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II.  CEL DOKUMENTU  
Program prac Komisji Europejskiej na 2016 r. prezentuje najważniejsze zamierzenia Komisji 
Europejskiej w zakresie działalności legislacyjnej oraz pozalegislacyjnej w nadchodzącym 
roku. KE kontynuuje podejście przyjęte w Programie prac na rok 2015, polegające na 
położeniu nacisku na inicjatywy mające kluczowe znaczenie dla wzrostu gospodarczego 
w UE, stymulowania inwestycji i tworzenia miejsc pracy, zgodnie z priorytetami wskazanymi 
w wytycznych politycznych dla Komisji Przewodniczącego J-C. Junckera z lipca 2014 r.  

Jednocześnie KE wskazuje na wyzwania, z którymi będzie musiała zmierzyć się UE 
w nadchodzących miesiącach, wśród których wymienia zwiększoną presję migracyjną, 
niestabilność polityczną i konflikty w regionach sąsiednich, jak również dyskusję na temat 
postulatów Wielkiej Brytanii i spodziewanego referendum w sprawie członkostwa Wielkiej 
Brytanii w UE. 

Komisja wskazuje również na zastosowany po raz pierwszy w bieżącym roku nowy model 
pracy nad Programem na rok 2016, wynikający z prowadzonej przez Radę, PE i KE dyskusji 
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na temat programowania międzyinstytucjonalnego. Główne założenia rocznego programu 
prac Komisji zostały przedstawione w tzw. liście intencyjnym (Letter of Intent) 
Przewodniczącego J.-C. Junckera i Wiceprzewodniczącego F. Timmermansa do 
Przewodniczących Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 9 września 2015 r., a następnie 
były przedmiotem dyskusji na forum Rady i PE. 

Istotnym czynnikiem wpływającym na ostateczny kształt Programu prac pozostaje, podobnie 
jak w ubiegłym roku, agenda Better Regulation i zobowiązanie KE do podejmowania działań 
legislacyjnych tylko w obszarach, gdzie mogą one przynieść największą wartość dodaną. 
Załącznik nr 1 obejmujący zestawienie nowych projektów zawiera, tak samo jak w Programie 
prac na rok 2015, jedynie 23 inicjatywy, w tym również te, które Komisja już wcześniej 
zapowiedziała i które zostaną opublikowane do końca roku 2015.  

Ponadto tak jak w ubiegłym roku KE dołączyła do Programu prac zestawienie (załącznik 
nr 2) obowiązujących aktów prawnych, które zostaną poddane ewaluacji w ramach programu 
sprawności i wydajności regulacyjnej (REFIT). Komunikatowi KE towarzyszy również 
załącznik nr 3 obejmujący projekty ustawodawcze, będące w toku negocjacji, które Komisja 
postrzega jako priorytetowe. W załączniku nr 4 Komisja, tak jak w roku ubiegłym, 
przedstawiła listę negocjowanych obecnie projektów legislacyjnych, które zamierza wycofać 
lub też zasadniczo zmodyfikować ze względu na utrzymującą się blokadę negocjacyjną bądź 
też uznając, że treść projektów uległa dezaktualizacji. Załącznik nr 5 do komunikatu KE 
obejmuje zestawienie obowiązujących aktów prawnych, które Komisja proponuje wycofać ze 
względu na ich niedostosowanie do bieżących potrzeb lub też w sytuacji gdy stały się one 
zbędne w wyniku przyjęcia nowej legislacji. W załączniku nr 6 znalazła się natomiast lista 
aktów ustawodawczych i nieustawodawczych, które zaczną obowiązywać w 2016 r.  

 

III.  DOKUMENTY POWI ĄZANE  
1. Wytyczne polityczne na następną kadencję Komisji Europejskiej. Nowy początek dla 

Europy: mój program na rzecz zatrudnienia, wzrostu, sprawiedliwości i zmian 
demokratycznych, Jean-Claude Juncker, 15 lipca 2014 r.  

2. Strategiczny program Unii w okresie zmian, konkluzje Rady Europejskiej z dn. 
27 czerwca 2014 r.  

 

IV.  STANOWISKO RZĄDU 
Rząd Rzeczypospolitej Polskiej co do zasady popiera przeprowadzoną przez KE analizę 
głównych problemów i wyzwań dla UE oraz przyszłe działania zapowiedziane w Programie 
prac Komisji na rok 2016. Rząd RP z zadowoleniem przyjmuje kontynuowanie przez KE 
przyjętego w ubiegłym roku podejścia do aktywności legislacyjnej polegającego na 
ograniczeniu liczby nowych inicjatyw i skoncentrowaniu działań Komisji na projektach 
o największej wartości dodanej. 

Rząd RP będzie wspierał także inicjatywy mające na celu wzmocnienie pozycji UE na arenie 
międzynarodowej i zwiększenie efektywności Wspólnej Polityki Zagranicznej 
i Bezpieczeństwa oraz Europejskiej Polityki Sąsiedztwa.  

Rząd RP uznaje, że niezwykle istotne jest zwrócenie szczególnej uwagi podczas prac Komisji 
Europejskiej w 2016 r. na aspekty związane z bezpieczeństwem wewnętrznym UE. Jest to 
obszar priorytetowy, który powinien ulec dalszemu wzmocnieniu w celu skutecznego 
zwalczania zagrożeń związanych z terroryzmem oraz poważną przestępczością 
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Wyzwaniem dla UE pozostaje nasilająca się presja migracyjna. Nadzwyczajne działania 
podjęte w reakcji na kryzys muszą być uzupełnione refleksją o strategii długoterminowej 
i całościowej, która w większym stopniu powinna skupiać się na ograniczeniu migracji 
u źródła. Dyskusja musi dotyczyć kwestii zarządzania granicą zewnętrzną UE, polityki 
powrotowej i readmisyjnej oraz większego wsparcia państw trzecich w zarządzaniu migracją. 
Rząd RP popiera taki dobór priorytetów. Będzie wspierać rozwiązania zrównoważone 
geograficznie i uwzględniające uwarunkowania poszczególnych państw członkowskich. Rząd 
RP popiera także inicjatywy wspierające państwa pochodzenia i tranzytu aby, dzięki lepiej 
skoordynowanej i ukierunkowanej pomocy, przeciwdziałać pierwotnym przyczynom migracji 
i zwiększyć zaangażowanie państw trzecich w rozwiązanie problemu. Jednocześnie Rząd RP 
negatywnie odniesie się do propozycji stałych mechanizmów relokacji lub przesiedleń, na 
mocy których osoby wymagające ochrony międzynarodowej przybywające do UE lub 
przebywające w państwach trzecich, będą redystrybuowane do państw członkowskich 
w sposób automatyczny według odgórnie narzuconych algorytmów. Takie mechanizmy 
skutkowałyby, w opinii Rządu, dalszym nasileniem się presji migracyjnej i nie rozwiążą 
samego problemu. 

W kontekście przeglądu śródokresowego Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2014-2020 
(WRF) przypadającego na 2016 r., Rząd RP przypomina, że zgodnie z art. 2 rozporządzenia 
Rady 1311/2013, przegląd WRF nie może prowadzić do obniżenia środków pre-alokowanych 
na Państwa Członkowskie (w ramach polityki spójności i Wspólnej Polityki Rolnej). Rząd 
RP, co do zasady, popiera także silniejszą koncentrację budżetu UE na osiąganiu rezultatów 
i wspiera dyskusję na temat symplifikacji budżetu UE i poprawy wydajności środków.  

Rząd RP uważa, że podczas przeglądu powinny być podjęte ostateczne decyzje co do 
umiejscowienia płatności od specjalnych mechanizmów elastyczności (Instrument 
Elastyczności, Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji, Fundusz Solidarności UE 
oraz Rezerwa Nadzwyczajna na Pomoc Zewnętrzną). Brak ostatecznych rozstrzygnięć w tej 
kwestii negatywnie wpływa na sposób postępowania z płatnościami w budżecie UE. Rząd RP 
uważa, że fundamentem kompromisu osiągniętego w ramach negocjacji WRF 2014-2020 była 
zgoda na zmniejszenie limitów budżetowych, ale w zamian ujęto więcej mechanizmów 
elastyczności budżetowej w WRF 2014-2020. W bieżącym roku w odpowiedzi na kryzys 
migracyjny budżet UE wykorzystuje znaczące środki po stronnie zobowiązań budżetowych. 
Potrzebujemy podobnych decyzji po stronie płatności, aby nie doprowadzić do dalszego, 
znaczącego rozszerzania się luki pomiędzy zobowiązaniami i płatnościami. Ujęcie płatności 
od specjalnych mechanizmów jest jednym z rozwiązań niepozwalających na ponowne 
narastanie zaległości finansowych w budżecie UE (tzw. backlog) pod koniec obecnego okresu 
programowania. Stosowna zgoda na takie rozumienie umiejscowienia mechanizmów 
elastyczności została ujęta w pkt 101 konkluzji Rady Europejskiej z lutego 2013 roku.  

Rząd RP będzie brał aktywny udział w procesie reformy Unii Gospodarczej i -Walutowej, 
który, zgodnie z programem prac KE, będzie kontynuowany. Jako kraj pre-in Polska będzie 
promowała rozwiązania, które zapewnią harmonijne funkcjonowanie i stabilność strefy euro, 
a jednocześnie rozwiązania, które są otwarte i przejrzyste wobec państw spoza strefy euro. 
Priorytetem będzie również zachowanie integralności rynku wewnętrznego i przestrzeganie 
jego zasad. Realne wzmocnienie strefy euro wymaga pragmatycznego działania – przede 
wszystkim należy usprawnić istniejące mechanizmy w ramach obowiązujących traktatów 
(w tym poprzez poprawę funkcjonowania Semestru Europejskiego). Ambitne reformy 
wymagające zmian traktatowych powinny być poprzedzone pogłębioną analizą.  

Zapowiedź zwiększenia makroekonomicznej warunkowości dla wykorzystania funduszy UE, 
jako potencjalnego mechanizmu nacisku na realizację reform strukturalnych, niesie ze sobą 
ryzyka. Warunkowość makroekonomiczna w zmienionej formule istnieje od 2013 r., więc jest 
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stosunkowo młodym narzędziem polityki europejskiej. Jest ona jednak potencjalnie bardzo 
silnym narzędziem, dostępnym dla KE, wobec państw korzystających ze środków z budżetu 
UE. W obecnej formule makrowarunkowość nie była w pełni wykorzystywana przez KE. 
Zapowiedzi jej wzmacniania niosą ryzyka dla Polski, w tym obawy o brak równego 
traktowania, gdyż jej restrykcyjność jest różna wobec różnych państw, ze względu na różny 
stopień korzystania przez państwa ze środków z budżetu UE. 

Rząd RP wspiera inicjatywy KE na rzecz pobudzenia wzrostu gospodarczego i zwalczania 
odczuwalnych wciąż skutków kryzysu finansowego i gospodarczego oraz na rzecz 
wzmocnienia konkurencyjności UE i jej pozycji na arenie globalnej. W tym kontekście dla 
Rządu RP priorytetowe będą działania służące wdrożeniu Strategii Rynku Wewnętrznego 
Towarów i Usług, Strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego oraz Unii Rynków Kapitałowych, 
których realizacja niesie ze sobą szansę na rozwój przedsiębiorczości i wzmocnienie 
innowacyjności polskiej gospodarki. Należy jednak podkreślić, że stanowisko Polski odnośnie 
poszczególnych wniosków legislacyjnych i pozalegislacyjnych działań w ramach tych 
strategii będzie zależało od konkretnych rozwiązań, które zaproponuje Komisja.   

Rząd RP z zainteresowaniem przyjmuje zapowiedź KE dotyczącą przedstawienia nowego 
podejście mającego na celu zapewnienie wzrostu gospodarczego oraz zrównoważonego 
rozwoju społecznego i środowiskowego po 2020 r. Równocześnie Rząd RP oczekuje 
w pierwszej kolejności zakończenia śródokresowego przeglądu strategii „Europa 2020”. 
Wyciągniecie wniosków z dotychczasowej realizacji strategii jest konieczne dla rozpoczęcia 
prac nad priorytetami po 2020 r.  

Rząd RP podziela także pogląd KE, iż handel międzynarodowy i inwestycje są kluczowe dla 
europejskiego ożywienia gospodarczego, a aktywna polityka handlowa wspiera wzrost 
gospodarczy UE i wzmacnia jej pozycję międzynarodową. Rząd RP będzie wspierał bieżące 
i nowe inicjatywy w zakresie Wspólnej Polityki Handlowej (w tym negocjacje umów 
handlowych z najważniejszymi partnerami), pod warunkiem, że będą one sprzyjać wzrostowi 
gospodarczemu, zatrudnieniu i wzmacnianiu bazy przemysłowej w UE, a także uwzględniać 
wrażliwe obszary gospodarki (np. rolnictwo). Będziemy zabiegać o zrównoważony rozwój 
przemysłów obronnych w UE. Jednocześnie Rząd RP będzie z uwagą śledził prace nad tymi 
projektami KE, które mogą rodzić istotne negatywne konsekwencje dla Polski, przede 
wszystkim w zakresie skutków gospodarczych i finansowych oraz nadmiernych obciążeń 
regulacyjnych.  

Rząd RP odnotowuje silne zaakcentowanie w Programie prac polityki społecznej i ochrony 
praw pracowniczych. Rząd RP popiera działania na rzecz promowania zatrudnienia 
i mobilności pracowników, ale wyraża poważne zastrzeżenia co do kształtu zaplanowanego 
przez KE pakietu na rzecz mobilności pracowników, który ma zostać opublikowany 
w grudniu 2015 r. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom zawartym w Programie prac na rok 
2015, pakiet, obok propozycji zmiany rozporządzenia 883/2004 ws. koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego, będzie zawierał również ukierunkowaną rewizję dyrektywy 
96/71/WE w sprawie delegowania pracowników w ramach swobody świadczenia usług, 
mimo iż według pierwotnych planów Komisji dyrektywa ws. delegowania pracowników 
miała zostać poddana przeglądowi. Rząd RP wyraża obawę, że otwarcie dyrektywy ws. 
delegowania pracowników i próba realizacji postulatu równej płacy za równą pracę w tym 
samym miejscu, może skutkować ograniczeniem traktatowej swobody świadczenia usług 
i wyeliminowaniem polskich podmiotów gospodarczych z rynków pozostałych państw 
członkowskich. Rząd RP pozostanie aktywnie zaangażowany w obronę swobody świadczenia 
usług i swobody przepływu pracowników, które przynoszą korzyści wszystkim państwom 
członkowskim UE i wpływają na wzrost konkurencyjności UE. 
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Rząd RP będzie działał na rzecz pełnej transparentności w działaniach KE odnoszących się do 
planowanego pakietu drogowego, który w europejskiej dyskusji jest związany z tematem 
mobilności pracowników. Z wcześniejszych zapowiedzi KE wynika, że projekt pakietu 
drogowego ma być opublikowany w drugiej połowie 2016 roku i chociaż prace nad pakietem 
są bardzo intensywne, KE nie ujęła tej inicjatywy w swoim programie prac na 2016 rok. 
Z dotychczasowych informacji przekazanych przez KE, pakiet drogowy poruszać ma tematy 
rynku wewnętrznego, przepisów socjalnych w transporcie drogowym oraz opłat za 
korzystanie z infrastruktury drogowej.  

Ponadto Rząd RP z dużą uwagą będzie śledził prace na temat tzw. filaru praw socjalnych, 
nowej inicjatywy KE zapowiedzianej w ramach pogłębiania Unii Gospodarczej i Walutowej. 
Projekt ten ma się opierać na identyfikacji istniejących luk legislacyjnych w obszarze polityki 
społecznej w celu zapewnienia równowagi w relacjach pomiędzy pracownikami 
a pracodawcami oraz na identyfikacji wskaźników społecznych w odniesieniu do 
funkcjonowania rynków pracy, ochrony socjalnej i umiejętności. Mimo iż inicjatywa ta 
została powiązana przez KE z dalszą reformą UGW, to konsekwencje ewentualnych nowych 
rozwiązań mogą wykraczać poza strefę euro i wpływać na funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego UE jako całości. Z tego też względu, Rząd RP będzie zaangażowany 
w dyskusję na temat wzmocnienia wymiaru społecznego UGW i będzie przeciwdziałał 
przyjęciu instrumentów niekorzystnych z punktu widzenia polskich interesów gospodarczych. 
Rząd RP będzie także sprzeciwiał się tworzeniu nowych formatów współpracy 
instytucjonalnej państw strefy euro, które pomijałyby państwa spoza strefy euro. 

Priorytetowym obszarem zaangażowania Rządu RP pozostaje polityka energetyczna i pełne 
wdrożenie koncepcji Unii Energetycznej, co przełoży się na wzmocnienie bezpieczeństwa 
energetycznego UE, korzyści dla odbiorców końcowych i zwiększy efektywność 
funkcjonowania wewnętrznego rynku energii UE. Rząd RP oczekuje na zapowiedziane przez 
Komisję kolejne propozycje legislacyjne, które powinny umożliwi ć wypracowanie rozwiązań 
dotyczących m.in. zwiększenia siły przetargowej UE w relacjach z głównymi dostawcami 
energii z państw trzecich, zwiększenia przejrzystości umów międzyrządowych i kontraktów 
w zakresie dostaw energii oraz poprawy poziomu bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego do 
UE. W obszarze sektora wytwarzania istotnym będzie zabezpieczenie trwałych podstaw 
rozwoju z wykorzystaniem rodzimych surowców energetycznych, przy uwzględnieniu 
potrzeb w zakresie połączeń międzysystemowych.  

W zakresie polityki klimatycznej Rząd RP będzie aktywnie zaangażowany w prace nad 
operacjonalizacją postanowień Rady Europejskiej w zakresie ram polityki klimatyczno-
energetycznej do roku 2030, w tym w negocjacje projektu nowelizacji Dyrektywy ETS oraz 
wstępną dyskusję nad rozwiązaniami w obszarze non-ETS. Jednocześnie Rząd będzie dążył, 
zgodnie z zapisami konkluzji Rady Europejskiej z dnia 24 października 2014 r. do 
przeprowadzenia przez Radę oceny wyników Konferencji COP21 ze szczególnym 
uwzględnieniem postanowień nowej umowy globalnej w zakresie ochrony klimatu. Ocena ta, 
zdaniem Rządu, powinna stanowić podstawę do oceny adekwatności zobowiązań UE 
w zakresie redukcji emisji do roku 2030, stanowiąc wytyczne do dalszych prac nad 
operacjonalizacją ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030.  

Rząd RP wspiera również dalsze działania KE w ramach programu REFIT, które mają na celu 
rzetelną ocenę obowiązujących unijnych ram prawnych pod kątem realizacji założonych 
celów i kosztów wdrożenia. Z tego względu Rząd RP oczekuje na wyniki ewaluacji aktów 
legislacyjnych, które nakładają znaczące obciążenia regulacyjne na przedsiębiorców, jak na 
przykład wskazana w załączniku nr 2 legislacja REACH. Doświadczenia wynikające 
z implementacji legislacji UE i ocena jej skuteczności powinny być brane pod uwagę 
w dalszych pracach nad konkretnymi rozwiązaniami prawnymi. 
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Rząd popiera działania KE w zakresie relacji międzyinstytucjonalnych i na rzecz 
wzmocnienia legitymacji demokratycznej UE, poprzez dokończenie negocjacji Porozumienia 
międzyinstytucjonalnego o lepszym stanowieniu prawa, otwarcie dyskusji nt. 
międzyinstytucjonalnego porozumienia o obligatoryjnym Rejestrze Przejrzystości oraz dalsze 
wzmocnienie dialogu z parlamentami narodowymi.  

 

V. UZASADNIENIE STANOWISKA RZĄDU  
Uzasadnienie stanowiska zostało opracowane z zachowaniem struktury tematycznej 
zastosowanej przez KE w części ogólnej komunikatu.  

 

Działając inaczej 

Zgodnie z Rozporządzeniem ws. Wieloletnich Ram Finansowych 2014-2020 Komisja 
Europejska do końca 2016 r. przedstawi komunikat w sprawie ich śródokresowego przeglądu. 
KE zapowiada, że duży wpływ na przebieg procesu będzie miał kryzys migracyjny. Zdaniem 
Polski kwestia ta nie powinna zdominować dyskusji odnośnie Wieloletnich Ram 
Finansowych. 

Ponadto Komisja Europejska zamierza przedstawić strategię „Budżet UE skoncentrowany na 
rezultatach”, w celu zapewnienia, że przyszłe finansowanie będzie silnie powiązane 
z realizacją określonych celów. KE widzi przestrzeń do usprawnień w zakresie instrumentów 
finansowych, symplifikacji (w szczególności w obszarze Wspólnej Polityki Rolnej, 
Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych, a także w obszarze badań), poprawy 
wydajności środków oraz w zakresie mechanizmów łączących efektywność środków 
z zarządzaniem gospodarczym. 

Rząd RP co do zasady popiera podejście KE w stosunku do dyskusji nt. koncentracji budżetu 
UE na osiąganiu rezultatów. Dyskusja na ten temat pozwala odejść od postrzegania budżetu 
przez pryzmat finansowy w kierunku europejskiej wartości dodanej. Jeśli chodzi o kwestie 
migracji to, w ocenie Rządu RP, problem ten powinien zostać rozwiązany poprzez pełne 
wykorzystanie dotychczas funkcjonujących w budżecie UE mechanizmów elastyczności. 
W przypadku, gdyby środki te okazały się niewystarczające, wskazane byłoby podjęcie 
inicjatyw zewnętrznych w stosunku do budżetu UE. 

 

Pobudzenie zatrudnienia, wzrostu i inwestycji 

KE jako priorytet wskazuje działania na rzecz poprawy klimatu inwestycyjnego i otoczenia 
regulacyjnego przyjaznego przedsiębiorcom. Cele te powiązane są z wdrożeniem Planu 
Inwestycyjnego dla Europy i uruchomieniem środków Europejskiego Funduszu Inwestycji 
Strategicznych.  

Ponadto KE uznaje, iż jednym z priorytetowych elementów pobudzenia zatrudnienia, wzrostu 
i inwestycji w UE jest odejście od linearnego modelu gospodarki i wdrożenie modelu 
gospodarki o obiegu zamkniętym. Według KE, zoptymalizowane wykorzystywanie zasobów 
jest kluczowe dla zapewnienia zielonego, inkluzywnego i zrównoważonego rozwoju UE. 
Przejście na model gospodarki o obiegu zamkniętym będzie wymagało podjęcia działań na 
wszystkich etapach cyklu życia produktu, poczynając od wydobycia surowców poprzez 
projektowanie, produkcję i konsumpcję, aż po odpady i ich recykling. W związku z tym 
jednym z celów UE będzie stworzenie rynku surowców wtórnych, w ramach którego możliwe 
będzie ponowne wykorzystanie znajdujących się w obiegu zasobów. W grudniu 2015 r. KE 
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opublikuje nowy pakiet ws. gospodarki o obiegu zamkniętym, który będzie obejmował dwa 
dokumenty – zrewidowany wniosek legislacyjny dotyczący odpadów oraz plan działania 
dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym. W 2016 r. KE zamierza rozpocząć prace nad 
wdrażaniem założeń wynikających z ww. dokumentów.  

Rząd RP z zainteresowaniem odnosi się do koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym. 
Niemniej jednak wskazuje, że realizacja celów wynikających z tego modelu gospodarki może 
okazać się dużym wyzwaniem, biorąc pod uwagę zakres koniecznych przedsięwzięć. Rząd 
RP, co do zasady, nie jest zwolennikiem rozwiązań legislacyjnych dotyczących gospodarki 
o obiegu zamkniętym. W ramach prac KE nad planem działania w pierwszej kolejności 
powinny być analizowane rozwiązania pozalegislacyjne, oparte o mechanizmy współpracy ze 
środowiskiem przedsiębiorców, takie jak instrumenty rynkowe, badania i innowacje, środki 
zachęty, wymiana informacji oraz wsparcie dla metod stosowanych dobrowolnie.  

Komunikat odnosi się również do działań Komisji Europejskiej w zakresie substancji 
zaburzających gospodarkę hormonalną (ED, endocrine disruptors). KE proponuje uregulować 
tą grupę substancji w prawie pracy, co w opinii PL może negatywnie wpływać na 
innowacyjność i konkurencyjność europejskiego przemysłu chemicznego oraz 
kosmetycznego. KE podejmowała już szereg prób uregulowania ED prawem kosmetycznym 
oraz chemicznym (m.in. rozporządzenie REACH). Ze względu na brak jednoznacznej 
definicji, bardzo trudno jest obecnie dokonać klasyfikacji substancji chemicznych jako 
substancje zaburzające gospodarkę hormonalną. Należy podkreślić, że na forum KE 
podejmowano szereg prób zaklasyfikowania do tej grupy substancji szeroko stosowanych 
przez przemysł, nie dysponując odpowiednimi substancjami alternatywnymi. 

PL opowiada się zdecydowanie za podnoszeniem poziomu ochrony zdrowia i środowiska, 
a także poziomu ochrony pracowników narażonych na kontakt ze środkami chemicznymi. 
Uważamy jednak, że w przypadku substancji zaburzających gospodarkę hormonalną, 
wszelkie decyzje powinny być podejmowane w oparciu o dokładne analizy poszczególnych 
przypadków.  

 

Połączony jednolity rynek cyfrowy 

Jednolity Rynek Cyfrowy (JRC) pozostaje w ocenie KE obszarem, który w sposób istotny 
może przyczynić się do rozwoju gospodarek państw członkowskich i tworzenia nowych 
miejsc pracy w UE. W maju 2015 r. KE ogłosiła strategię dot. JRC, która zawiera propozycje 
konkretnych działań, w tym w odniesieniu do projektów legislacyjnych. Celem KE jest 
przedstawienie przed końcem 2016 r. wszystkich kluczowych inicjatyw w tym obszarze. 

Zgodnie z zapowiedziami KE, inicjatywy dotyczące JRC zostaną podjęte w trzech blokach: 1) 
komunikat dot. praw autorskich i propozycja legislacyjna w sprawie tzw. portability, 
a w następnej kolejności: projekt dot. reformy praw autorskich i przegląd dyrektywy 
kablowo-satelitarnej, propozycje legislacyjne dot. praw kontraktowych w obszarze cyfrowym, 
geoblokowania, podatku VAT w handlu elektronicznym, przegląd rozporządzenia w sprawie 
współpracy w zakresie ochrony konsumenta; 2) przegląd ram regulacyjnych rynku łączności 
elektronicznej oraz dyrektywy audiowizualnej; 3) propozycja legislacyjna dot. wolnego 
przepływu danych. 

Rząd RP podziela ocenę, że likwidacja barier dla funkcjonowania na JRC stwarza szanse 
dodatkowego rozwoju dla firm sektora technologii komunikacyjno-informacyjnych, jak 
i innych sektorów, które wykorzystują nowe technologie w działalności biznesowej. Zdaniem 
Rządu RP, Jednolity Rynek Cyfrowy umożliwi Europie lepiej wykorzystać szanse płynące 
z cyfrowej rewolucji – pobudzenie innowacyjności, wzrostu gospodarczego, poprawę 
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konkurencyjności na rynkach globalnych, tworzenie nowych miejsc pracy. Jego budowa 
powinna stanowić skuteczne narzędzie, umożliwiające równomierny, spójny wzrost 
gospodarczy wszystkich regionów i państw członkowskich Unii Europejskiej i być oparta 
o zasadę lepszego stanowienia prawa. 

W związku z powyższym, Rząd RP popiera strategię JRC dla Europy, ogłoszoną przez KE 
w maju 2015 r. Rząd, co do zasady, popiera również większość zapowiedzianych w niej 
działań i inicjatyw, jednak stanowisko Polski odnośnie do poszczególnych wniosków 
legislacyjnych i działań pozalegislacyjnych będzie zależało od konkretnych rozwiązań, które 
zaproponuje KE. 

Rząd RP będzie aktywnym i konstruktywnym partnerem w pracach na rzecz realizacji 
zapowiedzianych przez KE inicjatyw w obszarze JRC. Będziemy postulować, aby zarówno 
konsultacje, jak i ocena skutków poszczególnych rozwiązań uwzględniały nie tylko wymiar 
branżowy czy sektorowy, lecz także były prowadzone pod kątem skutków terytorialnych, 
zapewniając tym samym równomierny rozwój wszystkich regionów i państw członkowskich 
UE. W przypadku wykazania przez testy terytorialne nierównomiernego wpływu inicjatyw na 
poszczególne regiony bądź państwa członkowskie lub możliwości nierównomiernego 
rozłożenia kosztów, założenia poszczególnych inicjatyw powinny zostać odpowiednio 
dostosowane. 

 

Stabilna Unia Energetyczna z perspektywiczną polityką w kwestii zmiany klimatu 

W 2016 r. KE zamierza skoncentrować się na kolejnych inicjatywach wynikających z mapy 
drogowej na rzecz implementacji Unii Energetycznej. KE przedstawi nowe propozycje 
dotyczące kształtu rynku energii, bezpieczeństwa dostaw energii, zwiększenia 
transparentności umów międzyrządowych i kontraktów w zakresie dostaw energii oraz 
efektywności energetycznej. KE jako priorytet traktuje również realizację zobowiązań 
wynikających z pakietu klimatyczno-energetycznego 2030, biorąc pod uwagę fakt, że UE 
pozostaje jednym z głównych uczestników negocjacji klimatycznych w kontekście 
konferencji COP21 w Paryżu. Komisja zamierza opublikować również projekt legislacyjny 
w sprawie celów redukcyjnych dla sektorów spoza europejskiego systemu handlu emisjami 
(non-ETS), takich jak rolnictwo, transport czy budownictwo.  

Ponadto KE będzie promowała zasadę niedyskryminacji w odniesieniu do opłat drogowych, 
a także koncepcję zanieczyszczający i korzystający płaci. KE będzie wspierać wysiłki na 
rzecz utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu, a także bardziej skuteczne 
wykorzystanie istniejącej infrastruktury drogowej. 
 

Pogłębiony i bardziej sprawiedliwy rynek wewnętrzny oparty na wzmocnionej bazie 
przemysłowej 

KE zapowiada prace nad konkretnymi inicjatywami mającymi na celu wdrożenie przyjętej 
w październiku 2015 r. Strategii Rynku Wewnętrznego Towarów i Usług. Rząd RP 
z zadowoleniem odnotowuje planowane działania na rzecz poprawy funkcjonowania rynku 
wewnętrznego. Polska w szczególności pozytywnie postrzega inicjatywy na rzecz dalszej 
integracji rynku wewnętrznego usług, ułatwień dla przedsiębiorców (MSP i start-upów) 
i poprawy stosowania reguł rynku wewnętrznego. Kluczowe z punktu widzenia Polski będzie 
określenie priorytetów w zakresie inicjatyw legislacyjnych i pozalegislacyjnych 
zapowiedzianych na lata 2016-2017 oraz wpływ na ich ostateczny kształt. Z punktu widzenia 
Polski istotne będzie również zapewnienie spójności podejmowanych działań, 
w szczególności w kontekście powiązania „Strategii Rynku Wewnętrznego” ze „Strategią 
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Jednolitego Rynku Cyfrowego”. Z ostrożnością należy przyglądać się propozycjom 
w zakresie geoblokowania i ekonomii współdzielenia. Wątpliwości budzą propozycje 
w zakresie zamówień publicznych, stąd konieczne będzie ich doprecyzowanie na dalszym 
etapie prac. 

Rząd RP dostrzega również znaczenie modernizacji systemu normalizacji we współpracy ze 
środowiskiem przedsiębiorców, tak aby w jak największym stopniu odpowiadał on nowym 
wyzwaniom technologicznym. Wyniki dyskusji na temat poprawy stopnia wdrażania unijnej 
legislacji będą miały istotny skutek dla Polski.  

Rząd RP odnotowuje niedosyt w związku z brakiem jednoznacznych działań na rzecz 
przemysłu unijnego. Mimo że rola przemysłu dla rozwoju UE wciąż jest istotna, wydaje się, 
że w niewystarczający sposób znajduje swoje odzwierciedlenie w planach Komisji 
Europejskiej na najbliższe lata. Rząd RP podkreśla konieczność wypracowania spójnej wizji 
podejścia do uregulowań funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłowych, w tym 
przetwórczego. Zbyt restrykcyjne wymogi horyzontalne (np. środowiskowe, energetyczne) 
nierównoważone mechanizmami zabezpieczającymi przemysł przed spadkiem 
konkurencyjności negatywnie wpływają na pozycję europejskich firm przemysłowych. Rząd 
RP z zadowoleniem odnosi się do inicjatywy Komisji Europejskiej w zakresie modernizacji 
systemu normalizacji europejskiej, w tym w obszarze usług i sektora ICT. Widzimy 
w Strategii szansę na ukierunkowanie działań zmierzających do absorbcji technologii 
cyfrowych przez przemysł. Może się ona przyczynić do wypracowania spójnych, 
europejskich norm i interoperacyjnych rozwiązań, które doprowadzą do poprawy 
konkurencyjności gospodarki UE w perspektywie globalnej. 

W obszarze rynku wewnętrznego KE skoncentruje się również na wzmocnieniu 
egzekwowania obowiązujących przepisów socjalnych. Jednym ze środków jest zapowiadany 
pakiet na rzecz mobilności pracowników, który zgodnie z planami KE zawierał będzie 
propozycje służące przeciwdziałaniu nadużyciom poprzez poprawę egzekwowania 
obowiązujących przepisów oraz koordynację systemów zabezpieczeń społecznych. Polska 
oczekuje przygotowania przez KE kompleksowej informacji na temat mobilności w ramach 
UE, co pozwoli na rzetelną analizę sytuacji pod kątem ewentualnych zmian. Z punktu 
widzenia Polski najważniejszy jest brak zgody na dyskryminację obywateli UE. KE 
zaproponuje również zmianę dyrektywy 96/71/WE z dnia 16 grudnia 1996 r. o delegowaniu 
pracowników w ramach świadczenia usług. Rząd RP negatywnie podchodzi do zapowiedzi 
ukierunkowanej rewizji (targeted revision) dyrektywy ws. delegowania pracowników, która 
kompleksowo reguluje wymiar socjalny swobody świadczenia usług. Inicjatywa ta jest 
w opinii Rządu RP przedwczesna, biorąc pod uwagę fakt, że w pierwszej połowie 2014 r. 
zakończyły się długie i intensywne negocjacje dot. dyrektywy PE i Rady 2014/67/UE z dnia 
15 maja 2014 r. w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania 
pracowników w ramach świadczenia usług, która ma na celu usprawnienie stosowania 
i egzekwowania w praktyce przepisów dotyczących delegowania pracownika. Ponadto 
wszelkie odwołania do równego wynagrodzenia za taką samą pracę w tym samym miejscu 
(equal pay for equal work in the same place) w kontekście delegowania pracowników są 
mylące i nie do pogodzenia z obowiązującymi zasadami rynku wewnętrznego UE. Rząd RP 
negatywnie postrzega także użycie przez KE sformułowania o dumpingu socjalnym, które nie 
zostało precyzyjnie zdefiniowane i może być wykorzystywane do próby ograniczenia 
traktatowych swobód jednolitego rynku.  

W zakresie polityki podatkowej Rząd RP popiera celowość podjęcia przez Komisję działań 
zmierzających do zapewnienia sprawiedliwego i skutecznego systemu opodatkowania osób 
prawnych w UE, które mają znaleźć się w „Pakiecie dotyczącym podatku dochodowego od 
osób prawnych” (Corporate Tax Package). Rząd RP popiera propozycję wycofania projektu 
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dotyczącego wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych (CCCTB) i 
przedstawienie nowej koncepcji w tym zakresie, która byłaby wprowadzana stopniowo. Rząd 
RP oczekuje na działania Komisji zapowiadane w komunikacie „Sprawiedliwy i skuteczny 
system opodatkowania przedsiębiorstw w Unii Europejskiej: pięć głównych obszarów 
działania”. 

W odniesieniu do Planu działania w sprawie europejskiej obronności Rząd RP zabiegać 
będzie o stworzenie warunków dla niwelowania różnic rozwojowych przemysłów obronnych 
i wzmacniania spójności strategicznej w UE. Będziemy wspierać propozycje służące 
rozwojowi systemów obronnych państw członkowskich, wzmacniające innowacyjność 
i tworzące miejsca pracy oraz inicjatywy odpowiadające wyzwaniom i ryzykom środowiska 
bezpieczeństwa międzynarodowego. Opowiemy się za utrzymywaniem konsensusu w sprawie 
niewprowadzania nowych regulacji prawnych UE w obszarze przemysłu obronnego. Rząd RP 
będzie także zwracać uwagę na wyraźne rozróżnianie między propozycjami Komisji 
dotyczącymi przemysłu sektora obronnego od przemysłu sektora bezpieczeństwa, z uwagi na 
to, że propozycje odnoszące się do przemysłu sektora bezpieczeństwa (np. sektora IT) 
dotyczą większej liczby podmiotów i mogą wywoływać znacznie większe skutki 
gospodarcze. 

Rząd RP z zainteresowaniem będzie śledzić prace nad „Planem Działania w sprawie podatku 
VAT”  (Action Plan on VAT). Szczególnie istotna, w ocenie Polski, jest inicjatywa 
opodatkowania VAT w handlu elektronicznym. Z punktu widzenia Polski kluczowe jest, aby 
wszelkie nowe projekty były poprzedzone dokładną analizą ich potencjalnych skutków 
z uwzględnieniem szczególnego charakteru rynku cyfrowego przejawiającego się w dynamice 
jego rozwoju i innowacyjności.  

Ponadto wśród nowych, zapowiadanych prze KE projektów w obszarze rynku wewnętrznego 
warto odnotować również „Strategię Kosmiczną dla Europy” (inicjatywa pozalegislacyjna). 
Strategia ma zawierać różne elementy aktywności UE w obszarze polityki kosmicznej, w tym 
mapę drogową konkretnych działań oraz rozwinięcie programów UE dotyczących przestrzeni 
kosmicznej. 

 

Pogłębiona i bardziej sprawiedliwa unia gospodarcza i walutowa 

KE zamierza kontynuować prace nad wdrożeniem propozycji w zakresie reformy Unii 
Gospodarczej i Walutowej wynikających z Raportu 5 Przewodniczących. Z punktu widzenia 
Polski szczególnie istotny jest fakt, że zmiany na tym etapie odbywają się w ramach 
obowiązujących traktatów, co jest zbieżne z naszymi interesami.   

W odniesieniu do Semestru Europejskiego, KE skupia się na usprawnieniu tego mechanizmu 
jako instrumentu służącemu lepszej koordynacji polityk gospodarczych w ramach strefy euro 
bez tworzenia nowych mechanizmów. Jest to stanowisko zgodne z postulatami Polski.  

KE wychodzi z propozycjami powołania systemu narodowych rad ds. konkurencyjności oraz 
ustanawia Europejską Radę Budżetową , która ma pełnić funkcję doradczą w ramach nadzoru 
wielostronnego nad strefą euro. Polska z rezerwą podchodzi do utworzenia nowych organów. 
Brak jest dowodów potwierdzających poprawę skuteczności prowadzenia polityki 
gospodarczej poprzez dodawanie kolejnych ciał opiniujących. Nie wydaje się, aby 
zwiększenie nacisku technokratycznego, z czym można utożsamiać nowe organy – było 
właściwym kierunkiem zmian, szczególnie w obliczu obecnych już zarzutów wobec braku 
odpowiedniej legitymizacji demokratycznej dla działań podejmowanych na szczeblu UE. Co 
więcej, rady konkurencyjności mogłyby zakłócać sposób prowadzenia polityki gospodarczej 
np. przez zmniejszenie poczucia odpowiedzialności władz krajowych za reformy. Takie 
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rozwiązanie prowadziłoby również do zwiększenia wpływu na kształtowanie polityki 
gospodarczej ze szczebla ponadnarodowego bez zmian w traktatach. Propozycja ta wymaga 
jasnego sprecyzowania celów, w tym wartości dodanej z funkcjonowania tych podmiotów. 

KE zapowiada, że do końca roku przedstawi propozycję legislacyjną dot. wspólnego systemu 
gwarantowania depozytów bankowych. Inicjatywę KE w tym zakresie Polska ocenia jako 
naturalną konsekwencję powołania pozostałych dwóch filarów unii bankowej. 
Ogólnoeuropejski system gwarantowania depozytów jest tym bardziej uzasadniony, że 
w ramach działań restrukturyzacyjnych będą angażowane środki z krajowych funduszy 
gwarantowania depozytów. Zgodnie z zasadą, jaką kierowali się twórcy Jednolitego 
Mechanizmu Nadzorczego i Jednolitego Mechanizmu Restrukturyzacji i Uporządkowanej 
Likwidacji, przeniesieniu decyzji na szczebel ponadnarodowy powinno towarzyszyć 
przekazanie ryzyka i odpowiedzialności finansowej na ten sam poziom. W ocenie Polski 
jednym z pierwszych kroków w tym kierunku powinna być budowa silnych systemów 
krajowych działających w oparciu o zharmonizowane normy. Doprecyzowania wymagać 
będzie określenie „reasekuracja”, na którym ma opierać się przyszły europejski system 
ubezpieczenia depozytów (nazwa European Deposit Insurance Scheme (EDIS) sugeruje 
„ubezpieczenie” a nie „gwarantowanie”, dotychczasowe systemy ochrony depozytów w UE 
opierają się tymczasem na zasadzie „gwarancji”). Wspólny system ma być z jednej strony 
reasekurującym systemem dla systemów krajowych, a z drugiej ma działać podobnie jak 
jednolity fundusz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (Single Resolution Fund) 
budowany ze składek banków. Kluczowe będą zatem szczegółowe zapisy dotyczące tej 
kwestii. Ważne jest, aby stworzony system był w pełni jednolity i wspólny dla krajów 
uczestniczących w unii bankowej. Kwestia budowy jednolitego systemu gwarancji depozytów 
w oparciu o formułę reasekuracji może budzić wątpliwości i wymaga głębszej analizy. 

KE planuje ponadto zwiększenie reprezentacji strefy euro na międzynarodowych forach, 
w szczególności w ramach Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Polsce zależy na 
efektywnej reprezentacji całej UE na międzynarodowych forach, natomiast sposób 
praktycznej realizacji tego postulatu i jego wpływ na reprezentację państw spoza strefy euro 
będzie wymagać dalszej analizy i dyskusji. Proponowane przez KE stworzenie odrębnej 
konstytuanty strefy euro mogłoby oznaczać niepotrzebne dzielenie europejskiego głosu oraz 
pogłębianie podziału pomiędzy strefą euro a pozostałymi państwami UE oraz mogłoby de 
facto nieść za sobą ryzyko osłabienia europejskiego głosu w ramach Rady Wykonawczej 
MFW.  

Rząd RP z dużym zaniepokojeniem podchodzi do zapowiadanej inicjatywy KE dot. filaru 
praw socjalnych w ramach procesu pogłębiania UGW, służącej zmniejszeniu luki 
w obowiązującym prawodawstwie oraz określeniu wspólnych zasad i kryteriów odniesienia 
w celu większej konwergencji społecznej i zatrudnienia. Wzmocnienie wymiaru społecznego 
UGW może prowadzić do wprowadzenia zmian niekorzystnych z punktu widzenia interesów 
Polski, przede wszystkim wiążących się z utratą konkurencyjności kosztowej polskiej 
gospodarki. Ponadto istnieje realne ryzyko, że dyskusja na temat wzmocnienia wymiaru 
społecznego UGW przerodzi się w szerszą debatę na temat ujednolicenia standardów 
socjalnych w całej UE. Na taki możliwy kierunek dalszych działań wskazują pojawiające się 
w przestrzeni publicznej i w stanowiskach niektórych państw członkowskich postulaty 
dotyczące zwalczania tzw. dumpingu socjalnego i potrzeby harmonizacji socjalnej, np. 
poprzez przyjęcie zasady „równej płacy za równą pracę w tym samym miejscu” w kontekście 
delegowania pracowników. Z dużym niepokojem Rząd obserwuje również próby 
instytucjonalizacji spotkań ministrów ds. społecznych strefy euro. W ocenie rządu tworzenie 
takich formatów dyskusji jest zbędne i godzi we wspólnotowy charakter prowadzenia polityki 
społecznej. KE zapowiada publikację na wiosnę 2017 r. tzw. białej księgi, podsumowującej 
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realizację działań krótkookresowych, a także wskazujących na kroki niezbędne do ukończenia 
UGW w ramach drugiej fazy reformy (II połowa 2017 – 2025 r.), a także powołanie 
w połowie 2016 r. grupy eksperckiej. Dla Polski ważnym jest, aby w jej skład wchodzili także 
przedstawiciele państw non-euro, aspirujących do członkostwa w strefie euro. 

Polska powinna aktywnie uczestniczyć w wypracowywaniu rozwiązań, aby w jak 
największym stopniu wpływać na ich kształt i dążyć do zapewnienia ich otwartości na 
państwa spoza strefy euro. Projektowane rozwiązania powinny być dla Polski optymalne 
zarówno w okresie pozostawania poza strefą euro, jak i po przyjęciu wspólnej waluty 
w przyszłości. W nadchodzących miesiącach celem powinno być zwłaszcza aktywne 
uczestnictwo w zapowiedzianym na 2016 r. przez KE dialogu w sprawie zakończenia budowy 
UGW w ramach etapu drugiego reformy. 

 

Rozsądna i wyważona umowa o wolnym handlu ze Stanami Zjednoczonymi 

Zaprezentowane w Programie prac priorytety KE w obszarze polityki handlowej na 2016 rok 
są spójne z nową strategią handlową, zaprezentowaną w październiku 2015 r. 

KE podkreśla, iż negocjacje umowy TTIP z USA pozostają jednym z najważniejszych 
priorytetów na rok 2016 w obszarze polityki handlowej. Rząd RP podziela pogląd KE, iż 
handel międzynarodowy i inwestycje są kluczowe dla europejskiego ożywienia 
gospodarczego. Aktywna polityka handlowa wspiera wzrost gospodarczy UE i wzmacnia jej 
pozycję międzynarodową. Rząd RP opowiada się za wypracowaniem kompleksowego 
i wyważonego, ambitnego porozumienia korzystnego dla obu stron, a więc uwzględniającego 
także obszary wrażliwe dla Polski i innych krajów UE. Oczekuje wypracowania przez KE 
w porozumieniu z państwami członkowskimi spójnego systemu raportowania przez KE 
państwom członkowskim wyników rozmów TTIP. USA posiadają przewagi konkurencyjne 
w postaci niższych kosztów energii. Z tego względu w wyniku liberalizacji taryfowej 
i pozataryfowej głównym zagrożeniem może być wzrost importu amerykańskich towarów 
konkurencyjnych cenowo, w szczególności wyprodukowanych przez przemysły 
energochłonne, ze względu na niższe ceny energii w USA. W warunkach wzmożonej 
konkurencji nawet zniesienie niskich ceł na energochłonne wyroby przemysłowe może 
prowadzić do obniżenia konkurencyjności przemysłu UE. Pogorszenie konkurencyjności 
może odczuć przemysł chemiczny, szczególnie jego najbardziej energochłonne gałęzie (np. 
chemikalia bazowe, nawozy mineralne). 

Inne elementy strategii handlowej znajdujące się w planie prac na 2016 r. również 
uwzględniają ważne dla Polski interesy, np. w planowanych negocjacjach handlowych 
z kolejnymi państwami zostaną wzięte pod uwagę defensywne interesy europejskiego 
rolnictwa, przewiduje się utrzymanie dotychczasowej praktyki stosowania unijnych 
instrumentów ochrony handlu czy oczekuje się szerszego włączenia liberalizacji handlu 
surowcami i energią do negocjowanych porozumień. Ponadto, w zakresie polityki handlowej 
KE w 2016 roku zamierza dokonać przeglądu dotychczasowego stosowania umów 
handlowych z wybranymi państwami trzecimi.  

Za istotne należy uznać szczególne odniesienie się do analizy relacji gospodarczo-
handlowych ze wschodnimi partnerami UE. Rząd RP liczy na intensyfikację działań UE na 
rzecz stabilizacji relacji gospodarczo-handlowych UE na wschodzie w ramach Europejskiej 
Polityki Sąsiedztwa.  

 

Obszar sprawiedliwości i przestrzegania praw podstawowych, którego podstawą jest 
wzajemne zaufanie 
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KE zamierza skupić się na implementacji założeń Europejskiej Agendy Bezpieczeństwa. 
Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w UE, walka z terroryzmem, zapobieganie 
zjawisku zagranicznych bojowników mają priorytetowy charakter dla Polski. Rząd RP 
dostrzega konieczność dalszego urzeczywistniania przestrzeni wolności, bezpieczeństwa 
i sprawiedliwości (PWBiS), mając na uwadze priorytety określone przez Radę Europejską 
w dniach 26-27 czerwca 2014 r. w wytycznych strategicznych planowania prawodawczego 
i operacyjnego w PWBiS oraz te cele, które zostały ujęte w odnowionej Strategii 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego UE na lata 2015-2020.  

W programie na 2016 r. KE odnosi się również do finalizacji do końca 2015 r. reformy 
ochrony danych w UE oraz prac nad projektem dyrektywy PNR. Projekty te mają istotne 
znaczenie dla Polski.  

Rząd RP pozytywnie odnosi się do zapowiedzi kontynuacji procesu przystąpienia Unii 
Europejskiej do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka rozpoczętego w grudniu 2009 r. 
Pomimo negatywnej opinii nr 2/13 wydanej w dniu 18 grudnia 2014 r., w której Trybunał 
Sprawiedliwości UE uznał, że projekt umowy dotyczącej przystąpienia UE do Europejskiej 
Konwencji Praw Człowieka jest niezgodny z Traktatami, w opinii Rządu konieczne jest 
podjęcie starań na rzecz odblokowania dossier i kontunuowania procesu. Polska będzie 
wspierać Komisję w jej działaniach prowadzących do znalezienia rozwiązania zaistniałej 
sytuacji spowodowanej negatywną opinią Trybunału. 
 

W kierunku nowej polityki w dziedzinie migracji 

Rząd RP odnotowuje plany Komisji położenia nacisku na kwestie migracyjne zarówno 
w zakresie lepszej regulacji legalnego napływu, jak i przeciwdziałania nielegalnej migracji. 

Rząd RP dostrzega potrzebę całościowego i długoterminowego podejścia UE do kwestii 
rozwiązania problemu migracji w UE. Przede wszystkim dużą wagę przywiązuje do kwestii 
ochrony granic i kontroli przepływu migrantów. W tym kontekście Rząd RP docenia rolę 
Frontexu i kładzie nacisk na skuteczne wdrożenie narzędzi przyznanych Agencji w 2011 r. 
Należy rozwijać istniejące mechanizmy współpracy państw członkowskich z Frontexem, przy 
poszanowaniu traktatowego podziału kompetencji.  

Istotnym elementem horyzontalnego podejścia jest również wzmocnienie polityki 
powrotowej, której skuteczność zależy w dużej mierze również od wykonywania umów 
readmisyjnych. Z tego też względu Rząd RP podkreśla konieczność wzmocnienia działań UE 
i wykorzystania wszystkich dostępnych narzędzi wobec państw trzecich, przede wszystkim 
w Afryce i Azji w tym zakresie. W ocenie Rządu RP niezbędne jest zintensyfikowanie 
współpracy z krajami afrykańskimi. Po pierwsze, należy skupić się na polityce powrotowej, 
readmisji i zarządzaniu granicami. Po drugie, niezbędne jest zwiększenie efektywności 
europejskiej polityki rozwojowej w zakresie przeciwdziałania migracji.  

Rząd RP, podkreślając nadzwyczajny charakter bieżącej sytuacji i akceptując konieczność 
podejmowania adekwatnych, wyjątkowych środków, nie wyraża zgody na ustanowienie 
stałego kryzysowego mechanizmu relokacji uchodźców w UE oraz stałego programu 
przesiedleń. W ocenie Rządu RP, wprowadzenie tego typu rozwiązań będzie stanowiło 
wyłącznie czynnik przyciągający i nie będzie stanowiło rozwiązania problemu. Ponadto, Rząd 
RP stanowczo sprzeciwia się nadaniu Komisji Europejskiej tak szerokich uprawnień 
w dysponowaniu krajowymi systemami azylowymi. W ocenie Rządu, działania powinny być 
maksymalnie przeniesione poza UE i rozwiązywane na miejscu. 

 

Silniejszy aktor globalny  



 

14 
 

KE planuje dokonać przeglądu i dalszego rozwoju dostępnych instrumentów w celu 
zwiększenia zdolności w zakresie bezpieczeństwa i rozwoju w krajach partnerskich UE. KE 
zamierza kontynuować działania na rzecz poprawy zarządzania i budowy zdolności 
w sektorze bezpieczeństwa w tych krajach.  

KE zapowiada również wsparcie Wysokiej Przedstawiciel w pracach nad nową globalną 
strategią polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE.  

W ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa UE powinna zaproponować ambitniejszą ofertę 
dla sąsiadów najbardziej zaangażowanych we wdrażanie reform, a także wzmocnić polityczny 
wymiar wzajemnych relacji z państwami objętymi tą polityką. Powinny zostać również 
zwiększone zdolności do szybkiego reagowania na zmieniającą się sytuację w sąsiedztwie 
UE. 

Rząd RP pozostanie aktywnie zaangażowany w promowanie ambitnej reformy EPS oraz 
wdrażanie Partnerstwa Wschodniego. Priorytetem pozostanie wdrażanie AA/DCFTA 
z Gruzją, Mołdawią i Ukrainą oraz dostosowanie relacji UE z pozostałymi trzema partnerami 
do nowej sytuacji geopolitycznej, zgodnie z wytycznymi szczytu w Rydze. Istotnym będzie 
zachowanie spójności Partnerstwa Wschodniego jako inicjatywy obejmującej sześciu 
sąsiadów, przy jednoczesnym dalszym pogłębianiu zróżnicowania między nimi. Szczególnie 
istotny będzie dalszy rozwój sytuacji na Ukrainie zarówno w zakresie wdrażania reform 
i wzmacniania stabilności ekonomicznej i politycznej państwa, jak i rozwoju sytuacji na 
wschodzie kraju.  

Odnośnie do planowanej aktywności KE w sferze zwiększania zdolności w zakresie 
bezpieczeństwa i rozwoju w krajach partnerskich, Rząd RP będzie dążył do uwzględnienia 
w działaniach KE także wschodnich sąsiadów UE.  

Kwestią fundamentalną będą relacje UE z Rosją oraz utrzymanie jedności unijnego 
stanowiska wobec tego kraju, także w odniesieniu do kwestii sankcji. 

Rząd RP dostrzega i popiera konieczność kontynuowania w 2016 r. prac i dyskusji nad 
przyszłością partnerstwa UE z grupą państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku po 2020 r. 
W ocenie Rządu potrzebne jest wypracowanie nowego funkcjonalnego rozwiązania, 
uwzględniającego odmienne potrzeby i interesy każdego z regionów, w oparciu o ocenę 
efektów realizacji aktualnie obowiązującej Umowy z Kotonu. 

W odniesieniu do zapowiadanego wsparcia KE dla działań Wysokiej Przedstawiciel na rzecz 
pogłębiania relacji bilateralnych z kluczowymi partnerami UE, Rząd RP będzie stał na 
stanowisku, że jednym z warunków zacieśniania współpracy musi być przestrzeganie przez 
partnerów podstawowych zasad i norm prawa międzynarodowego. 

 

Unia demokratycznych zmian 

W Programie prac na 2016 r. KE odniosła się do toczących się negocjacji 
Międzyinstytucjonalnego porozumienia ws. lepszego stanowienia prawa (Interinstitutional 
Agreement on Better Regulation, IIA BR). Zmiana obecnego porozumienia ma głównie na 
celu podniesienie jakości i przejrzystości stanowionego prawa i usprawnienie procesu 
legislacyjnego. Zgodnie z planem KE, negocjacje mają zakończyć się jeszcze w 2015 r. 
Jednocześnie Komisja wdraża szereg wewnętrznych regulacji mających na celu poprawę 
jakości stanowionego prawa.  

Rząd RP pozytywnie odnosi się do konieczności zmiany porozumienia; zarówno IIA BR, jak 
i cały pakiet Better Regulation wyrażają istotny cel doskonalenia prawodawstwa UE pod 
kątem jakości, bliskości obywatelowi i transparencji.  



 

15 
 

Komisja zapowiada również przedstawienie w roku 2016 projektu międzyinstytucjonalnego 
porozumienia o obligatoryjnym Rejestrze Przejrzystości dla przedstawicieli grup interesów 
(lobbystów), chcących oddziaływać na PE, KE i Radę. Celem nowego porozumienia jest 
zwiększenie przejrzystości polityki stanowienia prawa poprzez nałożenie na przedstawicieli 
grup interesu obowiązku wpisu w Rejestrze. Obecnie funkcjonuje Rejestr, w którym Rada nie 
uczestniczy, choć deleguje swojego przedstawiciela w roli obserwatora na posiedzenia 
wspólnego sekretariatu Rejestru. Rząd RP będzie aktywnie uczestniczył w pracach nad nową 
inicjatywą Komisji, mając na względzie potrzebę uwzględnienia interesów Rady w tym 
procesie. Ponadto, Rząd RP z zadowoleniem odnotowuje deklarację KE w sprawie dalszego 
pogłębiania dialogu, także politycznego z parlamentami narodowymi, co przyczynia się do 
zwiększenia legitymacji demokratycznej działań KE i odpowiada na postulaty parlamentów 
z wielu państw członkowskich  

 

VI.  STANOWISKO PARTNERÓW SPOŁECZNYCH  
Program prac Komisji na rok 2016 nie został przekazany do konsultacji społecznych. Takim 
konsultacjom – prowadzonym przez właściwe ministerstwa i urzędy centralne zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i procedurami – będą jednakże poddawane poszczególne 
propozycje legislacyjne i pozalegislacyjne ujęte w Programie prac Komisji na rok 2016, które 
będą przedstawiane w nadchodzącym roku. 

 

VII.  WNIOSKI  
Stanowisko Rządu RP wobec Programu prac Komisji na rok 2016 identyfikuje kluczowe 
z punktu widzenia Polski interesy ofensywne i defensywne na tle planowanych działań 
i inicjatyw Komisji Europejskiej.  

Aktywność ministerstw i urzędów centralnych (z wykorzystaniem ekspertów narodowych 
delegowanych do instytucji i agencji UE) oraz Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE 
ukierunkowana zostanie na włączenie się na jak najwcześniejszym etapie w dyskusję na temat 
propozycji KE i promowanie postulatów Polski, jeszcze przed oficjalnym przedstawieniem 
poszczególnych inicjatyw, tak aby zapewnić ich możliwie optymalny kształt. Adresatem tych 
działań będzie przede wszystkim Komisja Europejska, ale również pozostałe instytucje Unii 
Europejskiej oraz państwa członkowskie UE. 
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