pomocy będzie stopniowo wygaszany i dobiegnie końca wraz z 

zakończeniem realizacji rocznego planu pomocy na 2013 r. 
⇒ podstawa prawna programu pomocy UE dla osób najbardziej potrzebujących 

pozostaje niezmieniona (art. 42 i 43 ust. 2) przez cały okres stopniowego 
wygaszania programu. 

⇒ zakupy na rynku są, obok zapasów interwencyjnych, regularnym uzupełniającym 
źródłem dostaw w ramach programu. Niemniej jednak w pierwszej kolejności 
wykorzystywane będą stosowne zapasy interwencyjne, o ile będą dostępne. 

⇒ państwa członkowskie wybierają produkty żywnościowe w oparciu o obiektywne 
kryteria, uwzględniając wartości odżywcze i przydatność do dystrybucji. 



 9

⇒ państwa członkowskie mogą przyznawać pierwszeństwo produktom 
pochodzącym z Unii. 

⇒ koszty przechowywania ponoszone przez organizacje charytatywne kwalifikują 
się do zwrotu. 

⇒ zmienione zasady mają zastosowanie z mocą wsteczną od dnia 1 stycznia 2012 r. 
 
• Więcej informacji: 
Więcej informacji oraz dokumentację na temat programu dystrybucji żywności dla 
osób najbardziej potrzebujących można znaleźć na stronie internetowej: 
http://ec.europa.eu/agriculture/most-deprived-persons/index_en.htm 
 
Załącznik: Środki finansowe ogółem dostępne na realizację programu w 2012 r. 
(w EUR) 
 

 
Ostateczna 
łączna kwota 

Uprzednio 
przyznana kwota 
(czerwiec 2011 r.) Kwota uzupełniająca 

Belgia  11 710 463   2 795 058   8 915 405  
Bułgaria  21 439 346   4 183 873   17 255 473  
Republika Czeska 135 972   122 600   13 372  
Estonia  2 359 486   718 782   1 640 704  
Irlandia 2 594 467   1 304 105   1 290 362  
Grecja  21 651 199   4 805 742   16 845 457  
Hiszpania 80 401 345   18 084 154   62 317 191  
Francja 70 563 823   15 869 928   54 693 895  
Włochy 95 641 425   22 103 802   73 537 623  
Łotwa 5 558 220   1 558 586   3 999 634  
Litwa  7 491 644   1 849 759   5 641 885  
Luksemburg 171 704   47 463   124 241  
Węgry  13 715 022   3 237 794   10 477 228  
Malta  721 992   131 505   590 487  
Polska  75 296 812   17 310 824   57 985 988  
Portugalia  19 332 607   4 524 628   14 807 979  
Rumunia  60 689 367   12 035 925   48 653 442  
Słowenia  2 533 778   515 467   2 018 311  
Słowacja  5 098 384   959 383   4 139 001  
Finlandia  2 892 944   1 327 965   1 564 979  

Ogółem   500 000 000   113 487 343*   386 512 657  
 
Uwaga: * Formalnie rzecz biorąc przydzielone środki wg stanu z czerwca 2011 r. 
uzupełniono kwotą w wysokości 7 mln EUR przeznaczoną na wewnątrzunijne przesunięcia w 
budżecie, której jednak nigdy nie podzielono między poszczególne państwa członkowskie;. 
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3. KWESTIE SPOŁECZNE - UE proponuje plan na rzecz adekwatnych, 

bezpiecznych i stabilnych emerytur 
 
Emerytury są obecnie głównym źródłem przychodu dla około jednej czwartej 
ludności UE. Młodzi Europejczycy również będą je pobierać w późniejszym wieku. 
Jeżeli Europa nie będzie w stanie zapewnić godziwych emerytur dziś i jutro, 
milionom osób będzie grozić ubóstwo w podeszłym wieku. Nasze społeczeństwa 
starzeją się, gdyż ludzie żyją coraz dłużej i mają mniej dzieci. Już od przyszłego roku 
liczba pracujących w UE zacznie spadać. Emerytury są coraz większym obciążeniem 
dla budżetów krajowych, zwłaszcza w obliczu kryzysu finansowego i gospodarczego. 
Aby wesprzeć państwa członkowskie, Komisja Europejska opublikowała białą księgę 
w sprawie adekwatnych, bezpiecznych i stabilnych emerytur. Przedmiotem tego 
dokumentu są działania, jakie UE i państwa członkowskie mogą podjąć, by stawić 
czoła najważniejszym wyzwaniom dotyczącym naszych systemów emerytalnych. W 
białej księdze przedstawione są różne inicjatywy mające pomóc w stworzeniu 
odpowiednich warunków, tak by osoby, które są zdolne do pracy, mogły 
kontynuować aktywność zawodową. Doprowadzi to do lepszej równowagi między 
latami pracy a czasem spędzonym na emeryturze. Inne z proponowanych działań mają 
zapewnić osobom przenoszącym się do innych państw zachowanie uprawnień 
emerytalnych, oraz ułatwić oszczędzanie na emeryturę i zagwarantować osiągnięcie 
przewidywanej wysokości emerytur, tak by obywatele uzyskali taką emeryturę, jakiej 
się spodziewali. 
 
Przedstawiając białą księgę dziennikarzom w Brukseli w dniu 16 lutego 2012 r., 
unijny komisarz László Andor, odpowiedzialny za zatrudnienie, sprawy społeczne i 
włączenie społeczne, powiedział: „Zapewnienie przyszłych emerytur w odpowiedniej 
wysokości jest możliwe, jeżeli zrealizujemy nasze projekty reform. Odczuwamy 
skutki starzenia się społeczeństwa – pokolenie wyżu demograficznego przechodzi na 
emeryturę, a coraz mniej młodych wchodzi na rynek pracy. Wciąż nie jest jeszcze za 
późno na zaradzenie tym problemom.” Komisarz dodał także, że duże znaczenie ma 
podniesienie wieku emerytalnego, i zacytował wyniki niedawnego sondażu 
Eurobarometru, które wskazują, że wielu Europejczyków kontynuowałoby pracę po 
osiągnięciu wieku emerytalnego, o ile warunki pracy byłyby dobre. 
 
Biała księga, wydana w Europejskim Roku Aktywności Osób Starszych i 
Solidarności Międzypokoleniowej, czerpie z rezultatów szeroko zakrojonych 
konsultacji rozpoczętych w lipcu 2010 r. Ma ona charakter przekrojowy względem 
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różnych obszarów polityki i jest w pełni zgodna ze sporządzoną przez Komisję roczną 
analizą wzrostu gospodarczego na 2012 r. Środki unijne będą służyć wspieraniu i 
uzupełnianiu krajowych reform emerytalnych. Biała księga obejmuje następujące 
propozycje:  
⇒ Aby stworzyć lepsze możliwości dla starszych pracowników, proponuje się 

wezwanie partnerów społecznych do dostosowania miejsc pracy i praktyk w 
zakresie rynku pracy oraz wykorzystanie środków z Europejskiego Funduszu 
Społecznego na cele zwiększenia zatrudnienia w grupie osób starszych. 
Umożliwienie dłuższej aktywności zawodowej jest jedną z najważniejszych 
kwestii podejmowanych w ramach Europejskiego Roku Aktywności Osób 
Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. 

⇒ Mając na celu rozwijanie uzupełniających prywatnych systemów emerytalnych, 
proponuje się zachęcanie partnerów społecznych do tworzenia takich programów, 
a także nakłanianie państw członkowskich do optymalizacji podatków i 
oferowania innego rodzaju zachęt. 

⇒ Poprawa bezpieczeństwa dodatkowych systemów emerytalnych, w tym w drodze 
zmiany dyrektywy w sprawie instytucji pracowniczych programów emerytalnych 
(dyrektywy IORP) oraz dzięki lepszemu informowaniu konsumentów. 

⇒ Dostosowanie dodatkowych emerytur do potrzeb mobilności za pomocą 
przepisów chroniących uprawnienia emerytalne mobilnych pracowników oraz w 
drodze promowania tworzenia systemów śledzenia uprawnień emerytalnych w 
całej UE. Za pośrednictwem takich systemów obywatele mogą uzyskać 
informacje o swoich uprawnieniach emerytalnych i przewidywanych dochodach 
po przejściu na emeryturę.  

⇒ Zachęcanie państw członkowskich do działań na rzecz dłuższej aktywności 
zawodowej, takich jak powiązanie wieku emerytalnego ze średnim trwaniem 
życia, ograniczanie dostępu do wcześniejszych emerytur oraz zmniejszenie 
zróżnicowania emerytur ze względu na płeć.  

⇒ Dalsze monitorowanie adekwatności, stabilności i bezpieczeństwa emerytur oraz 
wspieranie reform emerytalnych w państwach członkowskich. 

 
• Informacje podstawowe 
 
Emeryci stanowią znaczącą i szybko rosnącą część ludności UE (120 milionów, czyli 
24 proc.), w szczególności obecnie, gdy pokolenia wyżu demograficznego dobiegają 
wieku emerytalnego, a jednocześnie spada liczba osób w wieku najwyższej 
aktywności zawodowej. W 2008 r. na każdego obywatela UE powyżej 65 roku życia 
przypadały cztery osoby w wieku produkcyjnym (15-64 lata). Do 2060 r. stosunek ten 
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zmieni się na jeden do dwóch. Skutki starzenia się społeczeństwa pogłębiane są przez 
trwający kryzys gospodarczy. Już dziś emerytury stanowią bardzo istotną pozycję 
wydatków publicznych – średnio 10 proc. PKB, a do 2060 r. wskaźnik ten może 
wzrosnąć do 12,5 proc. Pomimo podobnych problemów demograficznych sytuacja 
różni się jednak w poszczególnych państwach – Irlandia wydaje obecnie na emerytury 
6 proc. PKB, podczas gdy we Włoszech wskaźnik ten wynosi 15 proc. Kryzys dotyka 
zarówno repartycyjne systemy emerytalne, gdyż spadek zatrudnienia powoduje 
obniżenie wpływów ze składek emerytalnych, jak i systemy kapitałowe, borykające 
się ze spadkiem wartości aktywów i niższą stopą zwrotu. 
 
Systemy emerytalne pozostają w znacznej mierze w kompetencji państw 
członkowskich, UE może jednak udzielić wsparcia, regulując kwestie wpływające na 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego; może także przeznaczać środki finansowe na 
wsparcie dłuższej aktywności zawodowej starszych pracowników oraz koordynować 
politykę i sprzyjać wzajemnemu uczeniu się. Reformy systemów emerytalnych 
podlegają ocenie w ramach strategii „Europa 2020”. W 2011 r. 16 państw 
członkowskich otrzymało zalecenia dotyczące emerytur, a pięć państw zobowiązało 
się do przeprowadzenia reform emerytalnych w ramach protokołów ustaleń (więcej 
informacji w załączniku 3 do białej księgi). 
 
• Co nowego w UE Biała księga w sprawie emerytur – na czym polega 

propozycja UE?  
 
⇒ Na czym polega problem?  
 
Jak zapewnić adekwatność emerytur w starzejących się społeczeństwach, nie 
pogrążając przy tym finansów publicznych? Obecnie na jednego emeryta przypadają 
cztery osoby w wieku produkcyjnym. Za 50 lat na jednego emeryta przypadać będą 
tylko dwie osoby w wieku produkcyjnym. Systemy emerytalne staną przed 
ogromnym wyzwaniem: więcej osób w wieku emerytalnym, a mniej pracujących, na 
których opiera się system. Jeśli jednak odpowiednio przygotujemy się na taki rozwój 
wydarzeń, będziemy w stanie zapewnić wszystkim adekwatne emerytury, również w 
przyszłości.  
 
⇒ Czego dotyczy propozycja? 
 
Biała księga w sprawie emerytur zawiera propozycje działań, dzięki którym państwa 
UE będą w stanie zapewnić swoim obywatelom godne i stabilne emerytury. Działania 
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te obejmują: zachęcanie do dłuższej aktywności zawodowej i do intensywniejszego 
oszczędzania na emeryturę oraz lepsze zabezpieczenie i zwiększenie wydajności 
takich oszczędności.  
 
⇒ Kto na tym skorzysta i w jaki sposób? 
 
Jeśli propozycje zostaną przyjęte, skorzystają na nich wszyscy Europejczycy, 
zarówno ci, którzy przeszli już na emeryturę, jak i ci, dla których jest to jeszcze mniej 
lub bardziej odległa perspektywa. 
 
W białej księdze przedstawiono kilka inicjatyw, poprzez które UE może wesprzeć 
władze krajowe w wysiłkach na rzecz zabezpieczenia stabilnych i adekwatnych 
emerytur w przyszłości.  
 
⇒ Dlaczego działania muszą zostać podjęte przez UE?  
 
Emerytury są coraz częściej podejmowanym tematem w całej UE. Wynika to nie 
tylko z tego, że systemy emerytalne mają kluczowe znaczenie dla powodzenia 
polityki społecznej i gospodarczej w Europie, ale również z faktu, iż polityka 
emerytalna jednego kraju może w dużym stopniu wpłynąć na sytuację w pozostałych 
krajach.  
 
Skuteczna reforma systemów emerytalnych poszczególnych państw leży w interesie 
całej Unii.  
 
Unia musi podjąć skoordynowane działania, aby dopilnować, by żaden obywatel nie 
stracił uprawnień emerytalnych przy przeprowadzce do innego kraju UE; by 
konsumenci mogli w pełni korzystać ze swobody wyboru konkurencyjnych 
produktów emerytalnych, jaką zapewnia im rynek wewnętrzny, oraz by utrzymana 
została stabilność finansów publicznych i unijnej gospodarki.  
 
Konsultacje społeczne w sprawie systemów emerytalnych wykazały, że Europejczycy 
oczekują od Unii podjęcia działań w tej dziedzinie.  
 
⇒ Co dokładnie się zmieni?  
 
Unia będzie, poprzez działania w poszczególnych obszarach polityki, bardziej 
wszechstronnie i w sposób bardziej skoordynowany wspierała reformy krajowych 
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systemów emerytalnych. Reformy te mają zapewnić obywatelom godne, odpowiednie 
i stabilne emerytury, co będzie możliwe dzięki wydłużeniu okresu aktywności 
zawodowej i wspieraniu opłacalnych uzupełniających oszczędności emerytalnych.  
 
⇒ Kiedy propozycja wejdzie w życie?  
 
Propozycje te będą omawiane w latach 2012-2013. Jeśli przyjęte zostaną przepisy w 
tej dziedzinie, wejdą one w życie po kilku latach.  
 
• Więcej informacji: 
 
Biała księga w sprawie emerytur:  
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7341&langId=en  
Badanie Eurobarometru na temat aktywności osób starszych  
Strona internetowa Komisji Europejskiej poświęcona emeryturom (w kontekście 
spraw społecznych): http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=752&langId=en 
Strona internetowa Komisji Europejskiej poświęcona emeryturom (w kontekście 
rynku wewnętrznego): http://ec.europa.eu/internal_market/pensions/index_en.htm 
Strona internetowa Komisji Europejskiej poświęcona emeryturom (w kontekście 
spraw gospodarczych i finansowych): 
http://ec.europa.eu/economy_finance/structural_reforms/ageing/pensions/index_en.ht
m  
 
 
4. ŚRODOWISKO - Komisja wzywa do bardziej zdecydowanej reakcji na 

proces degradacji gleby  
 
Degradacja gleby w Unii Europejskiej jest niepokojącym zjawiskiem. W latach 1990 
– 2006 z powodu zasklepiania gleby – czyli pokrycia urodzajnych ziem 
nieprzepuszczalnym materiałem – trwale tracono co najmniej 275 hektarów gruntów 
dziennie, co rocznie przekłada się 1 000 km², natomiast w okresie dziesięciu lat na 
obszar wielkości Cypru. Szacuje się, że powierzchnia UE dotknięta erozją gleby 
powodowaną przez wodę wynosi 1,3 mln km² – jest to obszar dwa i pół razy większy 
od terytorium Francji. Degradacja gleby wpływa negatywnie na zdolność do 
produkowania żywności i działania w zakresie zapobiegania suszom i powodziom 
oraz powstrzymywania utraty różnorodności biologicznej, jak również na działania 
mające na celu zapobieganie zmianie klimatu. Powyższe wnioski zostały zawarte w 
dwóch nowych sprawozdaniach przedstawionych przez Komisję Europejską: 
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sprawozdaniu w sprawie realizacji polityki ochrony gleb i na temat naukowych 
aspektów gleb europejskich.  
 
Komisarz ds. środowiska Janez Potočnik stwierdził: „Sprawozdania te podkreślają 
znaczenie ochrony gleb w Europie dla zapewnienia stałego dostępu do wysokiej 
jakości żywności i czystej wody gruntowej, zdrowych przestrzeni służących rekreacji 
oraz zmniejszania emisji gazów cieplarnianych. Musimy korzystać z zasobów 
naszych gleb w sposób bardziej zrównoważony. Najlepszym rozwiązaniem byłoby 
wypracowanie wspólnego podejścia do tej kwestii w całej UE. Komisja przedstawiła 
już wnioski ustawodawcze i mam nadzieję, że nasze najnowsze sprawozdania ułatwią 
Radzie i Parlamentowi podjęcie odpowiednich działań.”  
 
W sprawozdaniach podkreśla się potrzebę podjęcia działań w celu zapobieżenia 
obecnemu procesowi degradacji gleb Europy. Erozja, zasklepianie gleby i jej 
zakwaszenie zwiększyły się w ciągu ubiegłej dekady; sytuacja ta prawdopodobnie nie 
ulegnie zmianie, jeżeli nie zostaną podjęte kwestie takie jak wzrost użytkowania 
gruntów, nieefektywne wykorzystywanie zasobów naturalnych oraz zachowanie 
materii organicznej w glebie. Zgodnie ze sprawozdaniem z realizacji polityki, pięć lat 
po przyjęciu strategii tematycznej w dziedzinie ochrony gleby wciąż brak 
systematycznego monitorowania i ochrony jakości gleby w Europie. Oznacza to, że 
obecnie prowadzone działania nie zapewniają właściwego poziomu ochrony 
wszystkich gleb w Europie.  
 
W ramach przygotowań do działań na poziomie Unii Europejskiej Komisja 
rozpoczęła wspieranie inicjatyw w zakresie popularyzacji wiedzy o glebie oraz badań 
i projektów monitorowania gleb, takich jak LUCAS – badanie prowadzone przez 
Eurostat, dotyczące pokrycia terenu, użytkowania gruntów oraz wskaźników rolno-
środowiskowych. Komisja kontynuowała również działania zmierzające do 
zintegrowania kwestii ochrony gleby z innymi politykami UE, między innymi z 
polityką rolną i polityką rozwoju obszarów wiejskich. W ramach polityki spójności w 
latach 2007-2013 na odnowę obszarów przemysłowych i rekultywację gruntów 
zanieczyszczonych przeznaczono około 3,1 mld EUR. Najwięcej środków 
przeznaczyły Węgry, Republika Czeska i Niemcy (odpowiednio 475 mln EUR, 371 
mln EUR i 332 mln EUR). 
 
Oprócz prowadzonych obecnie działań służących podejmowaniu kwestii degradacji 
gleby, Komisja zamierza wspierać badania i monitorowanie gleb, opracować 
wytyczne w zakresie zasklepiania gleby i uwzględnić zagadnienia dotyczące gleby w 
nadchodzącym przeglądzie dyrektywy w sprawie oceny oddziaływania na 
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środowisko. W ramach zobowiązania UE w zakresie zmian klimatu do roku 2020, 
Komisja zaproponuje również metodę uwzględniania emisji pochodzących z 
użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa (LULUCF) oraz 
będzie kontynuować działania na szczeblu międzynarodowym w celu wspierania 
inicjatyw związanych z glebą. 
 
Sprawozdanie naukowe „Stan gleb w Europie”, opublikowane przez Wspólne 
Centrum Badawcze Komisji Europejskiej we współpracy z Europejską Agencją 
Środowiska, zawiera kompleksowy przegląd obowiązujących obecnie ustaleń 
dotyczących zasobów glebowych i procesów prowadzących do ich degradacji. W 
sprawozdaniu stwierdzono, iż w celu zwiększenia świadomości publicznej dotyczącej 
znaczenia gleb i pogłębienia wiedzy na ich temat konieczne są dalsze badania oraz 
udoskonalenie systemu zbierania danych. 
 
• Dalsze działania 
 
Parlament Europejski i Radę wzywa się obecnie do przedstawienia opinii na temat 
sprawozdania dotyczącego realizacji polityki.  
 
• Kontekst 
 
W 2006 r. Komisja Europejska przyjęła dyrektywę ramową dotyczącą ochrony gleby, 
w której uwzględniono również transgraniczny charakter tej kwestii. Celem 
dyrektywy jest zapewnienie produktywności gleby, przede wszystkim w odniesieniu 
do produkcji żywności i zmniejszenia zagrożeń dla zdrowia ludzkiego i środowiska 
jak również umożliwienie działań związanych z łagodzeniem skutków zmian klimatu 
i dostosowaniem się do nich oraz dostarczenie przedsiębiorcom możliwości 
prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie oczyszczania gleby. Po przyjęciu 
dyrektywy, będącej obecnie przedmiotem dyskusji w Radzie i Parlamencie 
Europejskim, możliwe stanie się rozwiązanie niektórych z najważniejszych 
problemów przestawionych w sprawozdaniu.  
 
• Dodatkowe informacje: 
Sprawozdanie z realizacji polityki: http://ec.europa.eu/environment/soil/three_en.htm 
Sprawozdanie naukowe: http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=2540 
 
http://ec.europa.eu/environment/soil/index_en.htm 
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/ 
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5. ŚRODOWISKO - Komisja proponuje strategię na rzecz zrównoważonej 

biogospodarki w Europie 
 
Komisja Europejska przyjęła 13 lutego 2012 r. strategię na rzecz częstszego i bardziej 
zrównoważonego korzystania z zasobów odnawialnych w gospodarce europejskiej. 
Jako że do 2050 r. liczba ludności na świecie osiągnie 9 miliardów a zasoby naturalne 
są ograniczone, Europa potrzebuje odnawialnych zasobów biologicznych, by 
zapewnić bezpieczną i zdrową żywność oraz paszę, jak również materiały, energię i 
inne produkty. W strategii i planie działania Komisji „Innowacje w służbie 
zrównoważonego wzrostu: biogospodarka dla Europy” przedstawiono spójne, 
międzysektorowe i międzydyscyplinarne podejście do tej kwestii. Jego celem jest 
stworzenie bardziej innowacyjnej i niskoemisyjnej gospodarki, w której można 
pogodzić ze sobą zrównoważone rolnictwo i rybołówstwo, bezpieczeństwo 
żywnościowe i zrównoważone wykorzystywanie zasobów odnawialnych dla celów 
przemysłowych, przy jednoczesnej ochronie różnorodności biologicznej i środowiska. 
W planie uwzględniono zatem trzy zasadnicze kwestie: opracowanie nowych 
technologii i procesów dla biogospodarki; rozwój rynków i konkurencyjności w 
sektorach biogospodarczych; skłonienie decydentów i zainteresowanych stron do 
ściślejszej współpracy. 
 
„Europa musi przejść na gospodarkę niezależną od ropy naftowej. Większe 
wykorzystywanie zasobów odnawialnych nie jest już tylko jedną z możliwości, ale 
stanowi konieczność. Trzeba dążyć do tego, aby nasze społeczeństwo, które polega 
przede wszystkim na paliwach kopalnych, przekształcić w społeczeństwo 
korzystające głównie z zasobów biologicznych. Siłą napędową tej przemiany 
powinny być badania naukowe i innowacje. Takie rozwiązanie jest korzystne dla 
środowiska, żywności i bezpieczeństwa energetycznego, a także dla konkurencyjności 
Europy w przyszłości” – powiedziała komisarz ds. badań, innowacji i nauki 
Geoghegan-Quinn. 
 
Pojęcie „biogospodarka” oznacza gospodarkę, w której lądowe i morskie zasoby 
biologiczne, a także odpady, wykorzystuje się jako wkład w produkcję żywności i 
paszy oraz produkcję przemysłową i wytwarzanie energii. Ponadto obejmuje ono 
stosowanie bioprocesów w celu zrównoważenia działalności przemysłowej. Jako 
przykład można podać tu znaczący potencjał bioodpadów, stanowiących alternatywę 
dla nawozów chemicznych lub materiał, który można przetworzyć na bioenergię 
odpowiadającą 2 proc. docelowej ilości energii odnawialnej w UE.  
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Obroty unijnej biogospodarki wynoszą już prawie 2 bln euro i zatrudnionych w niej 
jest ponad 22 mln osób, co stanowi 9 proc. łącznego zatrudnienia w UE. 
Biogospodarka obejmuje rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo, produkcję żywności 
oraz papieru i pulpy, jak również niektóre sektory przemysłu chemicznego, 
biotechnologicznego i energetycznego. Szacuje się, że do 2025 r. każde euro 
zainwestowane w biogospodarcze badania naukowe i innowacje finansowane przez 
UE przyniesie w sektorach biogospodarczych wartość dodaną w wysokości 10 euro.  
 
• Dodatkowe informacje 
 
Strategia obejmuje trzy główne cele: 
⇒ Inwestycje w badania, innowacje i umiejętności związane z biogospodarką. Ma to 

obejmować finansowanie unijne i krajowe oraz inwestycje prywatne, jak również 
zwiększanie synergii z innymi inicjatywami.  

⇒ Rozwój rynków i konkurencyjności w sektorach biogospodarczych dzięki 
zrównoważonemu wzrostowi produkcji podstawowej oraz przekształcaniu 
strumieni odpadów w produkty o wartości dodanej, a także mechanizmom 
wzajemnego uczenia się w celu udoskonalenia produkcji i poprawy 
zasobooszczędności. Na przykład: utylizacja odpadów żywnościowych kosztuje 
europejskiego podatnika 55-90 euro za tonę, a do tego emitują one 170 mln ton 
dwutlenku węgla. Odpady te można by przekształcać w bioenergię lub inne 
bioprodukty, tworząc miejsca pracy i zapewniając wzrost gospodarczy.  

⇒ Lepsza koordynacja polityczna i większy udział zainteresowanych stron dzięki 
ustanowieniu panelu biogospodarczego i obserwatorium biogospodarki oraz 
organizowaniu regularnych konferencji zainteresowanych stron.  

 
Strategia przyczyni się do osiągnięcia efektu synergii i współzależności z innymi 
obszarami polityki, instrumentami i źródłami finansowania, którym przyświecają te 
same cele, czyli funduszami spójności, wspólną polityką rolną i wspólną polityką 
rybołówstwa (WPR i WPRyb), zintegrowaną polityką morską (IMP) oraz polityką 
dotyczącą środowiska, przemysłu, zatrudnienia, energii i zdrowia. Opracowywaniu 
strategii przewodziła komisarz Geoghegan-Quinn przy wsparciu czterech innych 
komisarzy: wiceprzewodniczącego Tajaniego oraz komisarzy Cioloşa, Damanaki i 
Potočnika. Strategia – której najważniejszy element wiąże się z badaniami 
naukowymi i innowacjami – zostanie po raz pierwszy przestawiona państwom 
członkowskim UE na posiedzeniu Rady ds. Konkurencyjności dnia 21 lutego 2012 r.  



 19

Niektóre państwa członkowskie UE, w tym Dania, Finlandia, Holandia i Niemcy, 
wprowadziły już krajowe strategie dotyczące biogospodarki. Na arenie 
międzynarodowej ambitne strategie w tej dziedzinie posiadają lub opracowują Chiny, 
Kanada, RPA i USA. 
 
Wniosek Komisji stanowi jeden z wniosków operacyjnych w ramach dwóch z 
inicjatyw przewodnich strategii „Europa 2020”: Unia innowacji oraz Europa 
efektywnie korzystająca z zasobów. W przyszłym programie badań naukowych 
Komisji „Horyzont 2020” uwzględniono konieczność zwiększenia finansowania 
publicznego na badania nad biogospodarką i innowacje: na działania w ramach 
wyzwania „Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo, badania 
morskie oraz biogospodarka” przeznaczono 4,7 mld EUR, a w innych dziedzinach 
programu „Horyzont 2020” przewidziano finansowanie uzupełniające.  
 
Program „Horyzont 2020”: www.ec.europa.eu/research/horizon2020  
Unia innowacji: http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe/index_pl.htm  
Europa efektywnie korzystająca z zasobów: http://ec.europa.eu/resource-efficient-
europe 
„Europa 2020”: http://ec.europa.eu/europe2020/index_pl.htm 
 
 
6. ŚRODOWISKO - Detaliści zobowiązują się do oszczędnego gospodarowania 

zasobami    
 
Ostatnie sprawozdanie europejskiego forum detalistów na rzecz zrównoważoności 
(European Retail Forum for Sustainability) pokazuje, że przy podejmowaniu decyzji 
biznesowych detaliści zwracają uwagę na ochronę środowiska bardziej niż 
kiedykolwiek wcześniej. Przedsiębiorstwa należące do forum zwracają większą 
uwagę na tworzenie bardziej ekologicznych łańcuchów dostaw i zrównoważonych 
systemów dystrybucyjnych oraz wykorzystanie energii odnawialnej. Pokazuje to, że 
przyjęcie odpowiedzialności za środowisko jest coraz bardziej opłacalne i przyczynia 
się do realizacji unijnych polityk propagujących zrównoważoną konsumpcję i 
produkcję.  
 
Komisarz ds. środowiska Janez Potočnik stwierdził: „Detaliści mogą mieć ogromny 
wpływ na wspieranie oszczędnego gospodarowania zasobami – mogą oddziaływać na 
efekty działalności środowiskowej swoich łańcuchów dostaw oraz pobudzać zmiany 
w zachowaniach konsumentów. Ekologiczne zobowiązania zrealizowane przez 
członków forum detalistów pokazały, jak wiele można zrobić. Chciałbym, aby to 
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pozytywne doświadczenie doprowadziło do szeroko zakrojonego i powszechnego 
przyjęcia tego typu praktyk o trwałym i zrównoważonym charakterze. Sektor 
detaliczny może wiele zyskać dzięki zwiększeniu zaufania konsumentów do haseł i 
działań związanych z ochrona środowiska. Życzę forum detalistów dalszych 
sukcesów w rozwijaniu umożliwiających to narzędzi”. 
 
Detaliści należący do forum zobowiązują się do przeprowadzenia konkretnych działań 
ekologicznych, które mają przyczynić się do zrównoważonej konsumpcji i do 
oszczędnego gospodarowania zasobami. Od utworzenia forum w 2009 r. cele i 
osiągnięcia jego członków były corocznie monitorowane. W ostatnim sprawozdaniu z 
kontroli opisano 390 zobowiązań podjętych w zakresie ochrony środowiska w trzech 
kategoriach („co sprzedajemy”, „jak sprzedajemy” i „komunikacja") do 2010 r. – o 
100 więcej niż w 2009 r.  
 
Podkreślono też szereg osiągnięć w zakresie najlepszych praktyk. Aby promować 
zrównoważony charakter łańcuchów dostaw, Metro Group we współpracy z 
Organizacją Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego (UNIDO) 
wprowadzili program szkoleniowy dla dostawców z krajów rozwijających się i 
wschodzących. Auchan uzyskał oszczędności rzędu prawie 10 tys. ton materiałów do 
pakowania, a Mercadona zmniejszyła wykorzystanie jednorazowych toreb 
plastikowych o 80 proc. w 150 sklepach. Tesco UK osiągnęło swój cel polegający na 
niewysyłaniu żadnych śmieci na składowiska, a Inditex ograniczył średnie zużycie 
energii w 840 sklepach o 42 proc. Więcej przykładów zobowiązań podjętych przez 
poszczególnych detalistów można znaleźć w sprawozdaniu: 
http://ec.europa.eu/environment/industry/retail/pdf/11.%20REAP%202011%20Final
%20Report-final.pdf 
 
Sprawozdanie pokazuje również, że zobowiązania w coraz większym stopniu 
odzwierciedlają zalecenia i najlepsze praktyki opisane w dokumentach tematycznych 
forum detalistów dotyczących drewna ze zrównoważonej produkcji, oznakowania 
ekologicznego, efektywności energetycznej i śladu węglowego sklepów, informacji o 
ekologiczności produktów w trakcie ich cyklu życia, informacji dla konsumentów, 
pakowania oraz transportu i logistyki.  Kontekst 
 
Forum detalistów powstało w marcu 2009 r. jako dobrowolna platforma wielu 
zainteresowanych stron. Jego członkami mogą być wszyscy detaliści, którzy 
przystąpili do programu działań detalistów w zakresie ochrony środowiska (Retailers' 
Environmental Action Programme – REAP), a także organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego.  
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Założono je w celu ułatwienia dialogu pomiędzy Komisją Europejską, detalistami i 
głównymi zainteresowanymi podmiotami, aby lepiej zrozumieć praktyczne środki 
konieczne do propagowania zrównoważonej konsumpcji. Częścią strategii „Europa 
2020" wspierającej inteligentny i zrównoważony rozwój sprzyjający włączeniu 
społecznemu i główną myślą polityki zrównoważonej konsumpcji i produkcji jest 
zaspokajanie naszych potrzeb rozwoju i konsumpcji w taki sposób, aby umożliwić to 
również przyszłym pokoleniom.  
 
Polityka zrównoważonej produkcji i konsumpcji przyczynia się również do realizacji 
inicjatywy przewodniej „Europa efektywnie korzystająca z zasobów” ustanowionej w 
strategii „Europa 2020”, pomagając w przełożeniu celów polityki oszczędnego 
gospodarowania zasobami na poziomie makro (oddzielenie wzrostu gospodarczego 
od wykorzystania zasobów i degradacji środowiska) na cele na poziomie mikro, 
zapewniając tym samym poszczególnym podmiotom gospodarczym możliwość 
osiągnięcia jak najlepszych wyników w zakresie wpływu na środowisko wykonalnych 
pod względem ekonomicznym. 
 
Obecnie handel detaliczny stanowi 13 proc. europejskiego PKB, podczas gdy sektor 
spożywczy, mieszkaniowy i transportowy stanowią około 70-80 proc. negatywnego 
wpływu konsumpcji na środowisko. Jako że detaliści są aktywni we wszystkich trzech 
obszarach, ich ekologiczne działania mogą przynieść znaczne korzyści dla ochrony 
środowiska. 
 
• Dodatkowe informacje: 
Monitorowanie zobowiązań detalistów objętych programem REAP  (pełne 
sprawozdanie, skrócone sprawozdanie i załączniki) 
 
 
7. GOSPODARKA - Prognoza śródokresowa: w strefie euro panuje 

umiarkowana recesja, z oznakami stabilizacji 
 
Nieprzewidziane zahamowanie ożywienia gospodarczego pod koniec 2011 r. ma 
przeciągnąć się na dwa pierwsze kwartały 2012 r. Przewiduje się jednak, że w drugim 
półroczu przywrócony zostanie niewielki wzrost. W skali rocznej, prognozuje się 
obecnie, że wzrost realnego PKB w 2012 r. utrzyma się na niezmienionym poziomie 
dla całej UE (0,0 proc.) i spadnie o 0,3 proc. w strefie euro. Utrzymuje się wysoki 
stopień niepewności, a sytuacja w poszczególnych państwach jest niejednolita. 
Prognoza dotycząca inflacji na 2012 r. została nieznacznie skorygowana w górę w 
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porównaniu z jesienią, ze względu na utrzymujące się wysokie ceny energii i 
podwyżki podatków pośrednich. Obecnie wynosi ona 2,3 proc. dla UE i 2,1 proc. dla 
strefy euro. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji ds. gospodarczych i walutowych Olli Rehn stwierdził: 
„Pomimo zahamowania wzrostu gospodarczego widzimy oznaki stabilizacji 
gospodarki europejskiej. Nastroje gospodarcze są nadal słabe, ale zmniejszają się 
napięcia na rynkach finansowych. Podjęto już wiele kroków, które były niezbędne do 
zapewnienia stabilizacji finansowej oraz stworzenia warunków dla bardziej 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy. Podejmując 
zdecydowane działania, możemy przezwyciężyć trudności i przejść od stabilizacji do 
silnego wzrostu gospodarczego i wzrostu zatrudnienia.”. 
 
• Prognozy wzrostu dla UE i strefy euro skorygowane w dół 
 
W kontekście słabnącej dynamiki wzrostu gospodarczego oraz nadal niskiego 
poziomu zaufania oczekuje się, że w 2012 roku realny PKB pozostanie na 
niezmienionym poziomie dla całej UE (0,0 proc.) i zmniejszy się o 0,3 proc. w strefie 
euro. W porównaniu z jesienną prognozą z dnia 10 listopada 2011 r. stanowi to 
korektę w dół o 0,6 punktu procentowego w odniesieniu do UE i 0,8 punktu 
procentowego w odniesieniu do strefy euro. Z perspektywy poszczególnych państw 
członkowskich, nadal utrzymują się pomiędzy nimi wyraźne różnice w poziomie 
wzrostu. Przewiduje się, że wzrost PKB w 2012 r. będzie ujemny w dziewięciu 
państwach, pozostanie na niezmienionym poziomie w jednym, a w siedemnastu 
państwach będzie dodatni. Największa stopa wzrostu wystąpi na Łotwie, Litwie i w 
Polsce, najniższa zaś w Grecji i Portugalii.  
 
• Perspektywy popytu krajowego i globalnego 
 
Perspektywy dotyczące popytu wynikają z mniej sprzyjających warunków panujących 
w gospodarce światowej oraz postępującego osłabienia globalnego popytu, co 
negatywnie odbija się na eksporcie netto. Poziom zaufania wśród unijnych 
przedsiębiorców i konsumentów jest nadal niski, choć niedawno odnotowano jego 
nieznaczną poprawę w związku z pojawianiem się oznak stabilizacji ze strony sektora 
finansowego. Do ustabilizowania rynków przyczyniły się wiarygodne polityki 
prowadzone w państwach podatnych na zagrożenia i rosnąca świadomość stałych 
postępów w walce z kryzysem zadłużeniowym. W ostatnim czasie zmniejszyło się 
nieco postrzegane ryzyko związane z obligacjami państwowymi niektórych państw, 
ale spread rentowności obligacji utrzymuje się nadal na wysokim poziomie, a warunki 
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udzielania kredytów dla sektora prywatnego są w dalszym ciągu zaostrzane. Chociaż 
ogólna sytuacja na rynkach finansowych w UE pozostaje niestabilna, a panująca 
niepewność odbija się poważnie na inwestycjach prywatnych i konsumpcji, ryzyko 
zapaści kredytowej zostało zredukowane, do czego przyczyniły się znacznie środki na 
rzecz utrzymania płynności podjęte przez EBC. Oprócz tego, w świetle niskiego 
popytu nie oczekuje się, aby warunki udzielania kredytów mogły ograniczać 
inwestycje oraz konsumpcję w okresie objętym prognozą. W całościowym ujęciu w 
drugim półroczu 2012 r. spodziewane są stopniowy powrót zaufania oraz ożywienie 
inwestycji i konsumpcji.  
 
• Zagrożenie inflacją ustępuje powoli 
 
Ze względu na nadal wysokie ceny energii inflacja utrzymuje się na wyższym 
poziomie niż przewidywano jesienią. Po ustabilizowaniu się wskaźnika inflacji 
bazowej na poziomie około 2 proc. i niedawnych podwyżkach podatków pośrednich, 
które uniemożliwiły szybszy spadek presji na wzrost cen, tempo obniżania się 
zasadniczej inflacji HICP2 było powolniejsze niż oczekiwano. Oczekuje się, że 
powolny trend spadkowy inflacji utrzyma się w okresie objętym prognozą, 
odzwierciedlając prognozowane osłabienie działalności gospodarczej. Dla całego 
2012 r. przewiduje się wskaźnik inflacji HICP na poziomie 2,3 proc. w odniesieniu do 
UE i 2,1 proc. w odniesieniu do strefy euro. 
 
• Ocena ryzyka 
 
Ze względu na utrzymującą się niepewność prognozy dotyczące wzrostu 
gospodarczego w UE na rok 2012 są obarczone ryzykiem. W przypadku gdy 
zaostrzenie kryzysu zadłużeniowego doprowadziłoby ostatecznie do zapaści 
kredytowej i załamania się popytu krajowego, spowodowałoby to prawdopodobnie 
głęboką, długotrwałą recesję. Czynniki, które mogą przyczynić się do wyższego niż 
przewidywany wzrostu PKB, to silniejsze niż oczekiwano odbicie zaufania i większy 
popyt globalny, wynikający np. z ustabilizowania się rynków mieszkaniowych w 
Stanach Zjednoczonych. Jeśli chodzi o inflację, ryzyko wydaje się być w dużym 
stopniu zrównoważone, a głównym czynnikiem, który mógłby przyczynić się do 
większego niż przewidywany spadku inflacji, jest głębszy spadek PKB, który 
stłumiłby również dynamikę cen. Z drugiej strony, zakłócenia dostaw ropy z powodu 
napięć geopolitycznych i większy niż oczekiwany popyt ze strony rynków 
wschodzących mogą napędzać inflację cen surowców. 

                                                 
2 Zharmonizowany indeks cen konsumpcyjnych. 
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Bardziej szczegółowe sprawozdanie dostępne jest na stronie internetowej: 
http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/eu_economic_situation/2012-02-23-
interim_forecast_en.htm 
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8. GOSPODARKA - Pierwsze sprawozdanie Komisji w ramach mechanizmu 

ostrzegania: zwalczanie zakłóceń równowagi makroekonomicznej w UE 
 
Nowe zasady zarządzania gospodarczego UE, czyli tzw. „sześciopak”, opierają się na 
dwóch filarach: nadzorze budżetowym i nadzorze makroekonomicznym. Procedura 
dotycząca zakłóceń równowagi makroekonomicznej jest nowym narzędziem 
służącym wykrywaniu i korygowaniu niosących ryzyko zmian sytuacji gospodarczej. 
Przyjęte 14 lutego 2012 r. pierwsze roczne sprawozdanie w ramach mechanizmu 
ostrzegania inicjuje rozpoczęcie etapu nadzoru. Komisja Europejska wskazała 12 
państw członkowskich, których sytuacja makroekonomiczna wymaga głębszej 
analizy. Wyłącznie dzięki temu można będzie ocenić, czy istnieją zakłócenia 
równowagi oraz czy są one szkodliwe.  
 
Olli Rehn, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej ds. gospodarczych i 
walutowych oraz euro, stwierdził: „Kryzys uwypuklił zagrożenia, jakie zakłócenia 
równowagi makroekonomicznej stanowią dla stabilności finansowej, perspektyw 
gospodarczych, dobrobytu poszczególnych państw i ich mieszkańców oraz dla Unii 
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Europejskiej jako całości. W dniu dzisiejszym stawiamy pierwszy krok, jakim jest 
pogłębiona kontrola krajowej sytuacji makroekonomicznej. Jeżeli okaże się, że 
zakłócenia równowagi ekonomicznej istnieją i że są one szkodliwe, nowe narzędzie 
będzie bardzo przydatne w korygowaniu zakłóceń równowagi kumulujących się od 
lat. Rozsądna polityka budżetowa i wczesne wykrywanie oraz likwidowanie groźnych 
zakłóceń równowagi gospodarczej to warunki niezbędne do powrotu do trwałego 
wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy.” 
 
W oparciu o 10 wskaźników makroekonomicznych, takich jak utrata 
konkurencyjności, wysoki poziom zadłużenia lub bańki cenowe na rynkach aktywów, 
oraz uwzględniając inne dane ekonomiczne, sprawozdanie w ramach mechanizmu 
ostrzegania wskazuje państwa członkowskie, których sytuacja makroekonomiczna 
wymaga głębszej kontroli. Jest to punkt wyjścia nowej procedury dotyczącej zakłóceń 
równowagi makroekonomicznej, która wzmocni dialog w sprawie polityki 
gospodarczej prowadzony z państwami członkowskimi. W stosownych przypadkach 
Komisja wystosuje zalecenie do danego państwa członkowskiego, aby podjęło 
odpowiednie działania w celu naprawy sytuacji lub zapobieżenia utrzymywaniu się 
zakłóceń równowagi. 
 
Komisja Europejska uważa, że głębszego zbadania wymaga sytuacja 
makroekonomiczna w następujących państwach (w porządku alfabetycznym): Belgii, 
Bułgarii, na Cyprze, w Danii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Słowenii, Szwecji, na 
Węgrzech, we Włoszech oraz w Zjednoczonym Królestwie. 
 
W sprawozdaniu stwierdza się, że na dzień dzisiejszy następujące kraje nie wymagają 
dalszej pogłębionej analizy: Austria, Estonia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, 
Niderlandy, Niemcy, Polska, Republika Czeska i Słowacja.  Do krajów tych zostaną 
jednakże skierowane zalecenia w zakresie polityki budżetowej i makroekonomicznej 
w ramach europejskiego semestru. 
 
Pogłębionej analizy nie zaproponowano w odniesieniu do Grecji, Irlandii, Portugalii i 
Rumunii, gdyż kraje te korzystają już z programu pomocy finansowej UE i MFW i 
podlegają w związku z tym wzmocnionemu nadzorowi gospodarczemu.  
 
Przyczyny, dla których w odniesieniu do wspomnianych dwunastu krajów zalecono 
pogłębioną analizę, są następujące:  
• Belgia: znaczny spadek udziału w rynkach eksportowych, pogorszenie salda na 

rachunku obrotów bieżących oraz pogorszenie konkurencyjności kosztowej. 
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Wysoki poziom zadłużenia brutto sektora prywatnego należy  rozpatrywać w 
powiązaniu z wysokim długiem publicznym.  

• Bułgaria: szybko tworząca się akumulacja zakłóceń równowagi w kategoriach 
zewnętrznych i wewnętrznych; obecnie trwa tam sprawna i szeroko zakrojona 
korekta. Ponieważ poziomy zakumulowanych zakłóceń równowagi 
makroekonomicznej pozostają wysokie, należy dokładniej zbadać perspektywy 
dalszych dostosowań.  

• Dania: istniejąca przed kryzysem hossa na duńskim rynku mieszkaniowym, której 
korekta rozpoczęła się w roku 2007, wiązała się z szybkim wzrostem akcji 
kredytowej oraz znacznym wzrostem zadłużenia sektora prywatnego, a zwłaszcza 
gospodarstw domowych. Wprawdzie w ostatnich latach miała miejsce częściowa 
korekta w zakresie kredytowania i cen mieszkań, zadłużenie sektora prywatnego 
jest jednak nadal bardzo wysokie.   

• Hiszpania: kraj ten przechodzi obecnie przez okres dostosowań, po tym jak w 
trakcie długiej hossy na rynku mieszkaniowym i kredytowym doszło do 
akumulacji znacznych zakłóceń równowagi w kategoriach zewnętrznych i 
wewnętrznych.  

• Francja: doszło do stopniowego pogorszenia bilansu handlowego, co przekłada 
się na pogarszające się saldo rachunku obrotów bieżących i znaczny spadek 
udziału w rynkach eksportowych.  

• Włochy: znaczne pogarszanie się konkurencyjności od połowy lat 90-tych, co 
przekłada się również na trwałą utratę udziału w rynkach eksportowych. 
Wprawdzie zadłużenie sektora prywatnego jest we Włoszech stosunkowo 
niewielkie, jednak problem stanowi bardzo wysoki poziom długu publicznego, 
zwłaszcza w kontekście słabego wzrostu gospodarczego i słabości strukturalnych.  

• Cypr: rozmaite wyzwania, zarówno w kategoriach zewnętrznych, jak i 
wewnętrznych. Gospodarkę kraju charakteryzują utrzymujący się deficyt na 
rachunku obrotów bieżących oraz spadek udziału w rynkach eksportowych i 
wysokie zadłużenie sektora prywatnego. 

• Węgry: nastąpiła drastyczna korekta znacznych zakłóceń równowagi. Poziom 
zadłużenia, szczególnie sektora publicznego, ale również prywatnego, jest nadal 
wysoki. Poziom zadłużenia zagranicznego jest również najwyższy w UE.  

• Słowenia: szybka akumulacja zakłóceń równowagi w kategoriach wewnętrznych, 
przy wzroście nominalnych jednostkowych kosztów pracy oraz wzroście akcji 
kredytowej w sektorze prywatnym i wzroście cen mieszkań. Wysoce zadłużony 
sektor bankowy znajduje się pod znaczną presją, gdyż gospodarka słoweńska 
wchodzi w trudny etap ograniczania zadłużenia. 
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• Finlandia: znaczny spadek udziału w rynkach eksportowych. Poziom zadłużenia 
sektora prywatnego na przestrzeni ostatniej dekady, który w dużej mierze 
napędzany jest rosnącymi kredytami hipotecznymi.  

• Szwecja: wzrost zadłużenia gospodarstw domowych, które mimo niedawnego 
spowolnienia akcji kredytowej utrzymuje się na wysokim poziomie. Jest to 
rezultat bardzo wysokiego wzrostu cen nieruchomości na przestrzeni ostatnich 15 
lat, które dopiero niedawno zaczęły się stabilizować.  

• Zjednoczone Królestwo: znaczny spadek udziału w rynkach eksportowych na 
przestrzeni ostatnich dziesięciu lat, mimo iż sytuacja ostatnio się ustabilizowała. 
Wysoki poziom zadłużenia sektora prywatnego należy rozpatrywać w kontekście 
słabej kondycji finansów publicznych. Zadłużenie gospodarstw domowych w 
znacznej mierze stanowią kredyty hipoteczne, co jest zrozumiałe w kontekście 
wysokiego skumulowanego wzrostu cen nieruchomości.  

Ponadto z ekonomicznej analizy wskaźników wynika jasno, że konieczna będzie 
dalsza analiza czynników decydujących o znacznych i utrzymujących się nadwyżkach 
na rachunku obrotów bieżących oraz konsekwencji tych nadwyżek dla polityki. 
 
• Kontekst 
 
Procedura dotycząca zakłóceń równowagi makroekonomicznej jest częścią tzw. 
„sześciopaku”, czyli zestawu przepisów, które weszły w życie w dniu 13 grudnia 
2011 r. celem wzmocnienia nadzoru budżetowego i makroekonomicznego w UE oraz 
w strefie euro. Procedura ta i związane z nią rozporządzenie w sprawie środków 
egzekwowania mają za zadanie udoskonalić monitorowanie sytuacji 
makroekonomicznej poprzez stosowanie tego nowego narzędzia służącego 
zapobieganiu i korygowaniu zakłóceń równowagi.  
 
Pogłębiona analiza wykaże, czy istnieją zakłócenia równowagi makroekonomicznej. 
Jeżeli okażą się one niegroźne, procedura zostanie zatrzymana. Jeżeli zaś okażą się 
szkodliwe, konieczne będzie podjęcie działań zapobiegawczych lub naprawczych.  
Aspekt prewencyjny tej procedury daje Komisji Europejskiej i Radzie Ministrów UE 
możliwość przyjmowania zaleceń na wczesnym etapie, to znaczy zanim jeszcze 
zakłócenia równowagi staną się poważne. W poważniejszych przypadkach 
uruchamiana będzie procedura dotycząca nadmiernego zakłócenia równowagi, 
stanowiąca narzędzie korygujące.  
 
Wnioski ze sprawozdania przygotowanego w ramach mechanizmu ostrzegania będą 
dyskutowane na forum Eurogrupy – w przypadku państw ze strefy euro – oraz przez 
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Radę Ministrów UE odpowiedzialnych za gospodarkę i finanse – w przypadku 
wszystkich państw członkowskich. Komisja Europejska oczekuje również wkładu ze 
strony Parlamentu Europejskiego. 
 
Na tej podstawie Komisja Europejska opracuje oddzielne dla każdego kraju 
pogłębione przeglądy, które będą stanowić część analizy przeprowadzanej w 
kontekście zintegrowanego nadzoru gospodarczego w ramach europejskiego 
semestru. 
 
• Pełne sprawozdanie:  
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/documents/alert_mechan
ism_report_2012_en.pdf 
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/macroeconomic_imbalan
ce_procedure/index_en.htm 
 
 
9. POLITYKA ZAGRANICZNA - UE potwierdziła swoje zaangażowanie w 

działania na rzecz pokoju i bezpieczeństwa w Somalii 
 
Po spotkaniu z premierem tymczasowego rządu federalnego Somalii, Abdiwelim 
Mohamedem Alim, przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso 
ogłosił, że UE gotowa jest zapewnić dodatkowe wsparcie misji Unii Afrykańskiej w 
Somalii (AMISOM). Deklaracja ta – złożona w przeddzień międzynarodowej 
konferencji w sprawie przyszłości Somalii, która odbyła się w dniu 23 lutego w 
Londynie – zależy od tego, czy Rada Bezpieczeństwa ONZ zatwierdzi rozszerzenie 
misji. Wysoka przedstawiciel i wiceprzewodnicząca Komisji Catherine Ashton oraz 
komisarz UE ds. rozwoju Andris Piebalgs wzięli udział w konferencji w Londynie, 
aby potwierdzić, że działania na rzecz stabilizacji i rozwoju Somalii, podejmowane 
wraz z Unią Afrykańską i międzynarodowymi partnerami, mają dla UE charakter 
priorytetowy. Nowe zobowiązanie przyczyni się do planowanego wzmocnienia 
oddziałów misji Unii Afrykańskiej w Somalii (AMISOM). Z unijnej pomocy 
finansowane są wydatki na pensje żołnierzy, opiekę medyczną, zakwaterowanie, 
paliwo i urządzenia telekomunikacyjne. 
 
Przewodniczący Barroso oświadczył: „Rozumiemy dziś, że zagwarantowanie 
bezpieczeństwa w tym kraju wymaga zwiększenia liczby oddziałów. Cieszę się, że 
przed rozpoczęciem konferencji w Londynie – i w oczekiwaniu na decyzję Rady 
Bezpieczeństwa ONZ – mogę zadeklarować gotowość UE do mobilizacji 
dodatkowych środków finansowych na zwiększenie liczby oddziałów. Nasz wkład 
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będzie istotny, pokryje jednak rosnące potrzeby tylko częściowo. Dlatego właśnie 
wzywam darczyńców i społeczność międzynarodową do zwiększenia pomocy”. 
 
Przewodniczący José Manuel Barroso oraz premier Abdiweli Mohamed Ali 
dyskutowali o znaczeniu przemian politycznych w Somalii, poruszając m.in. takie 
zagadnienia jak reforma instytucjonalna i przyjęcie projektu konstytucji federalnej. 
Sytuacja w zakresie bezpieczeństwa poprawia się również w innych regionach, poza 
Mogadiszu, dlatego należy ustanowić lokalną administrację zdolną zapewnić 
podstawowe usługi i rządy prawa. Administracja ta powinna być powiązana z 
centralną administracją przyszłego rządu federalnego Somalii. 
 
Spotkanie poprzedziło międzynarodową konferencję w sprawie Somalii, która 
odbędzie się w dniu 23 lutego w Londynie. Wezmą w niej udział członkowie 
społeczności międzynarodowej i somalijscy przywódcy, by uzgodnić warunki 
współpracy w najważniejszych dziedzinach, takich jak proces polityczny, 
bezpieczeństwo i lokalne działania stabilizacyjne. Konferencja przyczyni się do 
ożywienia procesu politycznego w Somalii i lepszej koordynacji międzynarodowego 
wsparcia dla tego kraju. 
 
Premier Abdiweli Mohamed Ali spotkał się również z komisarzem UE ds. rozwoju 
Andrisem Piebalgsem oraz komisarz ds. współpracy międzynarodowej, pomocy 
humanitarnej i ochrony ludności Kristaliną Georgijewą. 
 
• AMISOM 
 
AMISOM to misja Unii Afrykańskiej prowadzona z mandatu Rady Bezpieczeństwa 
Organizacji Narodów Zjednoczonych. Od chwili jej uruchomienia w 2007 r. UE stale 
ją wspiera. W ślad za swoim oświadczeniem UE zamierza zabezpieczyć środki 
finansowe na wsparcie planowanego zwiększenia liczebności oddziałów AMISOM z 
obecnych zatwierdzonych 12 000 do 17 731 (które wymaga zatwierdzenia przez Radę 
Bezpieczeństwa ONZ). Nowe środki finansowe stanowią kontynuację wsparcia UE 
udzielanego AMISOM od chwili rozpoczęcia tej misji w 2007 r. Dotychczasowe 
wsparcie UE wyniosło 325,4 mln euro, z czego 67 mln euro to kwota wsparcia 
AMISOM w okresie od lutego do lipca 2012 r., co do której Komisja Europejska 
podejmie wkrótce decyzję. 
 
Misja wspiera dialog i pojednanie oraz zapewnia ochronę kluczowej infrastruktury 
(np. budynków administracji publicznej oraz międzynarodowego portu lotniczego 
w Mogadiszu) w celu umożliwienia tymczasowym instytucjom federalnym realizacji 
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ich zadań. Pomaga również w wykonaniu krajowego planu bezpieczeństwa 
i stabilizacji, zapewniając wsparcie wysiłkom na rzecz rozbrojenia i stabilizacji, jak 
również ułatwiając prowadzanie operacji humanitarnych, w tym repatriacji 
uchodźców i osób wewnętrznie przesiedlonych. 
 
W ciągu ostatnich kilku miesięcy dokonano znacznych postępów: AMISOM oraz siły 
tymczasowego rządu federalnego Somalii odzyskały kontrolę nad większością 
terenów stolicy Mogadiszu. Obecna liczebność oddziałów wynosi ponad 9 800. 
Wznowiona pomoc unijna umożliwi AMISOM dalszą realizację powierzonych jej 
zadań. UE szkoli również krajowe siły bezpieczeństwa dzięki misji szkoleniowej 
(EUTM Somalia) prowadzonej w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony. 
Misja ta oraz osiągnięcie trwałego porozumienia politycznego są częścią 
długoterminowej strategii AMISOM dotyczącej wyjścia z kryzysu. 
 
• Kontekst 
 
Od początku misji AMISOM UE była jednym z głównych podmiotów finansujących 
jej działania, zarówno za pomocą Instrumentu na rzecz Pokoju w Afryce, głównego 
unijnego narzędzia wsparcia pokoju i bezpieczeństwa w Afryce, jak i dzięki wkładowi 
państw członkowskich w ramach stosunków dwustronnych. Instrument na rzecz 
Pokoju w Afryce stanowi integralną część kompleksowej i długoterminowej strategii 
UE wspierającej bezpieczeństwo i działania rozwojowe w Somalii. Strategia ta 
obejmuje kwestie polityczne, dyplomatyczne, cywilne, wojskowe, humanitarne i 
rozwojowe. 
 
• Unijna pomoc na rzecz Somalii 
 
Na lata 2008-2013 UE przyznała około 415 mln euro na projekty rozwojowe 
realizowane w Somalii w następujących obszarach: 
⇒ sprawowanie rządów (w tym wsparcie rozwoju instytucjonalnego, pojednania, 

praworządności, poszanowania praw człowieka i wsparcie dla somalijskiego 
społeczeństwa obywatelskiego); 

⇒ edukacja i opieka społeczna (m.in. kształcenie podstawowe i ponadpodstawowe, 
alfabetyzacja osób dorosłych, szkolenia dla nauczycieli i szkolenia zawodowe). 
Pieniądze przeznaczane są również na poprawę dostępu do wody pitnej na 
obszarach miejskich i wiejskich; 
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⇒ rozwój gospodarczy (w tym wsparcie dla sektora hodowli zwierząt gospodarskich 
i rolnictwa oraz poprawa bezpieczeństwa żywnościowego), głównie za pomocą 
dystrybucji nasion oraz nawozów, jak również systemów przelewów pieniężnych. 

 
Uzupełnieniem tej pomocy są finansowane przez UE projekty dotyczące 
bezpieczeństwa morskiego, zarządzania zasobami wodnymi oraz rozminowywania 
obszarów uwolnionych (102 mln euro). 
 
W 2011 r. Dyrekcja Generalna ds. Pomocy Humanitarnej i Ochrony Ludności 
(ECHO) przyznała Somalii środki w wysokości 77 mln euro przeznaczone na pomoc 
ofiarom suszy, powodzi, głodu, konfliktów i wysiedleń. Pierwsza transza, 
przewidziana na 2012 r., wynosi 40 mln euro. 
 
• Więcej informacji: 
Materiały prasowe, informacyjne i audiowizualne: 
http://europa.eu/press_room/press_packs/somalia/index_en.htm  
Strona internetowa EuropeAid: 
http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm 
Stosunki UE z Somalią: 
http://eeas.europa.eu/somalia/index_en.htm 
Strona internetowa komisarz ds. współpracy międzynarodowej, pomocy humanitarnej 
i reagowania kryzysowego Kristaliny Georgijewej:  
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/georgieva/index_en.htm 
Strona internetowa Dyrekcji Generalnej ds. Pomocy Humanitarnej i Ochrony 
Ludności: http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm 
 
 
10. STOSUNKI ZEWNĘTRZNE - Unia Europejska i Stany Zjednoczone 

zawierają porozumienie w sprawie nowego, przełomowego partnerstwa na 
rzecz handlu produktami ekologicznymi 

 
Unia Europejska i Stany Zjednoczone ogłosiły w dniu 15 lutego 2012 r., że 
począwszy od dnia 1 czerwca 2012 r. produkty ekologiczne posiadające certyfikaty 
wydane w Europie lub w Stanach Zjednoczonych będą mogły być sprzedawane jako 
ekologiczne w obu tych regionach. To partnerstwo między dwoma największymi 
producentami żywności ekologicznej na świecie będzie stanowiło solidny fundament 
promowania rolnictwa ekologicznego, z korzyścią dla rozwijającego się sektora 
produkcji ekologicznej i wspomagającego tworzenie nowych miejsc pracy i 
przedsiębiorstw w skali ogólnoświatowej. 
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Wartość sektora produkcji ekologicznej w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej 
jest wyceniana na około € 40 mld i co roku wzrasta. 
 
Oficjalne pisma potwierdzające zawarcie wspomnianego partnerstwa zostały 
podpisane w Norymberdze w Niemczech w dniu 15 lutego 2012 r. przez Daciana 
Cioloşa, komisarza UE ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, Kathleen 
Merrigan, wiceministra rolnictwa USA i Ambasadora Isi Siddiqui, głównego 
negocjatora USA w sprawach rolnych i przedstawiciela USA ds. handlu. 
Porozumienie zostało podpisane podczas największych na świecie targów produktów 
ekologicznych „BioFach World Organic Fair”. 
 
„Niniejsze porozumienie przynosi podwójną wartość dodaną. Z jednej strony, rolnicy 
i producenci żywności ekologicznej będą korzystać z łatwiejszego dostępu zarówno 
do amerykańskiego, jak i do unijnego rynku, dzięki mniejszym obciążeniom 
biurokratycznym i niższym kosztom, co zwiększy konkurencyjność tego sektora. Z 
drugiej strony poprawi się przejrzystość w zakresie norm ekologicznych i zwiększy 
zaufanie konsumentów do naszej ekologicznej żywności i produktów oraz ich 
rozpoznawalność” stwierdził komisarz UE ds. rolnictwa i rozwoju obszarów 
wiejskich, Dacian Cioloş. „Partnerstwo to stanowi ważny krok przenoszący 
amerykańsko-europejskie stosunki handlowe w dziedzinie rolnictwa na całkiem nowy 
poziom współpracy. 
 
„Partnerstwo to otwiera przed rolnikami prowadzącymi gospodarstwa ekologiczne 
oraz przedsiębiorstwami ekologicznymi po obu stronach Atlantyku całe spektrum 
nowych możliwości rynkowych” powiedziała Kathleen Merrigan, wiceminister 
rolnictwa USA. „Przyniesie ono znaczne korzyści amerykańskiej gospodarce i 
przyczyni się do realizacji strategii zatrudnienia Prezydenta Obamy. Partnerstwo to 
otworzy nowe rynki dla amerykańskich rolników i hodowców, stworzy więcej 
możliwości dla małych przedsiębiorstw oraz przyniesie dobre miejsca pracy dla 
Amerykanów, którzy pakują, transportują i wprowadzają na rynek produkty 
ekologiczne.” 
 
„Jest to istotny krok wzmacniający nasze dwustronne stosunki handlowe”, dodał 
Ambasador Isi Siddiqui. „Jestem przekonany, że porozumienie to będzie ułatwiać i 
stymulować handel produktami rolnymi miedzy Unią Europejską a Stanami 
Zjednoczonymi i doprowadzi do powstania dodatkowych miejsc pracy w tym 
sektorze ważnym zarówno dla Ameryki, jak i Europy.” 
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Do tej pory rolnicy i przedsiębiorstwa, które chciały prowadzić handel po obu 
stronach Atlantyku musiały starać się o otrzymanie oddzielnych certyfikatów dla 
dwóch norm, co oznaczało podwójne opłaty, kontrole i formalności. Partnerstwo 
eliminuje te poważne bariery, zwłaszcza dla małych i średnich producentów 
ekologicznych. Wszystkie produkty spełniające warunki partnerstwa mogą być 
wprowadzane do obrotu i znakowane jako certyfikowane ekologiczne produkty, 
mięso, zboże czy wino.  
 
Przygotowując się do historycznego obwieszczenia, obie strony przeprowadziły 
szczegółowe audyty na miejscu w celu zagwarantowania zgodności swoich 
przepisów, środków kontroli jakości, wymogów w zakresie certyfikacji i praktyk 
odnoszących się do etykietowania.  
 
Chociaż występują niewielkie różnice pomiędzy normami ekologicznymi 
obowiązującymi w USA i Unii Europejskiej, obie strony zgodnie stwierdziły, że ich 
programy są równoważne z wyjątkiem zakazu stosowania antybiotyków. 
Amerykańskie przepisy prawne w zakresie rolnictwa ekologicznego zakazują 
stosowania antybiotyków, z wyjątkiem kontroli bakteryjnych zakażeń inwazyjnych 
(zarazy ogniowej) w ekologicznych sadach jabłoniowych i gruszowych. Unijne 
przepisy w zakresie rolnictwa ekologicznego zezwalają na stosowanie antybiotyków 
wyłącznie do leczenia zakażonych zwierząt. W odniesieniu do wszystkich produktów 
będących przedmiotem obrotu w ramach tego partnerstwa, urzędnicy wydający 
certyfikaty muszą sprawdzić, że żadne antybiotyki nie były stosowane z 
jakichkolwiek powodów. 
 
Ponadto wszystkie produkty sprzedawane w ramach tego partnerstwa muszą być 
wysyłane z zastosowaniem ekologicznego świadectwa wywozowego. Taki dokument 
będzie zawierał informacje na temat miejsca produkcji, jednostki certyfikującej 
ekologiczność produktu, kontroli, czy nie były stosowane zabronione substancje i 
metody, oświadczenie, że warunki partnerstwa zostały spełnione, oraz będzie 
umożliwiał identyfikowalność produktów wprowadzanych do obrotu.  
 
Obie strony zobowiązały się do zagwarantowania, że wszystkie sprzedawane 
produkty ekologiczne spełniają warunki partnerstwa, zachowując swoje cechy 
ekologiczne na wszystkich etapach produkcji i wprowadzania do obrotu. Dyrekcja 
Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej i 
krajowy program ekologiczny Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych 
(USDA),, który nadzoruje całą produkcję ekologiczną w USA, będą jednocześnie 
pełnić kluczowe funkcje w zakresie nadzoru. 
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Stany Zjednoczone i Unia Europejska będą nadal prowadzić regularne dyskusje oraz 
wzajemnie dokonywać okresowo przeglądów swoich programów w celu sprawdzenia, 
czy warunki partnerstwa są spełniane. UE i USA rozpoczną również współpracę w 
zakresie szeregu wspólnych inicjatyw dotyczących promowania produkcji 
ekologicznej i rozwiązywania ważnych kwestii, miedzy innymi takich jak dobrostan 
zwierząt. W ramach obydwu programów prowadzona będzie wymiana informacji 
technicznych i najlepszych praktyk w celu dalszego wzmacniania integralności upraw 
ekologicznych i systemów produkcji zwierzęcej. 
 
W chwili obecnej porozumienie obejmuje tylko produkty wywożone ze Stanów 
Zjednoczonych lub Unii Europejskiej i tam certyfikowane.  
 
Więcej informacji: 
http://www.ams.usda.gov/NOPTradeEuropeanUnion  
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/home_pl 
 
 
11. ROLNICTWO - Komisja występuje do państw członkowskich o zwrot 

54,3 mln euro z wydatków na WPR 
 
Komisja Europejska wystąpiła w dniu 16 lutego 2012 r. do państw członkowskich o 
zwrot nienależnie wypłaconych kwot z funduszy unijnej polityki rolnej, opiewających 
na łączną kwotę 115,2 mln euro. Ponieważ część tych kwot odzyskano już od państw 
członkowskich, efekt finansowy wyniesie niecałe 54,3 mln euro. Pieniądze te 
powrócą do budżetu UE z powodu nieprzestrzegania przepisów UE lub zastosowania 
nieodpowiednich procedur kontroli w zakresie wydatków na rolnictwo. Państwa 
członkowskie są odpowiedzialne za wypłacanie kwot pomocy i kontrolę wydatków w 
ramach wspólnej polityki rolnej (WPR), natomiast Komisja ma obowiązek czuwać 
nad prawidłowym wykorzystaniem środków przez państwa członkowskie. 
 
• Główne korekty finansowe 
 
Na mocy ostatniej decyzji odzyskane zostaną środki finansowe od następujących 
państw członkowskich: Belgii, Czech, Danii, Niemiec, Estonii, Irlandii, Grecji, 
Hiszpanii, Francji, Włoch, Cypru, Litwy, Węgier, Malty, Holandii, Polski, Portugalii, 
Finlandii, Szwecji oraz Wielkiej Brytanii. Najistotniejsze korekty indywidualne 
dotyczą: 
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⇒ 29,8 mln euro (efekt finansowy*: 29,5 mln euro) do zwrotu przez Wlk. Brytanię 
ze względu na braki w jej systemie sankcji i niewłaściwie wdrożenie wymogów 
podstawowych w zakresie zarządzania oraz zasad dobrej kultury rolnej zgodnej 
z ochroną środowiska w odniesieniu do zasady wzajemnej zgodności; 

⇒ 27,3 mln euro (efekt finansowy*: 0) do zwrotu przez Włochy ze względu na 
opóźnienia w płatnościach na rzecz rolników; 

⇒ 21,5 mln euro do zwrotu przez Włochy ze względu na niedociągnięcia w 
zakresie kontroli tłoczni oraz zgodności plonów oliwy z oliwek; 

⇒ 14,6 mln euro (efekt finansowy*3: 14,5 mln euro) do zwrotu przez Holandię ze 
względu na niesprawny system sankcji i brak kontroli niektórych wymogów 
podstawowych w zakresie zarządzania oraz zasad dobrej kultury rolnej zgodnej 
z ochroną środowiska w odniesieniu do zasady wzajemnej zgodności. 

 
Państwa członkowskie odpowiadają za zarządzanie większością płatności w ramach 
wspólnej polityki rolnej, działając głównie za pośrednictwem swoich agencji 
płatniczych. Na nich ciąży również obowiązek przeprowadzania kontroli, takich jak 
na przykład weryfikacja wniosków rolników o płatności bezpośrednie. Komisja 
przeprowadza ponad 100 audytów rocznie, sprawdzając, czy państwa członkowskie w 
sposób odpowiedni prowadzą kontrole i usuwają nieprawidłowości. Jednocześnie 
Komisja może wystąpić o zwrot zaległych płatności, jeśli audyt wykaże, że działania 
państwa członkowskiego nie gwarantują należytego wydatkowania unijnych środków.  
Szczegółowe informacje objaśniające system corocznego rozliczania rachunków 
znajdują się w zestawieniu dotyczącym rozsądnego zarządzania budżetem rolnym 
„Managing the agriculture budget wisely”, dostępnym pod adresem:  
http://ec.europa.eu/agriculture/fin/clearance/factsheet_en.pdf . 
 
Szczegółowe informacje na temat korekt indywidualnych w podziale na poszczególne 
państwa członkowskie i sektory zostały zamieszczone w załączonej tabeli (załączniki 
I i II).  
 
Załącznik I: Rozliczenie rachunków EFRG i EFRROW 
Decyzja 37: Korekty w podziale na poszczególne państwa członkowskie (w mln euro) 
 

                                                 
3 Efekt finansowy jest mniejszy z uwagi na to, że wstrzymano już wypłatę części kwot. 

Odnośny sektor i przyczyna korekty Wielkość 
korekty 

Wielkość efektu 
finansowego 
korekty* 
 

Belgia   

Rozwój obszarów wiejskich - korekta proponowana za lata 2008-2010 ze 
względu na niedociągnięcia w kontroli środków rolnośrodowiskowych 
oraz środków przyznanych z tytułu naturalnych utrudnień 

2,762 
 

2,762 
 

Płatności po terminie - korekta proponowana za rok 2009 ze względu na 
nieprzestrzeganie terminów płatności oraz wydatki niekwalifikowalne 

0,370 0 

Cypr    
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* Efekt finansowy korekty uwzględnia wcześniejsze pokrywające się korekty oraz kwoty odzyskane już 
przez Komisję Europejską. 
 

Zasada wzajemnej zgodności - korekta proponowana za lata 2006-2009 
ze względu na nieokreślenie zasad dobrej kultury rolnej zgodnej z 
ochroną środowiska oraz niedociągnięcia w zakresie kontroli na miejscu 

0,118 0,103 

Korekta proponowana ze względu na przekroczenie pułapów 
finansowych w 2010 r. 

0,024 0 

Czechy   
Korekta proponowana ze względu na przekroczenie pułapów 
finansowych w 2010 r. 

0,011 0 

Dania    
Korekta proponowana ze względu na przekroczenie pułapów 
finansowych w 2010 r. 

0,001 0 

Estonia   
Płatności po terminie - korekta proponowana za rok 2010 ze względu na  
nieprzestrzeganie terminów płatności 

0,010 0 

Finlandia    
Rozwój obszarów wiejskich - korekta proponowana za lata 2007-2008 ze 
względu na wydatki niekwalifikowalne 

0,045 0,045 

Płatności po terminie - korekta proponowana za rok 2010 ze względu na 
nieprzestrzeganie terminów płatności 

0,011 0 

Francja   
Rozwój obszarów wiejskich - korekta proponowana za lata 2007-2009 ze 
względu na niedociągnięcia w kontroli następujących środków: 
modernizacja gospodarstw rolnych, zachowanie i poprawa stanu 
dziedzictwa obszarów wiejskich 

0,764 0,764 

Korekta proponowana w odniesieniu do najbardziej prawdopodobnego 
błędu i znanego błędu w ramach finansowego rozliczenia rachunków za 
2008 r. 

0,046 0,046 

Niemcy    
Płatności po terminie - korekta proponowana za rok 2010 ze względu na 
redukcję zgodnie z decyzją w sprawie finansowego rozliczenia 
rachunków 

7,108 0 

Inne korekty - korekta proponowana ze względu na całkowity błąd 
przekraczający próg istotności (populacja EFRG załącznik III) w ramach 
finansowego rozliczenia rachunków za 2008 r. 

0,036 0,036 

Grecja    
Płatności po terminie - korekta proponowana za rok 2009 ze względu na 
nieprzestrzeganie terminów płatności oraz przekroczenie pułapów 
finansowych 

8,672 zwrot 0,142 
 

Korekta proponowana ze względu na przekroczenie pułapów 
finansowych w 2009 r. 

0,190 0,190 

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie T-344/05 – Trybunał 
unieważnił częściowo decyzję 2055/555/WE wyrokiem z dnia 9 
września 2011 r. 

zwrot 34,531 zwrot 34,531 

Węgry   
Pomoc obszarowa - korekta proponowana ze względu na niedociągnięcia 
w LPIS-GIS w odniesieniu do lat 2007-2008 oraz niedociągnięcia w 
administracyjnych kontrolach krzyżowych i kontrolach na miejscu 

5,243 5,243 

Płatności po terminie - korekta proponowana za rok 2010 ze względu na 
nieprzestrzeganie terminów płatności 

0,022 0 

Irlandia   

Składowanie interwencyjne - korekta proponowana za lata 2005-2006 ze 
względu na niespełnienie minimalnego wymaganego poziomu kontroli w 
zakresie przechowywania publicznego cukru i zbóż 

0,004 0,004 

Rozwój obszarów wiejskich - korekta proponowana za lata 2002-2005 ze 
względu na niewłaściwe wykorzystanie funduszy rolnych 

0,137 0,137 

Płatności po terminie - korekta proponowana za rok 2010 ze względu na 
nieprzestrzeganie terminów płatności 

0,095 0 

Włochy    
Oliwa z oliwek oraz inne oleje i tłuszcze – korekta proponowana ze 
względu na niedociągnięcia w zakresie kontroli tłoczni oraz zgodności 
plonów w odniesieniu do lat 2005-2006 

21,456 21,456 

Płatności po terminie - korekta proponowana za rok 2007 ze względu na 
nieprzestrzeganie terminów płatności 

27,293 0 

Płatności po terminie - korekta proponowana za rok 2009 ze względu na 
nieprzestrzeganie terminów płatności, przekroczenie pułapów 
finansowych oraz tymczasową restrukturyzację sektora cukrowego 
 

8,483 0 

Litwa   
Pomoc obszarowa - korekta proponowana za lata 2006-2008 ze względu 
na niedociągnięcia w zakresie LPIS-GIS, nieskuteczność analizy ryzyka 
oraz niewłaściwe terminy kontroli na miejscu, w tym środków w 
zakresie rozwoju obszarów wiejskich związanych z danym obszarem 

8,563 8,563 

Malta   
Zasada wzajemnej zgodności - korekta proponowana za lata 2006 i 2007 
w odniesieniu do wymogów podstawowych w zakresie zarządzania 7-8 
ze względu na nieosiągnięcie minimalnego poziomu kontroli oraz brak 
skutecznej kontroli w zakresie zasad dobrej kultury rolnej zgodnej z 
ochroną środowiska 

0,001 0,001 

Holandia   
Premie zwierzęce - korekta proponowana za lata 2007-2008 ze względu 
na niezastosowanie sankcji w przypadku potencjalnie kwalifikujących 
się zwierząt 

1,548 1,548 

Zasada wzajemnej zgodności - korekta proponowana za lata 2006-2009 
ze względu na wadliwy system sankcji, brak kontroli w odniesieniu do 
niektórych wymogów podstawowych w zakresie zarządzania oraz w 
zakresie zasad dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska 

14,598 14,485 

Rozwój obszarów wiejskich - korekta proponowana za lata 2007-2009 ze 
względu na niedociągnięcia w zakresie kontroli administracyjnych 
obsady zwierząt gospodarskich w odniesieniu do zobowiązań 
rolnośrodowiskowych, weryfikacji zobowiązań rolnośrodowiskowych 
oraz ilości nawozów, wcześniejszego zgłaszania kontroli na miejscu, 
identyfikowalności wyników kontroli na miejscu i kontroli obsady 
zwierząt gospodarskich oraz niedociągnięcia w zakresie systemu sankcji 

2,040 2,018 

Polska   
Finansowe rozliczenie rachunków za 2008 r.: korekta proponowana ze 
względu na zwroty niepodlegające refundacji (populacja EFRG) 

0,281 0,281 

Portugalia    
Owoce i warzywa - korekta proponowana za lata 2006-2008 ze względu 
na niedociągnięcia w zakresie ekologicznego gospodarowania 
opakowaniami oraz nieprawidłowe obliczenie wartości produkcji 
wprowadzonej do obrotu 

0,038 0,038 

Hiszpania   
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Załącznik II: Rozliczenie rachunków EFRG i EFRROW 
Decyzja 37: Korekty w podziale na poszczególne sektory (w mln euro) 
 

Sektor Wielkość 
korekty 

Wielkość efektu finansowego 
korekty* 
 

   
Owoce i warzywa 0,416 0,416 
     
Składowanie interwencyjne 0,004 0,004 
   
Premie zwierzęce 
(w tym zwrot wynikający z wyroku 
Trybunału Sprawiedliwości w sprawie T-

-32,875 -32,875 

                                                 
* Efekt finansowy korekty uwzględnia wcześniejsze pokrywające się korekty oraz kwoty odzyskane już 

przez Komisję Europejską. 

Owoce i warzywa - korekta proponowana za lata 2006-2007 ze względu 
na niewłaściwe naliczenie odsetek na rzecz budżetu UE w związku z 
nieprzestrzeganiem terminów płatności 

0,378 0,378 

Płatności po terminie - korekta proponowana za rok 2010 ze względu na 
przekroczenie pułapów finansowych, płatności po terminie oraz 
odzyskanie opłat za przekroczenie kwot krajowych w sektorze mleka 

6,576 0 

Proponowana korekta finansowa ze względu na wykrycie błędów 
systematycznych w populacji EFRG nieobjętej zintegrowanym 
systemem zarządzania w ramach finansowego rozliczenia rachunków za 
2007 r. 

0,126 0,126 

Korekta proponowana ze względu na błędy istotne i znane w odniesieniu 
do rachunków lub dłużników w ramach finansowego rozliczenia 
rachunków za 2008 r. 

0,028 0,028 

Korekta proponowana za 2008 r. ze względu na przekroczenie pułapów 
finansowych oraz wydatki niekwalifikowalne 

0,933 0,933 

Szwecja   

Premie zwierzęce - korekta proponowana za lata 2007-2008 ze względu 
na niezastosowanie sankcji w przypadku potencjalnie kwalifikujących 
się zwierząt (bydło) 

0,108 0,108 

Płatności po terminie - korekta proponowana za rok 2010 ze względu na 
nieprzestrzeganie terminów płatności oraz przekroczenie pułapu 
finansowego 

0,044 0 

Wlk. Brytania   
Zasada wzajemnej zgodności - korekta proponowana za lata 2007-2010 
ze względu na wadliwy system sankcji oraz nieprawidłowe wdrożenie 
wymogów podstawowych w zakresie zarządzania oraz zasad dobrej 
kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska 

29,846 29,547 

Rozwój obszarów wiejskich - korekta proponowana za lata 2008-2010 ze 
względu na niedociągnięcia w zakresie weryfikacji racjonalności 
kosztów: 

0,250 0,157 

Płatności po terminie - korekta proponowana za rok 2010 ze względu na 
nieprzestrzeganie terminów płatności oraz przekroczenie pułapu 
finansowego 

1,466 0 

   
OGÓŁEM 115,222 54,324 
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344/05) 
   
Pomoc obszarowa 13,807 13,807 
   
Zasada wzajemnej zgodności 44,563 44,136 
   
Oliwa z oliwek oraz inne oleje i tłuszcze 21,456 21,456 
   
Rozwój obszarów wiejskich 5,997 5,883 
   
Płatności po terminie 60,151 -0,142 
   
Inne korekty 1,676 1,639 
   
OGÓŁEM 115,222 54,324 

 
 
12. ŚRODOWISKO - Komisja wzywa Polskę do prawidłowego transponowania 

prawodawstwa w sprawie monitorowania wody 
 
Polska wciąż nie dostosowała swoich przepisów do prawodawstwa unijnego w 
zakresie ochrony wody, w tym monitorowania jej jakości. Zgodnie z zaleceniem 
komisarza ds. środowiska Janeza Potočnika Komisja przesłała dodatkową 
uzasadnioną opinię w celu wezwania Polski do prawidłowego wdrożenia unijnej 
ramowej dyrektywy wodnej. Polska już po raz trzeci otrzymuje wezwanie do 
zapewnienia zgodności z prawodawstwem unijnym w zakresie ochrony wody. 
Jeżeli nie udzieli odpowiedzi w ciągu miesiąca, Komisja może skierować sprawę do 
Trybunału Sprawiedliwości UE.  
 
Ramowa dyrektywa wodna ma kluczowe znaczenie dla ochrony wód w Europie. 
Artykuł 8 dyrektywy zobowiązuje państwa członkowskie do ustalania stanu wód 
powierzchniowych i podziemnych w ramach krajowych programów monitorowania. 
Dzięki ocenie stanu wód możliwe jest właściwe ukierunkowanie ewentualnych 
środków naprawczych. Termin transpozycji dyrektywy przez Polskę upłynął w maju 
2004 r., jednak nie przyjęła ona w tamtym czasie ustaw spełniających wymogi 
dyrektywy w wielu obszarach, w tym w zakresie monitorowania jakości wody. 
 
Komisja przesłała do władz polskich wezwanie do usunięcia uchybienia w czerwcu 
2008 r. Jako że odpowiedź Polski i działania naprawcze nie objęły swoim zakresem 
wszystkich zastrzeżeń Komisji, w czerwcu 2010 r. wystosowano uzasadnioną opinię. 
W odpowiedzi w marcu 2011 r. Polska zrewidowała swoje ustawodawstwo wodne, a 
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w listopadzie 2011 r. przyjęła nowe prawo w sprawie monitoringu wód 
powierzchniowych i podziemnych. Jednak nowe polskie prawodawstwo 
doprowadziło do powstania dalszych przypadków niezgodności z dyrektywą, w 
związku z czym Komisja przesłała do władz polskich dodatkową uzasadnioną opinię. 
 
Dyrektywa 2000/60/WE: 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2000L0060:20090625:PL:PDF 
 
• Kontekst 
 
Ramowa dyrektywa wodna, które weszła w życie w 2000 r., zapewnia państwom 
członkowskim ramy umożliwiające zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi w 
dorzeczach w całej Unii Europejskiej. Wszystkie państwa członkowskie zobowiązały 
się do ochrony i poprawy stanu wszystkich części wód gruntowych i 
powierzchniowych (rzek, jezior, kanałów i wód przybrzeżnych), aby przywrócić ich 
dobry stan najpóźniej do 2015 r. 
 
Monitorowanie wód powierzchniowych obejmuje skład chemiczny wody, ilość 
kluczowych elementów biologicznych oraz fizyczny kształt jednolitych części wód. 
Jego celem jest zapewnienie całościowego przeglądu stanu europejskich wód. 
Programy monitorowania wód podziemnych obejmują ilość i jakość wody. 
 
Aktualne statystyki dotyczące postępowań w sprawie naruszenia przepisów: 
http://ec.europa.eu/environment/legal/implementation_en.htm 
Więcej szczegółów o polityce wodnej:  
http://ec.europa.eu/environment/water/index_en.htm  
 
 
13. ŚRODOWISKO - Ocena oddziaływania na środowisko staje się bardziej 

przyjazna dla użytkownika  
 
Komisja zebrała w jednym dokumencie wszystkie przepisy UE regulujące oceny 
oddziaływania na środowisko, aby ułatwić władzom państw członkowskich i 
wykonawcom radzenie sobie ze skutkami, jakie projekty budowlane wywierają na 
środowisko. Pierwotną wersję dyrektywy w sprawie oceny oddziaływania na 
środowisko (dyrektywy EIA) oraz jej kolejne trzy przeglądy połączono w jedną, 
bardziej zwięzłą, lepiej przetłumaczoną i przyjazną dla użytkownika wersję, która 
właśnie wchodzi w życie.  
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Komisarz ds. środowiska, Janez Potočnik, stwierdził: „Dyrektywa EIA jest ważnym 
narzędziem w uwzględnianiu problemów związanych z ochroną środowiska podczas 
opracowywania projektów budowlanych. Celem zmian było uproszczenie formy tej 
dyrektywy poprzez uczynienie jej bardziej zrozumiałą z prawnego punktu widzenia, 
dostępniejszą i łatwiejszą do wdrożenia. Inicjatywa ta stanowi część przeglądu 
dyrektywy EIA, który to proces zapoczątkowano w 2010 r., a jej celem jest 
zwiększenie zapewnionej dzięki dyrektywie ochrony środowiska, przy jednoczesnym 
ograniczeniu obciążeń administracyjnych.”  
 
To ujednolicenie jest częścią trwających obecnie starań zmierzających do 
uproszczenia otoczenia regulacyjnego UE. Oznacza to, że dyrektywa EIA i jej kolejne 
zmiany tworzą teraz jeden przejrzysty i zrozumiały akt prawny, który nie wprowadza 
żadnych zmian do jej pierwotnych przepisów. Podobnie jak istniejąca już legislacja, 
wersja ujednolicona została przetłumaczona na wszystkie języki urzędowe UE. 
Tłumaczenia nowej wersji zostały również przejrzane w celu usunięcia wszelkich 
wątpliwości spowodowanych niejasnym brzmieniem lub błędami językowymi.   
 
Parlament Europejski i Rada przyjęły ujednoliconą wersję dyrektywy EIA w dniu 13 
grudnia 2011 r., a jej tekst opublikowano w dniu 28 stycznia 2012 r. jako Dyrektywę 
2011/92/UE.  
 
Ocena oddziaływania na środowisko jest procedurą gwarantującą, że skutki 
wywierane na środowisko przez projekty budowlane, jak np. zapory wodne, 
autostrady, lotniska, fabryki i projekty z zakresu energetyki, będą poddane ocenie 
oraz uwzględnione, zanim właściwe organy państwa członkowskiego zatwierdzą dany 
projekt. Wspólne zasady oceny oddziaływania na środowisko poszczególnych 
projektów publicznych lub prywatnych zostały pierwotnie określone w dyrektywie 
EIA z 1985 r., zmienianej kolejno w latach 1997, 2003 oraz 2009.  
 
• Kolejne kroki 
 
Przegląd dyrektywy EIA zostanie zakończony w 2012 r., kiedy Komisja przedstawi 
swój wniosek w sprawie przeglądu ujednoliconej dyrektywy. Kolejne zmiany będą 
dotyczyły raczej treści dyrektywy niż jej formy. 
 
• Kontekst 
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Celem dyrektywy EIA jest zagwarantowanie, że projekty, które prawdopodobnie 
wywrą wpływ na środowisko, zostały odpowiednio ocenione przed ich 
zatwierdzeniem. Oznacza to, że wszelkie możliwe skutki tych projektów dla 
środowiska będą określone i ocenione, zanim podjęta zostanie jakakolwiek decyzja o 
zatwierdzeniu projektów. Wykonawcy mogą wtedy odpowiednio dostosować swoje 
projekty, ograniczając do minimum ich negatywne skutki jeszcze przed ich 
pojawieniem się, lub też właściwe organy mogą włączyć środki łagodzące te skutki 
podczas zatwierdzania projektów.  
 
Dyrektywa zapewnia udział opinii publicznej w procedurach podejmowania decyzji 
dotyczących środowiska już na wczesnym etapie. W trakcie przeprowadzania oceny 
projektów członkowie zainteresowanej społeczności muszą być informowani na 
bieżąco oraz móc przedstawić swoje uwagi co do propozycji wykonawców, co 
pozwoli właściwym organom i wykonawcom na podjęcie decyzji w oparciu o pełne 
informacje. 
 
• Dodatkowe informacje: 
Ujednolicony tekst dyrektywy EIA jest dostępny na stronie: 
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2012:026:SOM:PL:HTML   
 
Więcej informacji na temat dyrektywy dotyczącej oceny oddziaływania na 
środowisko: 
http://ec.europa.eu/environment/eia/eia-legalcontext.htm   
http://ec.europa.eu/environment/eia/conference.htm 
 
 
14. KWESTIE PRAWNE - Sprawozdanie dotyczące najlepszych praktyk w 

zakresie zmniejszania obciążeń administracyjnych 
 
Przewodniczący Komisji José Manuel Barroso spotkał się w dniu 21 lutego 2012 r. z 
przewodniczącym Grupy Wysokiego Szczebla Niezależnych Partnerów ds. Obciążeń 
Administracyjnych, dr Edmundem Stoiberem, który przekazał mu przygotowane 
przez grupę sprawozdanie: „Europę stać na więcej” poświęcone najlepszym 
praktykom dotyczącym wdrażania prawodawstwa UE w państwach członkowskich w 
jak najmniej uciążliwy sposób. 
 
Przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso powiedział: „Gratuluję 
grupie pod przewodnictwem dr Edmunda Stoibera znakomitego sprawozdania. 
Przedstawiono w nim interesujące przykłady inteligentnych sposobów wdrażania 
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prawa UE przez państwa członkowskie. Dzięki tym sposobom pozytywne skutki 
prawodawstwa są w pełni odczuwalne i nie są hamowane zbędnymi obciążeniami 
administracyjnymi na szczeblu krajowym. Wzywam państwa członkowskie do 
przyjrzenia się tym przykładom i wciągnięcia z nich wniosków. Dzięki wzajemnej 
inspiracji w dziedzinie inteligentnych regulacji prawnych możemy poprawić otocznie 
biznesu, wspierać wzrost gospodarczy i tworzyć nowe miejsca pracy w Europie”. 
 
Komisja zwróciła się o przygotowanie sprawozdania dotyczącego najlepszych 
praktyk w sierpniu 2010 r. Sprawozdanie zawiera listę 74 przykładów najlepszych 
praktyk: m.in. inicjatyw w zakresie administracji elektronicznej, inteligentnych 
rozwiązań – zwłaszcza dotyczących małych przedsiębiorstw, bezpośredniego 
zaangażowania zainteresowanych stron, rzetelnych wytycznych i inicjatyw 
transgranicznych. 
 
Ze sprawozdania wynika, że w dziedzinie wdrażania prawodawstwa UE wiele jeszcze 
można udoskonalić. Niemal jedna trzecia wszystkich obciążeń administracyjnych 
nakładanych na przedsiębiorców w związku z przepisami UE wynika z braku 
skutecznego wdrożenia unijnych wymogów. Dlatego właśnie ograniczenie 
uciążliwych dla przedsiębiorców sposobów wdrażania przepisów ma zasadnicze 
znaczenie dla poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz 
pobudzenia europejskiej gospodarki i jej konkurencyjności. 
 
W sprawozdaniu ujęto również listę kontrolną z zaleceniami i zachęca się czytelników 
do przedstawienia uwag. 
 
• Kontekst 
 
W styczniu 2007 r. Komisja przedstawiła cel polegający na zmniejszeniu obciążeń 
administracyjnych nakładanych na przedsiębiorstwa o 25 proc. do 2012 r., a także 
odpowiadający mu program działań. W marcu 2007 r. zostały one zatwierdzone przez 
Radę Europejską. Poprawa otoczenia biznesu dzięki ograniczeniu biurokracji stanowi 
wspólny cel, który można osiągnąć wyłącznie dzięki przyjęciu wspólnej 
odpowiedzialności przez instytucje europejskie i państwa członkowskie. 
 
Komisja Europejska poczyniła znaczne postępy we wdrażaniu programu działań. Do 
tej pory zaproponowała środki pozwalające ograniczyć obciążenia administracyjne 
nawet o 33 proc., tj. o ponad 40 mld euro. Spośród nich Rada i Parlament przyjęły jak 
dotąd środki odpowiadające redukcji obciążeń o 22 proc. 
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Dzięki niedawno zawartemu porozumieniu w sprawie środków upraszczających 
wymagania w zakresie rachunkowości dla ponad 5 milionów małych przedsiębiorstw 
zapewniono dodatkowy bodziec do osiągnięcia celu, jakim jest zmniejszenie obciążeń 
administracyjnych o 25 proc do 2012 r. 
 
Od 2008 r. wspomniana grupa wysokiego szczebla pod przewodnictwem dr Edmunda 
Stoibera doradza Komisji i pomaga jej realizować program działań na rzecz 
zmniejszenia obciążeń administracyjnych w UE. 
 
• Więcej informacji: 
 
Pełny tekst sprawozdania w języku polskim: 
http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/admin_burden/best_practice_report/docs/b
p_report_signature_pl.pdf 
 
Broszura, w której przedstawiono wybrane przykłady dobrych praktyk (w języku 
polskim): 
http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/admin_burden/best_practice_report/docs/b
estpractice_broch_pl.pdf 
 
Uwagi na temat sprawozdania można przesłać na adres: SG-HLG-AB@ec.europa.eu 
Strona Komisji poświęcona lepszemu stanowieniu prawa 
Strona internetowa grupy wysokiego szczebla 
 
 
15. KWESTIE PRAWNE - Europejskie prawo spółek: dalsze działania 
 
Komisja Europejska zainicjowała 20 lutego 2012 r. szeroko zakrojone konsultacje 
dotyczące przyszłości europejskiego prawa spółek. Europa potrzebuje ram prawa 
spółek dostosowanych do potrzeb dzisiejszego społeczeństwa oraz do zmian 
warunków gospodarczych. Prawo spółek UE miało decydujące znaczenie dla budowy 
jednolitego rynku. Teraz nadeszła pora, aby upewnić się, czy istniejące ramy prawne 
przystają do obecnych potrzeb. Rozpoczęto zatem publiczne konsultacje 
przeprowadzane drogą internetową w celu zgromadzenia uwag wszystkich 
zainteresowanych stron. Termin przesyłania opinii upływa dnia 14 maja 2012 r. 
 
Europejskie prawo spółek określa wspólny zbiór zasad, które gwarantują równoważną 
ochronę w całej UE akcjonariuszom i wspólnikom, wierzycielom oraz innym 
zainteresowanym stronom, których dotyczą działania spółek. Prawo spółek jest 
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podstawą gwarantowania pewności prawnej i ochrony praw akcjonariuszy. Należy 
szanować różnice tradycji prawnych państw członkowskich i różnorodność struktur 
przedsiębiorstwa, niemniej harmonizacja podstawowych zasad ułatwia 
przedsiębiorstwom oferowanie usług i produktów wszystkim konsumentom w Unii. 
Wzrost handlu transgranicznego i rozwój handlu elektronicznego tworzą rozliczne 
możliwości dla przedsiębiorstw i konsumentów, stanowiąc jednocześnie wyzwanie 
dla obowiązującego prawa spółek. Stąd konieczność refleksji na temat metod 
dostosowania istniejących ram do nowych warunków XXI wieku. Dzisiejsze 
wyzwania wymagają od nas ponadto postrzegania prawa spółek nie tylko w czysto 
prawnym kontekście, ale też w szerszej perspektywie ładu korporacyjnego, społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw i kluczowej roli przedsiębiorstw w innowacjach i 
wzroście gospodarczym.  
 
Komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług Michel Barnier powiedział: 
„Kształtowanie polityki UE w zakresie europejskiego prawa spółek jest wyzwaniem, 
które musimy podjąć. Stworzenie odpowiedniego prawa spółek ułatwi rozwój 
przedsiębiorstw w całej UE, co będzie korzystne zarówno dla ich akcjonariuszy, jak i 
dla konsumentów. Kontekst prawa spółek podlega ewolucji i musimy skoncentrować 
się na tym, w jaki sposób najlepiej dostosować nasze ramy regulacyjne. Dlatego 
zachęcam zainteresowane strony do uczestnictwa w zainicjowanych dziś 
konsultacjach społecznych”.  
 
• Czego dotyczą konsultacje społeczne? 
 
Oczekujemy opinii zarówno na temat ogólnej orientacji europejskiego prawa spółek, 
jak i w sprawie bardziej szczegółowych inicjatyw, które mogłyby zostać zaplanowane 
w przyszłości. Konsultacje obejmują następujące kwestie: 
 
⇒ Cele i zakres zastosowania europejskiego prawa spółek – Jakie powinny być 

główne cele europejskiego prawa spółek? Czy obowiązujące przepisy 
odpowiadają dzisiejszym wyzwaniom? Jakie dziedziny wymagają dalszych 
zmian? Jakie są zależności między prawem spółek a ładem korporacyjnym? 

⇒ Ujednolicanie europejskiego prawa spółek – czy należy połączyć obowiązujące 
dyrektywy w sprawie prawa spółek w jeden akt prawny w celu stworzenia 
bardziej przystępnych i przyjaznych dla użytkownika ram regulacyjnych?  

⇒ Przyszłość form prawnych spółek unijnych – Jakie są zalety i słabe strony form 
prawnych spółek w Unii? Czy należy dokonać weryfikacji istniejących form 
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spółek? Czy należy zbadać możliwości zastosowania alternatywnych 
instrumentów?  

⇒ Transgraniczna mobilność spółek – Co można zrobić, aby ułatwić transgraniczne 
przenoszenie siedziby przedsiębiorstwa? Jakie rozwiązania stosować w przypadku 
transgranicznego podziału spółki na dwie różne jednostki? Czy należy 
zweryfikować przepisy w zakresie fuzji transgranicznych?  

⇒ Grupy spółek – np. kilka spółek podlegających jednemu zarządowi lub ośrodkowi 
kontroli – Czy istnieje zapotrzebowanie na stosowanie środków z zakresu polityki 
UE w tej dziedzinie?  

⇒ Zasady dotyczące kapitału w spółkach europejskich – Czy obowiązujące 
minimalne wymogi w zakresie kapitału oraz przepisy odnośnie do zachowania 
kapitału wymagają zmiany i aktualizacji?  

 
• Jakie będą dalsze działania? 
 
Konsultacje potrwają do dnia 14 maja 2012 r. Uzyskane odpowiedzi zostaną 
przeanalizowane i opublikowane zostanie oświadczenie podsumowujące ich wyniki. 
Następnie podjęte zostaną dalsze działania.  
 
• Kontekst 
 
Obowiązujące na szczeblu europejskim prawodawstwo w zakresie prawa spółek 
obejmuje liczne dyrektywy i rozporządzenia. Harmonizacja europejskiego prawa 
spółek obejmuje ochronę interesów akcjonariuszy lub wspólników i innych stron, 
wymogi dotyczące składników kapitału spółek akcyjnych i jego utrzymywania, oferty 
przejęcia, obowiązek ujawnień dotyczący oddziałów, połączenia i podziały spółek, 
minimalne przepisy dotyczące jednoosobowych spółek z ograniczoną 
odpowiedzialnością, prawa akcjonariuszy i wspólników oraz powiązane obszary, 
takie jak sprawozdania finansowe i rachunkowość. Uwzględnia też różne formy 
prawne spółek, takie jak spółka europejska (SE), europejskie ugrupowanie interesów 
gospodarczych (EUIG) i spółdzielnia europejska (SCE).  
 
W 2011 r., Komisja rozpoczęła podobne konsultacje społeczne dotyczące ładu 
korporacyjnego. Oba te obszary polityki są ściśle powiązane, jako że niektóre 
przepisy w zakresie ładu korporacyjnego są zawarte w prawie spółek, a prawo spółek 
w dużym stopniu dotyczy zagadnień z zakresu ładu korporacyjnego. W związku z 
tym, w celu zapewnienia spójności, w drugiej połowie 2012 r. wszelkie dalsze 
inicjatywy w tych dwóch obszarach będą zapowiadane wspólnie. 
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16. SPRAWY WEWNĘTRZNE - Eurobarometr: wzrost korupcji? 
 
Jak wynika z badania Eurobarometru opublikowanego przez Komisję korupcja 
pozostaje istotnym problemem w państwach Unii Europejskiej. Co więcej, w opinii 
publicznej jej poziom wzrósł w ostatnich trzech latach. Dane pokazują, że prawie trzy 
czwarte Europejczyków nadal postrzega korupcję jako jeden z głównych problemów i 
uważa, że występuje ona na wszystkich szczeblach rządu. Osiem procent 
respondentów stwierdziło, że w ubiegłym roku żądano od nich lub oczekiwano 
wręczenia łapówki. 
 
„Z rozczarowaniem trzeba odnotować, że praktyczne rezultaty działań 
antykorupcyjnych w Unii Europejskiej nie dają powodów do satysfakcji. Ile razy 
powtarzaliśmy, że już najwyższy czas na podjęcie działań? Europejczycy oczekują od 
rządów krajowych podjęcia zdecydowanych kroków. Nadszedł czas, by faktycznie to 
uczyniły”, powiedziała Cecilia Malmström, komisarz UE odpowiedzialna za sprawy 
wewnętrzne. 
 
Korupcja pozostaje jednym z największych wyzwań stojących przed Europą. Chociaż 
w poszczególnych państwach członkowskich UE ma ona różny charakter i skalę, 
korupcja szkodzi UE jako całości prowadząc do zmniejszenia inwestycji, utrudniając 
rzetelne funkcjonowanie rynku wewnętrznego oraz negatywnie oddziałując na finanse 
publiczne. Straty ekonomiczne powodowane w UE przez korupcję szacuje się na 
kwotę 120 mld EUR rocznie. 
 
„Korupcja to rak, który toczy kraj od wewnątrz, podważając zaufanie do instytucji 
demokratycznych, utrudniając rozliczanie przywódców politycznych oraz otwierając 
dostęp zorganizowanym grupom przestępczym. Korupcji można skutecznie zaradzić 
wyłącznie dzięki woli i zaangażowaniu liderów i decydentów na wszystkich 
szczeblach, podkreśliła Cecilia Malmström.  
 
W czerwcu zeszłego roku Komisja Europejska przyjęła pakiet antykorupcyjny, 
wzywając do większej koncentracji na problemie korupcji w ramach wszystkich 
właściwych obszarów polityki UE. Komisja ustanowiła również specjalny unijny 
mechanizm monitorowania i oceny, sprawozdanie o zwalczaniu korupcji w UE, w 
którym jasno przedstawiony zostanie stan działań antykorupcyjnych we wszystkich 
27 państwach członkowskich UE. Pierwsze sprawozdanie ma zostać przedstawione w 
2013 r. 
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Komisja zaproponuje wkrótce dalsze przepisy, w szczególności dotyczące konfiskaty 
mienia pochodzącego z przestępstwa, reformy reguł dokonywania zamówień 
publicznych, bardziej zaawansowanych statystyk dotyczących przestępczości oraz 
udoskonalonej polityki zwalczania nadużyć finansowych na szczeblu UE.  
 
• Kontekst 
 
Badanie Eurobarometru przeprowadzono w 27 państwach członkowskich UE we 
wrześniu 2011 r. Najważniejsze ustalenia są następujące: 
⇒ większość (74%) Europejczyków uważa, że korupcja stanowi jeden z poważnych 

problemów w ich państwie; prawie połowa Europejczyków (47%) utrzymuje, że 
poziom korupcji w ich państwie wzrósł w ostatnich trzech latach; 

⇒ większość Europejczyków jest zdania, że korupcja występuje w instytucjach 
lokalnych (76%), regionalnych (75%) i krajowych (79%);  

⇒ Europejczycy uważają, że łapownictwo i nadużywanie stanowiska mają miejsce 
we wszystkich obszarach służby publicznej; grupami, które najczęściej 
podejrzewa się o udział w takiej działalności są politycy krajowi (57%) oraz 
urzędnicy udzielający zamówień publicznych (47%); 

⇒ 40% Europejczyków uważa, że zbyt bliskie związki między biznesem i polityką 
przyczyniają się do korupcji; przyczynia się do niej również brak działania ze 
strony polityków (36%) oraz brak przejrzystości w wydawaniu publicznych 
pieniędzy (33%); większość badanych (68%) jest zdania, że brakuje 
wystarczającej przejrzystości oraz nadzoru nad finansami partii politycznych; 

⇒ większość Europejczyków (70%) przyjmuje, że korupcji nie da się wyeliminować 
i że występowała ona od zawsze; dwie trzecie Europejczyków (67%) twierdzi, że 
korupcja jest elementem kultury biznesowej w ich państwie;  

⇒ większość Europejczyków (67%) nie zgadza się z twierdzeniem, że korupcja 
wpłynęła negatywnie na ich bieżące życie; osoby twierdzące, że odczuły taki 
negatywny wpływ są w mniejszości (29%); jeszcze mniejsza część respondentów 
(8%) stwierdziła, że w ubiegłym roku żądano od nich lub oczekiwano łapówki;  

⇒ w obliczu przypadków korupcji Europejczycy zwróciliby się o pomoc najchętniej 
do policji (42%) i wymiaru sprawiedliwości (41%), w ostatniej zaś kolejności do 
przedstawicieli politycznych (6%). 

 
• Więcej informacji: 
 
Badanie Eurobarometru: 
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http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_374_en.pdf  
Strona internetowa komisarz do spraw wewnętrznych, Cecilii Malmström: 
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm   
Strona Dyrekcji Generalnej do Spraw Wewnętrznych: 
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm  
 
 
17. POLITYKA REGIONALNA - Forum Miast: komisarz Hahn wzywa miasta 

do położenia większego nacisku na wzrost gospodarczy i zatrudnienie  
 
Komisarz ds. polityki regionalnej Johannes Hahn rozpoczyna bezpośredni dialog z 
europejskimi miastami. Fundusze strukturalne UE są obecnie jednym z 
najważniejszych instrumentów, które państwa członkowskie mogą wykorzystać do 
pobudzania wzrostu gospodarczego. Duży nacisk należy przy tym położyć na miasta z 
uwagi na ich szczególną rolę w gospodarkach europejskich. Efektywne inwestycje w 
miastach – w których mieszka prawie 70 proc. ludności UE – są niezmiernie ważne w 
momencie, kiedy w wyniku kryzysu gospodarczego bezrobocie osób młodych 
osiągnęło alarmujący poziom 22 proc. W dniu 16 lutego, podczas zorganizowanego w 
Brukseli pierwszego Forum Miast, Komisja umożliwi miastom przedstawienie opinii 
na temat nowych wniosków dotyczących polityki miejskiej. Wnioski, które 
przedstawiono w październiku ubiegłego roku, obejmowały ambitne plany dotyczące 
przeznaczenia środków finansowych dla miast, opracowania nowych, bardziej 
spójnych podejść do łączenia działań w sektorach, takich jak transport i środowisko, 
oraz wspierania innowacji przez same miasta. Burmistrzowie i przedstawiciele miast 
oraz instytucji UE będą dyskutować nad tym, jak osiągnąć cele strategii „Europa 
2020” przy bardziej dynamicznym podejściu do rozwoju obszarów miejskich.  
 
Wypowiadając się na temat tej imprezy, komisarz Hahn powiedział: „Miasta są 
ośrodkami gospodarczymi i politycznymi, w których mieszka blisko 70 proc. ludności 
UE, a co za tym idzie – ważnym motorem wzrostu gospodarczego w Europie. 
Polityka regionalna pomaga wszystkim regionom w rozwijaniu ich mocnych stron, 
jest jednak szczególnie ważna dla pełnego wykorzystania potencjału miast. Imprezy 
takie jak Forum Miast ułatwią miastom pełne zaangażowanie się w ożywienie 
gospodarcze w Europie”. 
 
Celem przedstawionych przez Komisję wniosków dotyczących polityki spójności na 
lata 2014-2020 jest wspieranie strategicznej koordynacji polityki miejskiej w celu 
pobudzenia zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich oraz wzmocnienia roli 
miast w głównej polityce inwestycyjnej UE. Utworzenie „Platformy na rzecz rozwoju 
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obszarów miejskich” będzie sprzyjało budowaniu potencjału i wymianie doświadczeń 
miast na poziomie UE.  
 
• Kontekst 
 
⇒ Co proponuje się w przyszłej polityce w zakresie rozwoju obszarów 

miejskich? 
 
Wyodrębnienie środków na zintegrowany zrównoważony rozwój obszarów miejskich: 
przynajmniej 5 proc. zasobów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
(EFRR) w każdym państwie członkowskim będzie inwestowane w skoordynowane 
działania służące długoterminowemu i innowacyjnemu rozwojowi miast przy 
zachowaniu efektywności energetycznej. Zadania dotyczące zarządzania i realizacji 
zostaną przekazane miastom (w różnym zakresie i zależnie od ustaleń 
instytucjonalnych poszczególnych państw członkowskich).  
 
Wspólna strategia inwestycyjna: fundusze strukturalne UE powinny wspierać rozwój 
obszarów miejskich poprzez strategie dotyczące problemów gospodarczych, 
środowiskowych, klimatycznych i społecznych, wobec których stają te obszary. 
Państwa członkowskie są proszone o łączenie inwestycji z różnych źródeł, w celu 
wsparcia środków dotyczących zatrudnienia, kształcenia, włączenia społecznego i 
poprawy zdolności instytucjonalnych. Inwestycje te zostaną opracowane i wdrożone 
zgodnie ze wspólną strategią inwestycyjną. 
 
Innowacyjne działania dotyczące obszarów miejskich: Komisja proponuje, żeby 
przeznaczyć część budżetu (0,2 proc. alokacji EFRR) na finansowanie innowacyjnych 
działań na obszarach miejskich. Innowacyjne działania dotyczące obszarów miejskich 
obejmują projekty pilotażowe, projekty demonstracyjne oraz powiązane analizy 
będące przedmiotem europejskiego zainteresowania. Mogą one skupiać się na 
dowolnym obszarze polityki, pod warunkiem że przyczyniają się do realizacji jednego 
z celów strategii „Europa 2020”.  
 
Platforma na rzecz rozwoju obszarów miejskich: Na podstawie wykazu miast 
zaproponowanego przez państwa członkowskie Komisja ustanowi platformę mającą 
na celu pobudzanie bezpośredniego dialogu pomiędzy samymi miastami oraz z 
Komisją. Platforma nie jest instrumentem finansowania, ale ma umożliwić miastom 
wymianę informacji zwrotnych na temat stosowania nowych podejść.  
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⇒ Przykłady projektów dotyczących obszarów miejskich:  
 
Ożywienie zaniedbanej dzielnicy Józsefváros w Budapeszcie 
II Program dla dzielnicy Magdolna stanowi drugi etap wspieranego przez UE 
zintegrowanego projektu rewitalizacji społecznej obszaru miejskiego, którego celem 
jest ożywienie dzielnicy Magdolna w Budapeszcie.  
 
Nowe oblicze podróży koleją w Kampanii  
Neapol i jego okolice zamieszkuje ok. 3,5 mln osób, dlatego zapewnienie częstych i 
wygodnych połączeń kolejowych stało się priorytetem dla regionu Kampanii. Projekt 
regionalnego systemu metra (RMS) uwzględnia ten priorytet i zawiera rozwiązania 
przyjazne środowisku i promujące zrównoważoną mobilność.  
 
Holenderska prowincja ogranicza wzrost poziomu hałasu w miastach – Geldria 
Holenderska prowincja zmniejsza poziomy hałasu powodowanego przez ruch 
drogowy, ograniczając jego negatywny wpływ na zdrowie ludzi i poprawiając 
warunki życia mieszkańców.  
 
Odrodzone dzielnice – REVIT, rewitalizacja terenów poprzemysłowych w 
Niemczech, Francji, Holandii i Wielkiej Brytanii 
Dzięki REVIT sześć europejskich miast dzieliło się doświadczeniami związanymi z 
rewitalizacją terenów poprzemysłowych, która pozwoliła zachować historyczny 
charakter tych obszarów.  
 
Ekologiczne domy w miastach w regionie Morza Bałtyckiego – Niemcy, państwa 
bałtyckie, Polska i Białoruś 
Budownictwo mieszkaniowe jest jednym z największych obszarów zużycia energii i 
źródeł emisji CO2. Klimat zmienia się, a z dostępnych źródeł energii coraz trudniej 
jest pokryć zapotrzebowanie. Uruchomiony niedawno projekt Urb.Energy ma 
propagować większe wykorzystanie energii odnawialnej, oferować innowacyjne 
programy finansowania działań pokrewnych i wprowadzić pięć strategii na rzecz 
zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich, obejmujących wytyczne i podręczniki.  
 
• Więcej informacji 
 
W forum ma wziąć udział około 400 uczestników, w tym burmistrzowie dużych miast 
europejskich (Amsterdam, Barcelona, Warszawa, Lizbona, Sofia, Bratysława, 
Manchester, Lipsk, Neapol, Łódź, metropolia Lille, Turyn i Dunkierka), 



 52

przedstawiciele sieci i stowarzyszeń skupiających miasta oraz przedstawiciele miast 
uczestniczących w różnych unijnych inicjatywach w zakresie polityki miejskiej.  
 
 
18. RYNEK WEWNĘTRZNY - Wspieranie projektów pożytku publicznego: 

statut fundacji europejskiej  
 
Fundacje wykonują zadania pożytku publicznego, skupiając się na obszarach 
ważnych dla obywateli Europy i gospodarki europejskiej. Fundacje działają m.in. w 
obszarze usług socjalnych i zdrowotnych oraz wspierają badania naukowe i kulturę. 
W tym celu przyznają dotacje i zarządzają projektami. Jednakże różnice i bariery w 
przepisach krajowych powodują, że transgraniczna działalność fundacji jest często 
kosztowna i skomplikowana. Decydując się na działalność zagraniczną, fundacje 
muszą często poświęcić część zasobów na porady prawne oraz spełnienie prawnych i 
administracyjnych wymogów określonych w przepisach poszczególnych państw 
członkowskich UE.  W wyniku tego dysponują one mniejszymi środkami na 
prowadzenie działań pożytku publicznego. Może to również zniechęcać je do 
dalszego rozszerzania działalności .  
 
Komisja przedstawiła 8 lutego 2012 r. wniosek w sprawie statutu fundacji 
europejskiej, który ułatwi fundacjom wspieranie celów pożytku publicznego w całej 
UE. 
 
Komisarz ds. rynku wewnętrznego Michel Barnier stwierdził: „Musimy wspierać 
cenną pracę, jaką fundacje wykonują dla obywateli Europy i zachęcać do dalszych 
wysiłków. W szczególności musimy usunąć przeszkody dla podejmowanych przez 
nie transgranicznych działań w obszarach badań naukowych, zdrowia i kultury. 
Wprowadzenie europejskiego statutu pozwoli na ograniczenie kosztów i niepewności 
prawnej. Zwiększy również widoczność fundacji, dzięki czemu będą one mogły 
wykorzystać „europejski znak jakości” do promowania swojej działalności i 
przyciągnięcia większych funduszy”. 
 
We wniosku proponuje się stworzenie jednej europejskiej formy prawnej – „fundacji 
europejskiej” – która byłaby zasadniczo identyczna we wszystkich państwach 
członkowskich. Funkcjonowałaby ona równolegle z fundacjami krajowymi. 
Uzyskanie statusu fundacji europejskiej byłoby dobrowolne.   
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Zakres: Statut koncentruje się na fundacjach pożytku publicznego, stanowiących 
zdecydowaną  większość ogółu fundacji, które istnieją i są uznawane we wszystkich 
państwach członkowskich.  
 
Główne wymogi, jakie musi spełniać fundacja europejska: W statucie określono 
główne wymogi dla fundacji europejskiej. Każda fundacja europejska musi 
udowodnić, że jest fundacją pożytku publicznego, działającą ponad granicami państw 
i posiadającą kapitał założycielski o wartości co najmniej 25 tys. euro.  
 
Jak można utworzyć fundację europejską: Fundację europejską można utworzyć od 
podstaw, poprzez przekształcenie fundacji krajowej lub poprzez połączenie fundacji 
krajowych. Fundacja europejska zyskuje osobowość prawną w momencie 
zarejestrowania w państwie członkowskim.  
 
• Korzyści płynące ze statusu fundacji europejskiej: 
 
⇒ Ograniczenie kosztów i niepewności prawnej: Fundacje europejskie będą 

posiadały osobowość prawną i zdolność prawną we wszystkich państwach 
członkowskich. Dzięki temu, wykorzystując podobne przepisy mające 
zastosowanie na terytorium całej Unii, będą mogły prowadzić działalność i 
przekazywać środki finansowe w obrębie UE w prostszy i mniej kosztowny 
sposób.  

⇒ Europejski znak jakości: Statut zapewni fundacjom europejskim europejski znak 
jakości i wiążący się z tym  wizerunek, co przyczyni się do wzrostu ich 
rozpoznawalności i zaufania do nich, tym samym ułatwiając działalność 
transgraniczną fundacji oraz transgraniczne finansowanie. 

⇒ Opodatkowanie: Fundacje europejskie będą podlegać temu samemu systemowi 
opodatkowania, co fundacje krajowe. Do darczyńców fundacji europejskich 
stosować się będą te same korzyści podatkowe, co w przypadku fundacji 
mających siedzibę w ich państwie członkowskim. W obu przypadkach państwa 
członkowskie muszą uznać fundacje europejskie za równoważne z fundacjami 
pożytku publicznego utworzonymi zgodnie z przepisami krajowymi.   

 
• Kontekst 
 
Statut fundacji europejskiej zapowiedziano już w Akcie o jednolitym rynku. W akcie 
tym podkreślono wkład fundacji w finansowanie innowacyjnych inicjatyw pożytku 
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publicznego i wezwano do podjęcia działań w celu rozwiązania problemów, z jakimi 
muszą zmierzyć się fundacje działające ponad granicami państw członkowskich UE. 
 
Wniosek dotyczący fundacji europejskich opiera się na analizie wykonalności4 i 
dwóch konsultacjach społecznych5 przeprowadzonych przez Komisję oraz na 
wymianie informacji z sektorem fundacji.  
 
• Więcej informacji: 
Rozporządzenie ws. Statute fundacji europejskiej: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0035:FIN:PL:PDF 
Inne informacje: 
http://ec.europa.eu/internal_market/company/eufoundation/index_en.htm 
 
 
19. BUDŻET - Łatwiejszy dostęp do funduszy UE: Komisja wskazuje kierunek 

państwom członkowskim 
 
Od czasu przedstawienia wniosku w sprawie kolejnych wieloletnich ram finansowych 
(WRF) w czerwcu ubiegłego roku Komisja zaproponowała ponad 120 zmian w celu 
uproszczenia przepisów dotyczących funduszy UE dla małych i średnich 
przedsiębiorstw, miast i regionów, studentów, naukowców i innych beneficjentów. 
Komunikat Komisji Europejskiej „Plan uproszczenia wieloletnich ram finansowych 
na lata 2014–2020” przedstawia wszystkie zmiany w jednym dokumencie. Kluczową 
kwestią jest to, czy Parlament Europejski i państwa członkowskie są gotowe, aby 
zmniejszyć obciążenia administracyjne spoczywające na beneficjentach funduszy UE, 
a tym samym ułatwić im życie. 
 
„Dokonano uproszczenia w każdej z propozycji tematycznych dla kolejnych WRF”, 
twierdzi Janusz Lewandowski, komisarz odpowiedzialny za programowanie 
finansowe i budżet. „Unijne fundusze mogą odegrać kluczową rolę w naszym dążeniu 
do trwałego wzrostu gospodarczego dzięki zapewnieniu dodatkowych środków 
finansowych dla przedsiębiorstw, władz regionalnych i naukowców. Chcieliśmy 
sprawić, aby dostęp do tych środków był bardziej przyjazny dla użytkowników, tak 
aby beneficjenci nie gubili się w gąszczu przepisów”. 

                                                 
4 http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/eufoundation/feasibilitystudy_en.pdf 
 
5 http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2009/foundation/summary_report_en.pdf  
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2011:0467:FIN:EN:PDF.   
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Przepisy UE uzupełnione są jednak często dodatkowymi przepisami na szczeblu 
krajowym. W związku z tym działania na szczeblu UE mogą być skuteczne jedynie 
wtedy, gdy będą im towarzyszyły podobne wysiłki na szczeblu krajowym, 
regionalnym i lokalnym. Dlatego też Komisja ma nadzieję, że ustawodawcy w 
Parlamencie Europejskim, w Radzie, jak również w państwach członkowskich uznają 
uproszczenie przepisów za kwestię kluczową.  
 
Komisja deklaruje dziś swoją gotowość do występowania w obronie planu 
uproszczenia oraz determinację do podjęcia działań ostrzegających, jeżeli zaistnieje 
taka potrzeba. 
 
Przykłady uproszczenia dostępu do finansowania 
⇒ zakup maszyn w szkołach zawodowych sfinansowano z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego. Ta sama szkoła otrzymała dotację na opracowywanie 
programów nauczania z Europejskiego Funduszu Społecznego. Mimo że obie 
inwestycje były niezbędne do wprowadzenia nowego programu nauczania, szkoła 
musiała wypełnić wymagane formalności dwukrotnie. Dzięki naszemu wnioskowi 
łatwiej będzie można połączyć środki pochodzące z dwóch funduszy, a tym 
samym szkoła będzie musiała wypełniać formalności tylko raz, co z kolei 
umożliwi przeznaczenie większej ilości czasu na dodatkowe kształcenie uczniów; 

⇒ według obecnie obowiązujących przepisów dokumenty dotyczące projektów 
współfinansowanych przez UE w ramach polityki spójności należy przechowywać 
przez okres do 10 lat. W przypadku niektórych projektów czas przechowywania 
dokumentacji może wynieść 15 lat. Nowe przepisy pozwolą zmniejszyć ten okres 
do 5 lat. Skutki tego uproszczenia są szczególnie istotne dla mniejszych 
beneficjentów, takich jak organizacje pozarządowe i MŚP; 

⇒ obecnie nie istnieją żadne ograniczenia co do liczby kontroli, którym można 
poddać dany projekt. Niektórzy beneficjenci EFRR mogą być kontrolowani kilka 
razy w roku przez krajowy organ kontroli lub Komisję, co jest dość czasochłonne. 
W związku z tym w kolejnym okresie Komisja proponuje lepsze skoordynowanie 
z krajowymi organami kontroli. Projekty o wartości poniżej 100 000 EUR będą 
kontrolowane najwyżej raz w czasie realizacji całego projektu, natomiast większe 
projekty będą poddawane kontroli nie częściej niż raz w roku;  

⇒ w obszarze „Badania naukowe” uzyskanie dotacji trwa przeciętnie 350 dni. 
Komisja proponuje, aby okres ten zmniejszyć o jedną trzecią (100 dni);  

⇒ beneficjent EFS musiał przechowywać bilety autobusowe uczestników szkolenia 
w celu uzasadnienia wydatków poniesionych w związku z projektem. Niestety po 
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pewnym czasie druk na biletach wyblakł, tak że niemożliwe było udowodnienie 
poniesionych wydatków. W przyszłości możliwe będzie stosowanie ryczałtu w 
dużo większym zakresie, więc np. przechowywanie biletów w ogóle nie będzie 
konieczne. Należy się bowiem skupić na jakości i wynikach projektów. 

 
• Przebieg procedury 
 
W dniu 29 czerwca 2011 r. Komisja opublikowała wniosek w sprawie wieloletnich 
ram finansowych na lata 2014-2020. Do dnia 31 grudnia 2011 r. Komisja 
przedstawiła kompleksowy pakiet 57 wniosków legislacyjnych w sprawie przepisów 
sektorowych leżących u podstaw wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020. 
Wraz z przeglądem rozporządzenia finansowego wszystkie te wnioski tworzą zestaw 
spójnych zasad, których istotną cechą jest m.in. to, że mają uprościć przepisy. W celu 
zagwarantowania, że nowe programy zostaną uruchomione od dnia 1 stycznia 2014 r., 
wnioski należy przyjąć do końca 2013 r. 
 
Przy opracowywaniu wniosków Komisja dokonała oceny funkcjonowania 
istniejących instrumentów i programów w zakresie wydatków oraz przeprowadziła 
szeroko zakrojone konsultacje z obywatelami i zainteresowanymi stronami w celu 
opracowania takich instrumentów i programów, które najlepiej odpowiadałyby ich 
potrzebom i trybom działania. 
 
Pełny tekst komunikatu „Plan uproszczenia wieloletnich ram finansowych na lata 
2014–2020”:  
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0042:FIN:PL:PDF 
 
 
20. PRZEMYSŁ I BADANIA NAUKOWE - Przedsiębiorstwa muszą zwiększać 

swoją innowacyjność, gdyż światowa konkurencja staje się coraz silniejsza 
 
Według unijnej tablicy wyników innowacyjności 2011 niemal wszystkie państwa 
członkowskie zwiększyły swoją innowacyjność. Jednak tempo wzrostu 
innowacyjności spada i UE nie jest w stanie nadrobić stale utrzymującego się 
opóźnienia w stosunku do światowych liderów w zakresie innowacji: USA, Japonii i 
Korei Południowej. Największe opóźnienia w zakresie innowacyjności w UE-27 
odnotowuje się w sektorze prywatnym. UE nadal utrzymuje wyraźną przewagę nad 
szybko rozwijającymi się gospodarkami Chin, Brazylii, Indii, Rosji i Republiki 
Południowej Afryki. Chiny jednak stale zwiększają swoją innowacyjność i stopniowo 
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nadrabiają zaległości. W obrębie UE swoją wiodącą pozycję w ogólnym rankingu 
potwierdza Szwecja, a niewiele gorzej radzą sobie Dania, Niemcy i Finlandia (pełny 
ranking znajduje się poniżej). Działania przedsiębiorstw na rzecz innowacji są 
istotnym czynnikiem prowadzącym do osiągnięcia czołowych pozycji zarówno na 
poziomie UE, jak i w skali międzynarodowej. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej i komisarz ds. przemysłu i 
przedsiębiorczości, Antonio Tajani, powiedział: „Tegoroczne wyniki stanowią 
wyraźny sygnał, że należy zintensyfikować wysiłki w celu zwiększenia innowacji. 
Jeżeli chcemy nadrobić opóźnienia wobec naszych głównych partnerów 
gospodarczych i przezwyciężyć obecny kryzys, należy poświęcić szczególną uwagę 
innowacjom. W szczególności liczę na przedsiębiorstwa, ponieważ dowiodły one, że 
dla sukcesów w dziedzinie innowacji ich rola jest kluczowa. Jednakże sukcesy 
nowopowstających firm w innych częściach świata pokazują, że w Europie nadal 
trzeba się wiele nauczyć.” 
 
„Potrzebujemy zrównoważonych krajowych systemów badań i innowacji, które 
zapewnią otoczenie sprzyjające innowacjom w biznesie. Tabela wyników wskazuje 
również na opóźnienia w stosunku do USA pod względem badań najbardziej 
zaawansowanych. Europejskiej przestrzeni badawczej potrzeba pilnie zwiększenia 
konkurencyjności, osiągania lepszych wyników, przyciągania i zatrzymywania 
największych światowych talentów”, powiedziała Máire Geoghegan-Quinn, 
komisarz ds. badań, innowacji i nauki. 
 
• Kto jest liderem innowacyjności w Europie? 
 
W unijnej tablicy wyników innowacyjności 2011 państwa członkowskie zostały 
podzielone na cztery grupy:  

⇒ liderzy innowacji: Szwecja, Dania, Niemcy i Finlandia;  
⇒ kraje doganiające liderów: Belgia, Wielka Brytania, Holandia, Austria, 

Luksemburg, Irlandia, Francja, Słowenia, Cypr i Estonia, z wynikami 
zbliżonymi do średniej dla UE-27;  

⇒ umiarkowani innowatorzy: Włochy, Portugalia, Czechy, Hiszpania, 
Węgry, Grecja, Malta, Słowacja i Polska mają wyniki poniżej średniej dla 
UE-27;  

⇒ innowatorzy o skromnych wynikach: Rumunia, Litwa, Bułgaria i Łotwa są 
znacznie poniżej średniej dla UE-27.  
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Wykres 1: Wyniki państw członkowskich UE w dziedzinie innowacji 
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Uwaga: Średnią innowacyjność mierzy się w oparciu o wskaźnik złożony, skonstruowany na 
podstawie danych dla 24 wskaźników – od minimalnego możliwego do uzyskania wyniku (0) do 
wyniku maksymalnego (1). Średnie wyniki dla 2011 r. odzwierciedlają wyniki z lat 2009/2010 z 
powodu opóźnień w dostępności danych. 
 
• Co jest źródłem sukcesu liderów innowacji 
 
Państwa na szczycie rankingu według złożonego wskaźnika innowacji mają wiele 
podobnych mocnych stron w krajowych systemach badań i innowacji, a kluczową 
rolę odgrywa u nich działalność gospodarcza oraz współpraca sektora publicznego i 
prywatnego. Mimo że nie istnieje jedna właściwa droga do osiągnięcia najlepszych 
wyników w dziedzinie innowacji, oczywiste jest, że we wszystkich państwach 
wiodących w dziedzinie innowacji, tj. w Finlandii, Szwecji, Danii i Niemczech, 
przedsiębiorstwa przeznaczają znaczne nakłady na badania i rozwój. Większość 
liderów innowacji ma również wysokie wyniki pod względem innych wskaźników 
innowacji związanych z działalnością firm. Najlepszy innowator w UE, Szwecja, 
zajmuje pierwsze miejsce w trzech spośród ośmiu wymiarów innowacji: pod 
względem zasobów ludzkich, środków finansowych i wsparcia oraz inwestycji 
przedsiębiorstw. Z kolei zarówno Niemcy, jak i Dania osiągnęły najlepsze wyniki w 
dwóch podkategoriach (powiązania i przedsiębiorczość oraz aktywa intelektualne vs 
innowatorzy i skutki ekonomiczne). Wszyscy najlepsi europejscy innowatorzy mają 
również dobre wyniki w komercjalizacji wiedzy technicznej. 
 
• UE w międzynarodowych porównaniach 
 
Podobnie jak w roku ubiegłym, największa opóźnienie występuje w kategorii 
"działalność przedsiębiorstw", gdzie UE-27 pozostaje w tyle pod względem 
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wydatków przedsiębiorstw na badania i rozwój, wspólnych publikacji sektora 
publicznego i prywatnego, a w porównaniu do USA, pod względem wysokiej jakości 
i atrakcyjności systemów badawczych. Lepsze warunki ramowe nie wystarczą, jeśli 
UE nie będzie w stanie przyciągnąć większej liczby wiodących naukowców i 
najlepszych młodych talentów naukowych z całego świata. 
 
• Informacje ogólne 
 
Unijna tablica wyników innowacyjności 2011 opiera się obecnie na 24 wskaźnikach, 
które są pogrupowane w trzy główne kategorie i osiem wymiarów:  
⇒ „warunki podstawowe”, tj. podstawowe elementy, które umożliwiają innowacje 

(zasoby ludzkie, otwarte, znakomite i atrakcyjne systemy badawcze, oraz 
finansowanie i wsparcie); 

⇒ „działalność przedsiębiorstw” – kategoria odzwierciedlająca wysiłki 
europejskich przedsiębiorstw w zakresie innowacji (ich inwestycje, powiązania i 
przedsiębiorczość, aktywa niematerialne); oraz  

⇒ „produkty”, które pokazują, jak innowacje przekładają się na korzyści dla całej 
gospodarki (innowatorzy i skutki gospodarcze, w tym zatrudnienie).  

 
• Więcej informacji: 
Pełen tekst sprawozdania jest dostępny na stronach internetowych: 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/facts-figures-analysis/innovation-
scoreboard/index_en.htm 
oraz http://www.proinno-europe.eu/metrics 
 
Aby zapoznać się z podsumowaniem indywidualnych wyników w dziedzinie 
innowacyjności dla wszystkich 27 państw członkowskich oraz innych krajów 
europejskich - zob. MEMO/12/74. 
 
Dane dotyczące badań dla poszczególnych krajów:  
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=country-profiles  
 
Tabela wyników w zakresie rozwoju i badań za rok 2011:  
http://iri.jrc.ec.europa.eu/research/docs/2011/SB2011.pdf 
oraz MEMO/11/705 
 
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfmUnia Innowacji 
http://ec.europa.eu/europe2020/index_pl.htm 
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21. PRZEMYSŁ I BADANIA NAUKOWE - Nowe satelity i rakiety nośne 

umożliwią uruchomienie systemu Galileo w 2014 r. 
 
Wraz z podpisaniem w Londynie 2 lutego 2012 r. dalszych zamówień na satelity i 
rakiety nośne, jesteśmy na dobrej drodze do udostępnienia obywatelom w 2014 r. 
ulepszonych usług nawigacji satelitarnej poprzez system Galileo. Ogółem zostały 
podpisane 3 umowy. Pierwszy kontrakt, obejmujący 8 satelitów, został podpisany z 
firmą OHB System AG (Niemcy) i opiewa na kwotę około 250 mln euro. Druga 
umowa została podpisana z Arianespace (Francja) i dotyczy zarezerwowania do 
trzech możliwości wyniesienia satelitów na orbitę za pośrednictwem rakiet Ariane 5 
(opłata za rezerwację w wysokości 30 mln euro). Trzeci kontrakt został podpisany z 
Astrium SAS (Francja) w celu dostosowania istniejącej rakiety Ariane 5 do 
wyniesienia każdorazowo na orbitę czterech satelitów programu Galileo i opiewa na 
kwotę w wysokości około 30 mln euro. Satelity Galileo są obecnie wystrzeliwane 
parami za pomocą rosyjskich rakiet Sojuz. Dzięki wysoce konkurencyjnej ofercie 
dostawcy i rosnącej liczbie satelitów, które zostaną wyniesione na orbitę do 2014 r., 
Komisja jest w stanie przyspieszyć proces tworzenia systemu. 
 
Antonio Tajani, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za 
przemysł i przedsiębiorczość, powiedział: „Dla programu Galileo dzisiejsze 
podpisanie umów oznacza konkretne i terminowe wdrożenie programu w ramach 
przewidzianego budżetu. Jestem dumny, że zdołaliśmy przyspieszyć dostawy 
satelitów i rakiet nośnych. Oznacza to, że Europejczycy będą mogli wykorzystać 
możliwości ulepszonej nawigacji satelitarnej w ramach Galileo już w 2014 r. Jestem 
dumny także z tego, że Europa posiada wysoce konkurencyjny przemysł kosmiczny, 
będący w stanie zrealizować tak ambitny i zaawansowany technicznie program.” 
 
Więcej informacji o programie Galileo znajduje się pod adresem internetowym: 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/satnav/galileo/index_en.htm 
 
• System nawigacji Galileo 
 
Podobnie jak GPS, Galileo umożliwi użytkownikom określenie ich dokładnego 
miejsca w czasie i przestrzeni, jednak dane Galileo będą bardziej precyzyjne i 
wiarygodne. Pod europejską kontrolą cywilną Galileo będzie kompatybilny – a w 
przypadku niektórych usług – interoperacyjny z amerykańskim systemem GPS i z 
rosyjskim systemem GLONASS, ale niezależny od nich. 
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Dzięki świadczonym usługom Galileo będzie stanowić podstawę działalności wielu 
sektorów gospodarki europejskiej: z bezpłatnych usług Galileo odniosą korzyści sieci 
elektroenergetyczne, przedsiębiorstwa zarządzające flotą, sektor transakcji 
finansowych, żegluga, operacje ratunkowe oraz misje pokojowe. 
 
Osiem właśnie zamówionych satelitów powiększy liczbę już zamówionych 18 
satelitów, z których dwa są już na orbicie od dnia 21 października 2011 r. Do końca 
2015 r. będziemy więc mieć 26 satelitów.  Drugie wystrzelenie kolejnych dwóch 
satelitów Galileo odbędzie się jeszcze w tym roku. 
 
Program Galileo składa się z dwóch etapów: 
⇒ faza walidacji orbitalnej (faza IOV) obejmuje testowanie i eksploatację czterech 

satelitów i powiązanej z nimi infrastruktury naziemnej.  Faza ta jest w trakcie 
realizacji;  

⇒ faza pełnej zdolności operacyjnej (faza FOC) obejmuje rozmieszenie pozostałej 
infrastruktury naziemnej i kosmicznej. Obejmuje ona wstępną zdolność 
operacyjną 18 satelitów operacyjnych. Pełen system będzie składać się z 30 
satelitów na orbicie, a także dwóch satelitów pozostających na Ziemi, mogących 
w razie konieczności zastąpić te pierwsze, oraz z ośrodków kontrolnych 
znajdujących się w Europie oraz sieci stacji czujnikowych i stacji typu „uplink” 
zainstalowanych na całym świecie. 

 
• Dodatkowe informacje na temat zamówień komponentów Galileo 
 
Omawiane umowy zostały podpisane przez Europejską Agencję Kosmiczną w 
imieniu Komisji Europejskiej. 
 
Zamówienia na usługi niezbędne do zapewnienia pełnej operacyjności systemu 
Galileo zostały podzielone na sześć umów. W styczniu 2010 r. udzielono trzech 
zamówień, mających na celu zapewnienie systemowego wsparcia inżynieryjnego dla 
satelitów i rakiet nośnych. Czwarta umowa została podpisana w Brukseli w 
październiku 2010 r. z firmą SpaceOpal obsługującą infrastrukturę kosmiczną i 
naziemną. W czerwcu 2011 r. zostały podpisane dwie pozostałe umowy z firmą 
ThalesAlenia (Francja) w sprawie infrastruktury naziemnej i z firmą Astrium (Wielka 
Brytania) w sprawie infrastruktury kontroli naziemnej. 
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Proces ten został rozpoczęty w lipcu 2008 r. przez Europejską Agencję Kosmiczną w 
imieniu Komisji Europejskiej. Po przeprowadzeniu etapu wszechstronnego dialogu 
wybrane przedsiębiorstwa zostały zaproszone do przedstawienia swoich najlepszych i 
ostatecznych ofert. Wszystkie zamówienia zostały udzielone na podstawie zasady 
„najlepsza relacja wartości do ceny”.  
 
• Satelity 
 
Kontrakt ramowy podpisany zarówno z firmą OHB System AG, jak i EADS-Astrium 
GmBH, na okres od 2010 do 2016 r. obejmuje dostawę do 32 satelitów. W 2010 r. 
zawarto z OHB specjalną umowę dotyczącą pierwszego zamówienia 14 satelitów, z 
zastrzeżeniem dostarczenia pierwszego satelity w 2012 r. Od tego czasu co półtora 
miesiąca ma być dostarczany jeden satelita. Ostatnia dostawa jest przewidziana na rok 
2014. 
 
• Usługi wynoszenia satelitów na orbitę 
 
W 2010 r., udzielono zamówienia firmie Arianespace na wystrzelenie pięciu rakiet 
nośnych Sojuz z Kourou w Gujanie Francuskiej, z których każda będzie 
transportowała dwa satelity. W umowie przewidziano również dodatkowe możliwości 
wystrzelenia rakiet Sojuz (z dwoma satelitami) i Ariane 5 (z czterema satelitami). 
Podpisana umowa z Astrium SAS (Francja) obejmuje dostosowanie techniczne 
typowej rakiety Ariane 5 do szczególnych potrzeb satelitów Galileo. Dostosowanie to 
umożliwia wyniesienie na orbitę czterech satelitów na raz, a tym samym 
przyspieszenie ich rozlokowania. 
 
 
22. Komisja chce poznać opinie obywateli na temat tego, w jaki sposób można 

zapewnić bardziej zrównoważoną produkcję i konsumpcję 
 
Do roku 2050 ludność świata osiągnie 9 miliardów, a światowy popyt na żywność, 
pasze i tekstylia ma według prognoz wzrosnąć o 70 proc. Aby móc rozwijać się 
dynamicznie w tych warunkach, gospodarki będą musiały znacznie bardziej 
efektywnie wykorzystywać zasoby naturalne. Sposób konsumpcji i produkcji będzie 
kluczowym czynnikiem sukcesu lub porażki Europy w ramach tego procesu. Dlatego 
właśnie Komisja zamierza zmienić politykę UE w zakresie konsumpcji i produkcji 
oraz zainicjowała konsultacje społeczne, które będą trwały do dnia 3 kwietnia.  
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Zgodnie z przyjętym we wrześniu ubiegłego roku Planem działania na rzecz 
zasobooszczędnej Europy, aby zaspokoić nasze potrzeby w przyszłości i utrzymać ten 
sam poziom dobrobytu, przedsiębiorstwa będą musiały osiągać większą wartość 
dodaną przy mniejszych nakładach, a konsumenci będą musieli przyjąć bardziej 
zrównoważone wzorce konsumpcji produktów i usług. Mając powyższe na względzie, 
Komisja Europejska prowadzi obecnie przegląd działań w zakresie zrównoważonej 
konsumpcji i produkcji w celu uzyskania pewności, że pomagają one Europie w 
bardziej efektywnym wykorzystaniu jej zasobów i w ukierunkowaniu jej na 
długoterminowe zrównoważone działanie.  
 
W ramach przeglądu polityki w zakresie zrównoważonej konsumpcji i produkcji 
Komisja zainicjowała szeroko zakrojone konsultacje dotyczące działań w czterech 
najważniejszych obszarach. W ciągu najbliższych dziewięciu tygodni Komisja będzie 
zbierać opinie na temat różnych wariantów dotyczących bardziej ambitnej polityki w 
zakresie zrównoważonej konsumpcji i produkcji. Takie konsultacje internetowe 
stanowią część szerszej debaty stanowiącej wkład w inicjatywy polityczne, których 
przyjęcie planuje się przed końcem roku 2012.  
 
W ramach konsultacji społecznych zaprasza się wszystkie zainteresowane strony do 
przedstawienia swoich opinii dotyczących najlepszych sposobów usprawnienia 
unijnej polityki w zakresie zrównoważonej konsumpcji i produkcji w czterech 
obszarach, przy czym celem jest przedstawienie ukierunkowanych informacji 
zwrotnych odnośnie do: 
⇒ polityki w zakresie projektowania produktów, recyklingu, gospodarki odpadami 

itp.;  
⇒ zielonych zamówień publicznych (zachęcanie organów publicznych do 

preferowania rozwiązań przyjaznych dla środowiska); 
⇒ działań mających na celu poprawę ekologiczności produktów (wpływ produktu na 

środowisko);  
⇒ działań mających na celu poprawę efektywności środowiskowej organizacji 

(wpływ organizacji na środowisko).  
Konsultacje stanowią szeroko zakrojony przegląd polityki unijnej w różnych 
obszarach i obejmują w związku z tym około 50 pytań. Ponad połowa z nich dotyczy 
ogółu społeczeństwa, a pozostałe są adresowane do bardziej wyraźnie określonych 
grup zainteresowanych stron, takich jak rządy, organizacje branżowe lub 
przedsiębiorstwa prywatne. 
 
• Kontekst 
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Zrównoważona konsumpcja i produkcja jest podstawowym celem Unii Europejskiej 
od momentu podpisania w 1992 r. Traktatu UE w Maastricht. Podstawowa idea 
polega na zaspokojeniu naszych potrzeb w zakresie konsumpcji tak, aby nie pozbawić 
przyszłych pokoleń możliwości zaspokajania ich potrzeb konsumpcyjnych. Traktat 
wzywa do uwzględnienia aspektów i poziomów docelowych dotyczących 
zrównoważonego rozwoju we wszystkich obszarach polityki europejskiej, aby 
umożliwić ich zintegrowany wkład w realizację celów gospodarczych, 
środowiskowych i społecznych.  
 
Pierwszy strukturalny i charakteryzujący się synergią pakiet działań i propozycji 
mających na celu poprawę ekologiczności produktów i stymulowanie popytu na 
zrównoważone towary został ujęty w planie działania na rzecz zrównoważonej 
konsumpcji i produkcji oraz zrównoważonej polityki przemysłowej opublikowanym 
w 2008 r. W tych ramach zrealizowano od tej pory liczne inicjatywy, jednak należy 
wypracować bardziej ambitne plany mające na celu zaradzenie negatywnym skutkom 
konsumpcji dla środowiska oraz umożliwienie konsumentom przejścia na bardziej 
ekologiczną konsumpcję.  
 
Rzeczywisty kontekst polityczny dla zrównoważonej produkcji i konsumpcji oraz 
zrównoważonej polityki przemysłowej stanowi strategia „Europa 2020”, której celem 
jest osiągnięcie inteligentnego, trwałego i sprzyjającego włączeniu społecznemu 
rozwoju i która stanowi obecnie podstawową strategię Europy na rzecz zapewniania 
wzrostu i miejsc pracy. Polityka w zakresie zrównoważonej produkcji i konsumpcji 
przyczynia się również do realizacji inicjatywy przewodniej „Europa efektywnie 
korzystająca z zasobów” ustanowionej w strategii „Europa 2020”, pomagając w 
przełożeniu celów polityki zasobooszczędności na poziomie makro (oddzielenie 
wzrostu gospodarczego od wykorzystania zasobów i degradacji środowiska) na cele 
na poziomie mikro, zapewniając tym samym poszczególnym podmiotom 
gospodarczym możliwość osiągnięcia jak najlepszych wyników w zakresie wpływu 
na środowisko wykonalnych pod względem ekonomicznym. 
 
• Dodatkowe informacje: 
Ankieta konsultacyjna znajduje się pod adresem:  
http://ec.europa.eu/environment/consultations_en.htm 
Dodatkowe informacje dotyczące polityki w zakresie zrównoważonej konsumpcji i 
produkcji znajdują się na stronie internetowej:  
http://ec.europa.eu/environment/eussd/escp_en.htm 
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6 Na podstawie informacji Komisji Europejskiej. 


