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Grzywna dla kolei litewskich 

 

W dniu 2 października 2017 r. Komisja poinformowała o nałożeniu na litewskie koleje 27,87 

mln euro grzywny za zakłócanie konkurencji na rynku przewozów towarowych koleją. Spraw 

dotyczy decyzji z 2008 r. dot. zdemontowania 19-kilometrowego odcinka torów między 

rafinerią należącą do litewskiej filii PKN Orlen a granicą łotewską. Wcześniej Orlen zrezygnował 

z usług litewskich kolei na rzecz kolei łotewskich. W wyniku tej decyzji Orlen został zmuszony 

do korzystania z dużo dłuższej drogi. Jak powiedziała Margrethe VESTAGER, komisarz ds. 

polityki konkurencji „litewski przewoźnik wykorzystał fakt, że kontroluje krajową 

infrastrukturę, aby zaszkodzić swoim konkurentom”.  
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Źródło: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3622_pl.htm  
 

 

 

Zwiększenie wpływu inwestycji publicznych przez zamówienia publiczne 

 

W dniu 3 października 2017 r. Komisja przedstawiła inicjatywę ws. usprawnienia zamówień 

publicznych, która wykorzystuje technologie cyfrowe i ma na celu uproszczenie  

i przyspieszenie procedur.  W jej skład wchodzą cztery główne elementy: 

 Określenie priorytetowych obszarów wymagających poprawy  

 Dobrowolna ocena ex ante dużych projektów infrastrukturalnych  

 Zalecenie w sprawie profesjonalizacji nabywców publicznych  

 Konsultacje w sprawie pobudzania innowacji poprzez zamówienia publiczne 

  
Źródło: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3543_pl.htm  
 

 

 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3622_pl.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3543_pl.htm
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Pakiet uchybień zobowiązaniom państwa członkowskiego 

 

W opublikowanych w dniu 4 października 2017 r. pakiecie uchybień znajdują się dwa zalecenia 

m.in. dla Polski.  

Pierwsze dotyczy dyrektywy 2002/21/WE ws. wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług 

łączności elektronicznej, zgodnie z którą narodowe organy regulacyjne powinny 

przeprowadzać analizę rynków telekomunikacyjnych UE co trzy lata i powiadamiać Komisję 

Europejską o podjęciu odpowiednich działań. Z uwagi na to, że Polska, ale również 

Belgia,  Hiszpania, Irlandia, Rumunia, Słowenia i Węgry nie przekazały od pięciu lat ww. 

informacji, Komisja wysłała ww. państw wezwanie do usunięcia uchybienia, czyli 

przeprowadzenia analizy rynków telekomunikacyjnych. 

Drugie dotyczy transpozycji dyrektywy 2014/94/UE ws. rozwoju infrastruktury paliw 

alternatywnych, która określa minimalne wymogi dot. rozbudowy infrastruktury, takich jak 

punkty ładowania pojazdów elektrycznych i punkty tankowania gazu ziemnego i wodoru. 

Chociaż dyrektywa miała zostać wdrożona do dnia 18 listopada 2016 r., to Polska, ale też 

Bułgaria, Dania, Estonia, Francja, Litwa, Malta, Rumunia i Szwecja dokonały jedynie jej 

częściowej transpozycji. W przypadku niedokonania pełnej transpozycji dyrektywy w ciągu 

dwóch miesięcy Komisja może zdecydować o skierowaniu sprawy do Trybunału 

Sprawiedliwości UE. 

  

 

Propozycja reformy unijnego systemu VAT 

W dniu 4 października 2017 r. Komisja przedstawiła wniosek  ws. największej od 25 lat reformy 

VAT, która ma uszczelnić o 80% systemy podatkowe, które tracą rocznie 150 mld euro, w tym 

ok. 50 mld na transgranicznych tzw. „karuzelach VAT-owskich”. Uproszczenie i modernizacja 

systemu ma pomóc firmom prowadzącym handel transgraniczny, które obecnie ponoszą  

o 11% wyższe koszty przestrzegania przepisów od przedsiębiorstw działających tylko na rynku 

krajowym. Jak powiedział Pierre MOSCOVICI, komisarz ds. gospodarczych i finansowych, 

podatków i ceł, obecny „przestrzały system oparty na granicach krajowych trzeba zlikwidować, 

a do 2022 r. państwa członkowskie powinny zacząć traktować transgraniczne transakcje VAT 

jak transakcje krajowe na naszym rynku wewnętrznym”. 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/communication_-_towards_a_single_vat_area_en.pdf
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Komisja proponuje opodatkowanie sprzedaży towarów między krajami UE w taki sam sposób, 

jakby towary te były sprzedawane w obrębie jednego państwa członkowskiego. Czterema 

zasadami docelowego systemu mają być:  

 Zwalczanie oszustw związanych z VAT 

 Punkt kompleksowej obsługi 

 Większa spójność 

 Mniej formalności administracyjnych  

Wniosek przewiduje również pojęcie podatnika certyfikowanego, czyli kategorii godnych 

zaufania przedsiębiorstw, które będą mogły korzystać z prostszych  przepisów.   

Źródło: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3443_pl.htm   

 

  Decyzje ws. unikania opodatkowania przez Amazon i Apple 

 

Komisja wydała dwie decyzje dot. unikania opodatkowania przez dwa ponadnarodowe 

korporacje działające w sektorze cyfrowym.  

W pierwszej z ich Komisja uznała, że Luksemburg przyznał spółce Amazon korzyści podatkowe 

na kwotę ok. 250 mln euro, co pozwoliło firmie płacić o wiele niższe podatki niż jej 

konkurentom. Komisja zobowiązała Luksemburg do odzyskania ww. kwoty. Jak powiedziała 

Margrethe VESTAGER, komisarz ds. polityki konkurencji, niemal trzy czwarte zysków Amazon 

w Europie nie było opodatkowanych, co oznacza, że firma ta mogła płacić cztery razy mniejsze 

podatki niż inne przedsiębiorstwa. W wyniku postępowania okazało się, że Luksemburg wydał 

w 2003 r. korzystną dla Amazon interpretację prawa podatkowego, która nie miała żadnego 

uzasadnienia ekonomicznego, a w 2011 r. decyzja została przedłużona.     

 
Druga decyzja dotyczy Irlandii, która pozwoliła firmie Apple na uniknięcie zapłacenia 13 mld 

euro. Obecnie Komisja kieruje sprawę przeciwko Irlandii, która nie odzyskała należnych,  

a niezapłaconych przez Apple podatków, do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. 

 
Źródło: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3701_pl.htm  

  

  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3443_pl.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3701_pl.htm
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Konferencja „Nasz ocean” 

Podczas konferencji „Nasz Ocean” na Malcie, która się odbyła w dniach 5–6 października 2017 

r. Unia Europejska zobowiązała się do podjęcia 36 działań pod kątem poprawy czystości, 

bezpieczeństwa i ochrony mórz, które będą łącznie kosztowały ponad 550 mln euro. 

Najważniejsze z nich to: 

 Przeznaczenie 37,5 mln euro na zapewnienie bezpieczeństwa na morzu i zwalczanie 

piractwa u wybrzeży Afryki i na Oceanie Indyjskim   

 Zainwestowanie do końca 2017 r. 4 mln euro w program satelitarnego monitoringu 

(Copernicus) pod kątem monitorowaniu wycieków ropy naftowej  

i rybołówstwa przemysłowego na północno-wschodnim Atlantyku, Morzu 

Śródziemnym, Bałtyku, Morzu Północnym, Morzu Czarnym, Oceanie Spokojnym oraz 

wokół Wysp Kanaryjskich   

 Wsparcie bezpieczeństwa w Zatoce Gwinejskiej przez dwóch nowe programy: SWAIMS 

- wsparcia zintegrowanego bezpieczeństwa morskiego Afryki Zachodniej  

o wartości 29 mln euro i programu mającego na celu poprawę bezpieczeństwa portów 

w Afryce Zachodniej i Środkowej o wartości 8,5 mln euro 

 Opracowanie w 2017 r. projektu środków prowadzących do ograniczenia zrzutów do 

morza odpadów wytwarzanych przez statki  

 Przeznaczenie ponad 250 mln euro na finansowanie badań morskich i związanych  

z morzem w 2017 r., w tym 40 mln euro na wspieranie niskoemisyjnych  

i zaawansowanych środków transportu wodnego oraz ponad 30 mln euro na prace  

w zakresie energii morskiej  

 Przeznaczenie w latach 2018-2019 60 mln euro na dalsze prace nad panatlantyckim 

oceanicznym sojuszem badawczym (AORA) z partnerami wokół Atlantyku 

 Wsparcie kwotą 14,5 mln euro promocji zrównoważonej niebieskiej gospodarki w Unii 

Europejskiej, w tym 8 mln euro  na dofinansowanie projektów w sektorze niebieskiej 

gospodarki w UE oraz 2 mln euro na innowacyjne technologie monitorowania śmieci 

w wodach otaczających UE 

 zainicjowanie programu partnerstwa morskiego między regionem Pacyfiku a Unią 

Europejską (PEUMP) o wartości 45 mln euro.  

https://ourocean2017.org/
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 Zainwestowanie 23 mln euro w satelitarne monitorowanie środowiska morskiego  

w latach 2017 i 2018 w ramach projektu Copernicus  

 Sfinansowanie w 2017 r. prób pierwszych europejskich elektrowni napędzanych siłą fal 

i pływów, przy czym 1,5 mln euro zostanie przeznaczone na wsparcie organów 

administracji i realizatorów projektu zaangażowanych w monitorowanie środowiska 

 Deklaracja Komisji Europejskiej o stopniowym wyeliminowaniu do końca 2017 r. 

wszystkich kubków jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych z dystrybutorów 

wody pitnej i automatów do sprzedaży w swoich budynkach w Brukseli.  

 Pomoc w ustanowieniu obszaru ograniczonych połowów o powierzchni co najmniej 

2 700 km² w celu ochrony stad dennych na Morzu Adriatyckim 

Źródło: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-3588_pl.htm  
 

 

Przygotowanie zawodowe w Europie 

W dniu 5 października 2017 r. Komisja przyjęła wniosek dot. europejskich ram w zakresie 

jakości i skuteczności programów przygotowania zawodowego, która stanowi część nowego 

europejskiego programu na rzecz umiejętności, uruchomionego w czerwcu 2016 r. i która jest 

powiązana z europejskim filarem praw socjalnych. W wyniku konsultacji określono 14 

kryteriów, które państwa członkowskie powinny wykorzystać do opracowania programów 

przygotowania zawodowego.  Proponowane ramy określają siedem kryteriów pod kątem 

oceny jakości i skuteczności przygotowania zawodowego: 1) umowa pisemna; 2) efekty 

uczenia się; 3) wsparcie pedagogiczne; 4) komponent miejsca zatrudnienia; 5) wynagrodzenie 

lub rekompensata; 6) ochrona socjalna; 7) warunki pracy, warunki zdrowia i bezpieczeństwa. 

Ramy obejmują też siedem kryteriów odnoszących się do warunków ramowych: 8) ramy 

regulacyjne; 9) zaangażowanie partnerów społecznych; 10) wsparcie dla przedsiębiorstw; 11) 

elastyczne ścieżki kształcenia i mobilność; 12) poradnictwo zawodowe i podnoszenie 

świadomości; 13) przejrzystość; 14) zapewnianie jakości i monitorowanie kariery 

absolwentów.   

Źródło: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3585_pl.htm  

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-3588_pl.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_pl
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3585_pl.htm
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Szczyt UE-Indie 

W dniu 6 października 2017 r. w Delhi odbył się 14. Szczyt UE-Indie, po zakończeniu którego 

przyjęto 53-puktowe wspólne oświadczenie oraz wspólne oświadczenia ws. walki  

z terroryzmem, czystej energii i zmiany klimatu oraz inteligentnej i zrównoważonej 

urbanizacji.  Jean-Claude JUNCKER, przewodniczący Komisji, powiedział na szczycie, że 

nadszedł czas na zawarcie umowy o wolnym handlu między UE a Indiami. Obecnie wymiana 

handlowa przekracza 100 mld euro, a  UE jest największym inwestorem zagranicznym  

w Indiach i odpowiada za 13% wolumenu handlowego tego kraju. Poinformował, że 

negocjacje nad harmonogramem dalszych działań rozpoczną się w listopadzie br. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3728_pl.htm    
 

7. sprawozdanie w sprawie spójności 

W dniu 9 października 2017 r. Komisja opublikowała 7. Sprawozdanie ws. spójności: „Mój 

region, moja Europa, nasza przyszłość”, w którym przedstawia zmiany w zakresie spójności  

w regionach UE na przestrzeni ostatnich lat. Zwraca uwagę m.in, że dysproporcje regionalne 

ponownie ulegają zmniejszeniu i nastąpił wzrost zatrudnienia, ale poziom bezrobocia 

przekracza poziom sprzed kryzysu. Zauważa, że inwestycje w innowacje, umiejętności  

i infrastrukturę są niewystarczające, a podniesienie jakości zarządzania i wdrożenie reform 

strukturalnych zwiększyłoby wzrost.   

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3644_pl.htm 

 

Dokończenie Unii Bankowej  

W dniu 11 października 2017 r. Komisja opublikowała komunikat ws. dokończenia Unii 

Bankowej do 2018 r. Valdis DOMBROVSKIS, wiceprzewodniczący Komisji ds. euro i dialogu 

społecznego oraz stabilności finansowej i unii rynków kapitałowych, powiedział, że realizacja 

unii bankowej ma zasadnicze znaczenie dla przyszłości unii gospodarczej i walutowej i dla 

systemu finansowego pod kątem wzmocnienia wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc 

pracy. Sektor bankowy powinien móc absorbować kryzysy i rozkładać ryzyko za pomocą 

środków prywatnych, gwarantując w ten sposób, by podatnicy nie płacili za nie jako pierwsi. 

Główne elementy komunikatu to: 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3728_pl.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=COM:2017:583:FIN&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=COM:2017:583:FIN&from=EN
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3644_pl.htm
http://ec.europa.eu/finance/docs/law/171011-communication-banking-union_en.pdf
http://ec.europa.eu/finance/docs/law/171011-communication-banking-union_en.pdf
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 Jednolity poziom ochrony wszystkich depozytów w UE poprzez mający powstać 

Europejski System Gwarantowania Depozytów (European Deposit Insurance Scheme - 

EDIS). System miałby dwa stopnie: reasekuracji i koasekuracji. W pierwszym przypadku 

system zapewniałby krajowym systemom gwarantowania depozytów jedynie 

tymczasowe pokrycie płynności, które podlegałoby zwrotowi, natomiast w przypadku 

koasekuracji, do której zakwalifikowanie się zależałoby od postępów w ograniczaniu 

ryzyka, system pokrywałby również straty.  

 mechanizm restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków, który działałby  

w ramach jednolitego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. 

Zapewniałby funduszowi środki do przeprowadzenia w razie konieczności nawet kilku 

postępowań likwidacyjnych, a związane z tym koszty byłyby egzekwowane od sektora 

bankowego pod kątem zachowania w perspektywie średnioterminowej neutralności 

budżetowej.  

W komunikacie Komisja przedstawia stan działań dot. ograniczania kredytów zagrożonych 

oraz papierów wartościowych zabezpieczonych obligacjami/bonami skarbowymi.    

Źródło http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3721_pl.htm 

 

Wytyczne ws. sprzedaży gruntów rolnych  

W dniu 12 października 2017 r. Komisja wydała, w oparciu o orzecznictwo Trybunału 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wytyczne dla krajów, które chcą ograniczyć obrót gruntami 

rolnymi (jęz. polski) pod kątem ochrony społeczności wiejskich i promocji zrównoważonego 

rolnictwa. Komisja zwraca uwagę, że nie może się to jednak dziać kosztem swobodnego 

przepływu kapitału i powodować dyskryminowania inwestorów z innych państw 

członkowskich przez nakładanie nieproporcjonalnych ograniczeń.  

Zakup gruntów rolnych może być podlegać:  

 Uprzedniemu uzyskaniu zezwolenia na nabycie gruntów ze strony organów krajowych 

 Ograniczeniu wielkości nabywanego areału 

 Prawu pierwokupu uprzywilejowujący niektóre kategorie nabywców takie jak rolnicy 

dzierżawiącym grunty rolne, sąsiedzi, współwłaściciele oraz skarb państwa; 

 Interwencji cenowej państwa. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3721_pl.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52017XC1018(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52017XC1018(01)
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Za nieproporcjonalne ograniczenia inwestycji między państwami członkowskimi uznano: 

 Obowiązek samodzielnego prowadzenia gospodarstwa 

 Zakazywanie zakupu gruntów spółkom 

 Wymaganie posiadania kwalifikacji rolniczych jako warunku wstępnego. 

Źródło http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3901_pl.htm 

 

Unia bezpieczeństwa 

W dniu 18 października 2017 r. Komisja zaprezentowała pakiet środków operacyjnych  

i praktycznych mających lepiej bronić obywateli UE przed terroryzmem, który obejmuje 

 18,5 mln euro z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego na międzynarodowe 

projekty usprawniające ochronę przestrzeni publicznej, a w 2018 r. 100 mln euro  

dla miast inwestujących w rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa 

 Wydanie w 2018 r. wytycznych dla państw członkowskich, które pomogą uwzględnić 

kwestie bezpieczeństwa na etapie projektowania pod kątem zwiększenia 

bezpieczeństwa przestrzeni publicznej 

 Wymianę najlepszych praktyk w ramach mających powstać w listopadzie forum 

specjalistów oraz sieci bezpieczeństwa wysokiego ryzyka 

 Powołanie przez Komisję forum operacyjnego, które ma zachęcać do zawierania 

partnerstw publiczno-prywatnych w zakresie bezpieczeństwa obejmujących podmioty 

prywatne takie jak centra handlowe, organizatorzy koncertów, obiekty sportowe  

i wypożyczalnie samochodów 

Komisja zaproponowała też plan przeciwdziałania atakom chemicznym, biologicznym, 

radiologicznym i jądrowym (CBRJ), który przewiduje stworzenie sieci bezpieczeństwa CBRJ 

oraz ośrodka wiedzy na temat CBRJ w Europejskim Centrum ds. Zwalczania Terroryzmu (ECTE) 

w Europolu. 

Komisja przeprowadzi przegląd rozporządzenia w sprawie prekursorów materiału 

wybuchowego pod kątem ograniczenia dostępu do substancji wytwarzanych domowym 

sposobem stosowanych w materiałach wybuchowych. 

W opublikowanym równocześnie 11. sprawozdaniu z postępów w realizacji unii 

bezpieczeństwa Komisja przedstawia kroki mające przeciwdziałać radykalizacji m.in.  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3901_pl.htm
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20171018_action_plan_to_improve_the_protection_of_public_spaces_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20171018_action_plan_to_improve_the_protection_of_public_spaces_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20171018_action_plan_to_enhance_preparedness_against_chemical_biological_radiological_and_nuclear_security_risks_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20171018_action_plan_to_enhance_preparedness_against_chemical_biological_radiological_and_nuclear_security_risks_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20171018_eleventh_progress_report_towards_an_effective_and_genuine_security_union_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20171018_eleventh_progress_report_towards_an_effective_and_genuine_security_union_en.pdf
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w internecie. Ponadto prowadzi prace nad utworzeniem przyszłej europejskiej jednostki 

wywiadu. 

Źródło http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3947_pl.htm 

 

Program prac Komisji na 2018 r. 

Frans TIMMERMANS, pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, w dniu 24 

października 2017 r. podczas sesji Parlamentu Europejskiego w Strasburgu przedstawił 

Program Prac Komisji na rok 2018 (jęz. polski). Z jednej strony ma on do końca kadencji Komisji 

w 2019 r. dokończyć realizację dziesięciu priorytetów J-C Junckera, a z drugiej wybiega  

w przyszłość nakreślając kierunki polityki w perspektywie roku 2025.  Pakiet obejmuje 26 

propozycji: 

1. Realizacja planu działania dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym; 

2. Wieloletnie ramy finansowe (inicjatywa, która zostanie rozpoczęta w perspektywie 

do 2025 r.); 

3. Zrównoważona przyszłość Europy (inicjatywa, która zostanie rozpoczęta 

w perspektywie do 2025 r.); 

4. Zakończenie tworzenia jednolitego rynku cyfrowego; 

5. Dokończenie procesu tworzenia unii energetycznej; 

6. Przyszłość polityki energetycznej i klimatycznej Unii Europejskiej (inicjatywa, która ma 

zostać rozpoczęta w perspektywie do 2025 r.); 

7. Sprawiedliwe opodatkowanie w gospodarce cyfrowej; 

8. Pakiet sprawiedliwość społeczna; 

9. Łańcuch dostaw żywności w UE; 

10. Zakończenie procesu tworzenia unii rynków kapitałowych; 

11. Sprawniejsze stanowienie prawa dla jednolitego rynku (inicjatywa, która zostanie 

rozpoczęta w perspektywie do 2025 r.); 

12. Dokończenie procesu tworzenia unii gospodarczej i walutowej; 

13. Dokończenie procesu tworzenia unii bankowej; 

14. Utworzenie urzędu stałego i odpowiedzialnego politycznie Europejskiego Ministra 

Gospodarki i Finansów (inicjatywa, która zostanie rozpoczęta w perspektywie 

do 2025 r.); 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3947_pl.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52017DC0650
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15. Realizacja strategii „Handel dla wszystkich”; 

16. Dokończenie procesu tworzenia unii bezpieczeństwa; 

17. Unijny Mechanizm ochrony ludności; 

18. Rozszerzenie zakresu zadań nowej Prokuratury Europejskiej (inicjatywa, która zostanie 

rozpoczęta w perspektywie do 2025 r.); 

19. Praworządność (inicjatywa, która zostanie rozpoczęta w perspektywie do 2025 r.); 

20. Realizacja Europejskiego programu w zakresie migracji; 

21. Realizacja strategii globalnej; 

22. Wiarygodna perspektywa rozszerzenia (inicjatywa, która zostanie rozpoczęta 

w perspektywie do 2025 r.); 

23. Zwiększenie skuteczności i spójności we wdrażaniu Wspólnej Polityki Zagranicznej 

(inicjatywa, która zostanie rozpoczęta w perspektywie do 2025 r.); 

24. Informowanie o Europie (metody działania służących temu, by Unia stała się bardziej 

zjednoczona, silniejsza i bardziej demokratyczna w zakresie komunikacji); 

25. Robić mniej, ale efektywniej (inicjatywa, która zostanie rozpoczęta w perspektywie 

do 2025 r.); 

26. Bardziej skuteczna i demokratyczna Europa (inicjatywa, która zostanie rozpoczęta 

w perspektywie do 2025 r.). 

W programie prac jest 12 wniosków opartych na przeglądzie obecnych przepisów w ramach 

programu sprawności i wydajności regulacyjnej (REFIT), z uwzględnieniem opinii platformy 

REFIT.  

1. Działania następcze po kontroli sprawności sprawozdawczości z monitorowania 

w zakresie ochrony środowiska; 

2. Informacje sektora publicznego; 

3. Przegląd systemu kontroli rybołówstwa; 

4. Uznawanie przez władze publiczne lub partnerów handlowych elektronicznych 

dokumentów przewozowych dotyczących przewozu towarów; 

5. Inicjatywa dotycząca jednego punktu kontaktowego w transporcie morskim; 

6. Inwestycje w ramach TEN-T; 

7. Ogólne zasady dotyczące podatku akcyzowego; 

8. Nowe korzyści dla konsumentów; 

9. Dokumenty tożsamości i dokumenty pobytowe; 
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10. Przegląd rozporządzenia w sprawie doręczania dokumentów; 

11. Przegląd rozporządzenia w sprawie przeprowadzania dowodów; 

12. Tymczasowe dokumenty podróży; 

 

W programie określono również 66 priorytetowych wniosków legislacyjnych oczekujących na 

przyjęcie. Dotyczą one następujących dziedzin:  

 Pobudzenia inwestycji: rozporządzenie Omnibus, Pakiet dotyczący gospodarki 

o obiegu zamkniętym.  

 Jednolitego cyfrowego rynku: Umowa o dostarczanie treści cyfrowych, Prawo 

autorskie w obrębie jednolitego rynku cyfrowego, Zmodernizowane ramy 

audiowizualne, Wniosek dotyczący zapobiegania nieuzasadnionemu blokowaniu 

geograficznemu, Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej.  

 Unii energetycznej: Pakiet „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”, Pakiet 

dotyczący klimatu, Pakiet „Europa w ruchu”. 

 Rynku wewnętrznego opartego na wzmocnionej bazie przemysłowej: Pakiet usługowy, 

Dyrektywa w sprawie niewypłacalności, Ogólnoeuropejski indywidualny produkt 

emerytalny (OIPE), Wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania osób 

prawnych (CCCTB), Współpraca administracyjna oraz zwalczanie oszustw w dziedzinie 

podatku od wartości dodanej, Delegowanie pracowników, Automatyczna wymiana 

informacji w dziedzinie opodatkowania, Koordynacja systemów zabezpieczenia 

społecznego. 

 Unii gospodarczej i walutowej: Reforma rozporządzenia w sprawie wymogów 

kapitałowych, Zdolności do pokrycia strat i dokapitalizowania, Europejski system 

gwarantowania depozytów. 

 Obszaru sprawiedliwości i przestrzegania praw podstawowych: Pranie pieniędzy 

i finansowanie terroryzmu, Europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na 

podróż, Europejski system przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS), 

eu_LISA, Wzajemne uznawanie nakazów zabezpieczenia i nakazów konfiskaty, Kodeks 

graniczny Schengen, System Informacyjny Schengen (SIS). 

 Polityki handlowej: Monitorowanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii 

Europejskiej, Wielostronny trybunał inwestycyjny. 
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 Migracji: Reforma systemu dublińskiego, Agencja ds. Azylu/EASO, Eurodac (ws. 

porównywania odcisków palców), Kwalifikowanie do uzyskania azylu, Warunki 

przyjmowania, Procedura azylowa, Unijne ramy przesiedleń, wniosek dot. „niebieskiej 

karty”. 

 Pozycji na arenie międzynarodowej: Europejski program rozwoju przemysłu 

obronnego. 

 Spraw wewnętrznych: Europejska inicjatywa obywatelska, Europejskie partie 

polityczne i europejskie fundacje polityczne. 

 

Komisja zamierza również wycofać 15 oczekujących na przyjęcie wniosków, co do których nie 

można oczekiwać się osiągnięcia porozumienia lub które się zdezaktualizowały.  

Źródło http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-4003_pl.htm  

     Opr. W. Kuźma 

          

 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-4003_pl.htm

