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Obecnie nadrz dn  spraw  jest uporanie si  z kryzysem gospodarczym i ponowne 
wprowadzenie UE na drog  trwa ego rozwoju gospodarczego. Jest to kluczowe zadanie dla 
tego pokolenia Europejczyków. Sytuacja ta wymaga, by Europa by a w stanie konkurowa  w 
gospodarce globalnej, ukszta towana ponownie w taki sposób, by skorzysta  z mo liwo ci, 
które oferuje przysz o . Aby tak si  sta o, konieczne jest stabilne otoczenie 
makroekonomiczne, które mo e zapewni  prawdziwa unia gospodarcza i walutowa. Istnieje 
konieczno  natychmiastowej zmiany w gospodarce, by urzeczywistni  ca y potencja , który 
mo e zaofiarowa  Europa gospodarce przysz o ci charakteryzuj cej si  wysok
innowacyjno ci  i wysokim poziomem umiej tno ci. Wymaga to zmian otoczenia 
biznesowego na jednolitym rynku; wymaga to pe nego wykorzystania ogromnego potencja u
europejskich sieci i rewolucji IT; wymaga to nowych umiej tno ci i pomocy, tak by jednostki, 
które obecnie wypad y z rynku pracy, mog y wnie  swój wk ad; i musi to zosta
skonstruowane tak, by uwzgl dni  potrzeby i mo liwo ci efektywnej gospodarki zasobami. 
S  to d ugoterminowe wyzwania wymagaj ce wspólnego wysi ku wszystkich sektorów 
spo ecze stwa – ale we wszystkich przypadkach, wk ad UE stanowi konieczny warunek 
sukcesu.

Dlatego w or dziu o stanie Unii przewodnicz cy Barroso zaapelowa  o nowy sposób my lenia 
o Europie – o to, by wyci gn  wnioski z wyzwa , przed którymi teraz stoimy, a które 
ca kowicie zmieniaj  nasz wiat. Nie b dzie wzrostu gospodarczego bez reformy i nie 
sprostamy naszym wyzwaniom, je eli nie b dziemy dzia a  razem. Przemówienie o stanie 
Unii zapocz tkowa o pojawienie si  ambitnych pomys ów dotycz cych d ugotrwa ych ram 
UE – pog bionej i rzeczywistej unii gospodarczej, opartej na unii politycznej. Wizja ta musi 
zosta  przekuta na czyny poprzez konkretne dzia ania, je eli ma zaradzi  utrzymuj cemu si
kryzysowi, który nadal poch ania Europ , a w szczególno ci stref  euro. 

W niniejszym programie prac na 2013 r. okre lono d ugoterminow  wizj  wskazuj c , w jaki 
sposób Europa mo e wygl da  w g ównych obszarach polityki, streszczono, jakich 
elementów brak obecnie i wyja niono, w jaki sposób Komisja upora si  z tymi wyzwaniami. 
Nadaj c priorytetowe znaczenie odpowiednim rodzajom inicjatyw, UE mo e przyczyni  si
do wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy oraz krok po kroku zbli y  si  do 
realizacji wizji d ugoterminowej.  

Komisja przedstawi a szereg ró norodnych wniosków na rzecz wi kszego wzrostu 
gospodarczego, które s  obecnie omawiane przez wspó ustawodawców. Przyj cie ich na czas 
oraz pe ne wdro enie tych rodków b dzie oznak  zaufania dla obywateli i inwestorów, 
pomagaj c o ywi  dzia alno  gospodarcz  i stanowi c bodziec dla tworzenie tak bardzo 
potrzebnych miejsc pracy. B dzie to stanowi  uzupe nienie g ównych dzia a  na koncie UE 
przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. W 2013 r. Komisja po wi ci wiele 
wysi ków na wdro enie stanowi ce natychmiastowy sposób otrzymania korzy ci z dzia ania
UE. Po przyj ciu decyzji dotycz cych wieloletnich ram finansowych do ko ca 2012 r., 
Komisja w 2013 r. skoncentruje si  na sfinalizowaniu ustale  dotycz cych szybkiego 
wdra ania, w tym w drodze wykorzystania szczególnych mandatów dla danych pa stw, by 
dopilnowa , e priorytety wspierane przez inwestycje finansowane ze rodków UE s
wyra nie ukierunkowane na osi gni cie wzrostu gospodarczego i tworzenie miejsc pracy. 
Ukierunkowane inwestycje wspierane przez nowoczesny i proreformatorski bud et mog
przyczyni  si  w zdecydowany sposób do wzrostu gospodarczego, miejsc pracy i 
konkurencyjno ci.

Wnioski z niniejszego programu prac zostan  przedstawione w 2013 r. i w pierwszej po owie 
2014 r., przy uwzgl dnieniu ko ca kadencji obecnej w adzy ustawodawczej. W nast pnych
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sekcjach zostan  podkre lone niektóre z g ównych dzia a , by pokaza , jak Komisja 
przyczyni si  do uzupe nienia brakuj cych ogniw mi dzy celami UE a obecn  sytuacj .
Za cznik I zawiera bardziej szczegó owy wykaz wniosków, które Komisja zamierza 
przedstawi  w 2013/14 r. 
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W a ciwe podstawy: ku prawdziwej unii gospodarczej i walutowej 

Cel

Si  Europy stanowi  wzajemne po czenia naszych gospodarek. Jednolity rynek i wspólna 
waluta przyspieszy y ten proces, a zintegrowane podejmowanie decyzji gospodarczych na 
szczeblu europejskim dzi ki semestrowi europejskiemu zbli a nasze gospodarki jak nigdy 
dot d. Kryzys dowiód  jednak, e jednolity rynek us ug finansowych mo e przyczyni  si  do 
stabilno ci finansowej, wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy, je eli jest on 
powi zany z funkcjonowaniem na szczeblu UE jednego organu nadzorczego i regulacyjnego. 
Nast pnym krokiem musi by  pog bienie unii gospodarczej i walutowej, przy w pe ni
funkcjonuj cej unii bankowej i fiskalnej.

Jakiego elementu brakuje obecnie? 
Aby zaistnia a prawdziwa unia gospodarcza i walutowa, potrzebne jest ogólne podej cie, by 
upora  si  z b dnym ko em nadmiernego zad u enia sektora prywatnego, niezdolno ci do 
obs ugi zad u enia zagranicznego i s abo ci sektora bankowego. Unii Europejskiej brakuje 
ogólnych ram, które wyeliminowa yby luki w pe ni zintegrowanej polityce us ug
finansowych, z jednym mechanizmem nadzorczym dla banków i jedn  ksi g  zasad 
s u cych zarz dzaniu wszystkimi instytucjami finansowymi. Istnieje równie  konieczno
uzupe nienia i wdro enia bardziej skutecznych mechanizmów zaproponowanych w celu 
zapobiegania i korygowania niezrównowa onych polityk finansowych i dysproporcji 
gospodarczych. Istotna b dzie równie  lepsza koordynacja polityk podatkowych. Równie
post p poczyniony w trakcie semestru europejskiego jeszcze nie osi gn  swojego potencja u
w kontek cie wprowadzania w ycie zalece  i reform strukturalnych w UE. 

Mimo e jeszcze niezupe ne, nasze zarz dzanie gospodarcze zosta o znacz co wzmocnione 
dzi ki strategii „Europa 2020”, europejskiemu semestrowi i wdro eniu pakietu sze ciu 
wniosków ustawodawczych. Zawarcie porozumienia dotycz cego pakietu dwóch wniosków 
ustawodawczych jest pilne w celu dalszego uzupe nienia zarz dzania gospodarczego. W 2013 
r. Komisja: 

rozpocznie czwarty semestr europejski poprzez roczn  analiz  wzrostu 
gospodarczego;

podejmie dzia ania nast pcze dotycz ce planu na rzecz szeroko zakrojonej i 
rzeczywistej unii gospodarczej i walutowej, co zostanie opublikowane przed ko cem 
2012 r.; 

przedstawi dalsze wnioski ustawodawcze, by bardziej wzmocni  stabilno ,
przejrzysto  i ochron  konsumentów w sektorze finansowym (na przyk ad dotycz ce
systemowych rodzajów ryzyka zwi zanego z parabankami i równoleg ym systemem 
bankowym). 

Prawodawstwo, które jest ju  wprowadzone w ycie, a które stanowi obecnie przedmiot 
debaty, uzupe nia fundamentalne przekszta cenie systemu finansowego UE. Porozumienie 
dotycz ce nadzoru bankowego po o y znacznie bezpieczniejsze podwaliny pod europejski 
system finansowy i przyczyni si  do istotnego wzrostu zaufania. W 2013 r. zostanie 
wdro onych wiele szczegó owych przepisów tego pakietu. To samo odnosi si  do polityki 
spójno ci, w której g ówne priorytety dla rodków pobudzaj cych wzrost gospodarczy i 
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reformy strukturalne uwypuklone w europejskim semestrze stan  si  centralnym punktem 
nowych krajowych i regionalnych programów, i w której nacisk zostanie po o ony na 
sfinalizowanie mandatów dla poszczególnych pa stw w odniesieniu do nast pnej generacji 
funduszy strukturalnych. Komisja podejmie równie  dzia ania, by zwalcza  oszustwa 
podatkowe i uchylanie si  od p acenia podatków, w tym inicjatyw  dotycz c  rajów 
podatkowych, wprowadzaj c wymiar UE, by powi za  wysi ki krajowe maj ce na celu 
konsolidacj  finansów publicznych.

Zwi kszanie konkurencyjno ci za po rednictwem jednolitego rynku i polityki 
przemys owej

Cel

Aby osi gn  wzrost gospodarczy i tworzy  nowe miejsca pracy, istnieje konieczno
po czenia stabilnego rodowisko makroekonomicznego z mo liwo ci  konkurowania w 
globalnej gospodarce. Europa ma potencja , który mo e da  jej przewag  konkurencyjn
poprzez zmodernizowan  spo eczn  gospodark  rynkow  i mo e jej pomóc w obj ciu
przywództwa w nowej rewolucji przemys owej. Jednolity rynek i uczciw  konkurencj  mo na
po czy  z ukierunkowanymi inwestycjami i w a ciwym podej ciem do przedsi biorczo ci, 
by wykorzysta  szanse wzrostu za po rednictwem nowych technologii i innowacji.

Jakiego elementu brakuje obecnie? 

Jednolity rynek musi si  nadal dostosowywa , by przedsi biorstwa i konsumenci mogli 
rozwin  swoje mo liwo ci w Europie bez granic. Zmiany technologiczne daj  ogromne 
mo liwo ci, ale istnieje konieczno , by towarzyszy o im nowe podej cie w dziedzinach jak 
zamówienia, standardy i w asno  intelektualna. Istnieje konieczno , by UE mia a
d ugookresowe ramy klimatyczne i energetyczne, tak by inwestycje i polityka by y
ukierunkowane na konkurencyjno  i uporanie si  ze zmianami klimatycznymi. Europa nie 
spe nia oczekiwa  w dziedzinie innowacji, z powodu barier dla tworzenia nowych rynków i 
inwestycji przeznaczonych na technologie, które zmieni  sposób, w który my yjemy, jak 
równie  szerszych kwestii z zakresu podej cia do przedsi biorczo ci i pora ek w dzia alno ci 
gospodarczej. Potrzebne s  równie  w a ciwe ramy prawne, by Galileo czy  si  z 
dzia alno ci  komercyjn . Jest to zaostrzone przez problemy, którym musz  stawia  czo a
spó ki, w szczególno ci ma e i rednie przedsi biorstwa, z zakresu dost pu do finansowania w 
nast pstwie kryzysu, jak równie  zb dnych kosztów wynikaj cych z obci enia 
administracyjnego i wp ywu niektórych administracji publicznych funkcjonuj cych w 
przestarza y sposób. Uchybienia we wdra aniu równie  powstrzymuj  przed uzyskaniem 
wszystkich korzy ci.

Ostatni Akt o jednolitym rynku okre li  12 nowych konkretnych priorytetowych dzia a
maj cych na celu o ywienie jednolitego rynku, zgrupowanych wokó  czterech g ównych
elementów: sieci, mobilno ci, gospodarki cyfrowej i spójno ci1. Po og oszeniu komunikatu w 
sprawie polityki przemys owej z 2012 r.2. Komisja ponownie przyjrzy si  jednolitemu 
rynkowi towarowemu, który stanowi 75 % handlu intraunijnego. Dzia ania te s  nast pstwem 
dzia a  priorytetowych w ramach pierwszego etapu Aktu o jednolitym rynku3 i nale y je 

1 COM(2012) 573 z dnia 3 pa dziernika 2012 r. 
2 COM(2012) 582 z dnia 10 pa dziernika 2012 r. 
3 COM(2011) 206 z dnia 13 kwietnia 2011 r. 
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szybko uzgodni . Komisja b dzie pracowa  intensywnie w 2013 r. z wspó ustawodawcami, 
by urzeczywistni  te wnioski oraz by by y one wdro one w pe ni i skutecznie. W ród
g ównych wniosków znalaz y si :

inicjatywy maj ce na celu dostosowanie przepisów i obni enie kosztów przestrzegania 
przepisów VAT dzi ki sk adaniu jednego o wiadczenia;  

wniosek ustawodawczy, by w zamówieniach publicznych obowi zkowe by o
wystawianie faktur elektronicznie, co upro ci relacje mi dzy przedsi biorstwami i 
rz dem, ograniczy koszty i pos u y za projekt pilota owy dla innych sektorów;

inicjatywy, by zaktualizowa  i upro ci  przepisy obrotu towarami na jednolitym rynku 
i okre li  brakuj ce ogniwa, które nadal uniemo liwiaj  swobodny obrót, jak równie
zintensyfikowane prace nad standardami, certyfikacj  i oznakowaniem;  

jako cz  „Horyzontu 2020” w 2013 r. zostan  przedstawione wnioski, by rozpocz
szereg g ównych partnerstw publiczno-prywatnych, tak aby po czy  inwestycje 
prywatne i publiczne z bud etem UE w celu wprowadzenie wspólnego podej cia do 
najwa niejszych sektorów strategicznych jak produkty farmaceutyczne, zarz dzanie 
ruchem lotniczym i nanotechnologia, przy zastrzyku kapita owym dla nowej 
inwestycji w wysoko ci 9–10 mld EUR;  

inicjatywa dotycz ca technologii energetycznych i innowacji, by wprowadzi
zrównowa ony, bezpieczny i konkurencyjny system energetyczny;

propozycje szeregu powa nych reform, by zmodernizowa  pomoc pa stwa;

modernizacja naszego podej cia do praw w asno ci intelektualnej, by dopilnowa , e
s  one skuteczne i nastawione na konsumenta w wiecie cyfrowym. 

Efektywno  energetyczna jest g ównym obszarem konkurencyjno ci. Komisja zacie ni
wspó prac  z pa stwami cz onkowskimi dotycz c  wdra ania dyrektywy w sprawie 
efektywno ci energetycznej, etykietowania energetycznego i przepisów dotycz cych 
ekoprojektu. Realizacja strategii na rzecz kluczowych technologii wspomagaj cych b dzie
równie  g ówn  d wigni  konkurencyjno ci. Komisja wzmo y swoj  prac , by pomóc ma ym 
i rednim przedsi biorstwom stoj cym w obliczu wyzwa  zwi zanych z finansowaniem i by 
wdro y  plan dzia ania na rzecz przedsi biorczo ci. Wsparcie z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego i Programu na rzecz konkurencyjno ci przedsi biorstw oraz ma ych i 
rednich przedsi biorstw4 zostanie rozszerzone w momencie rozpocz cia si  nowego okresu 

finansowania w 2014 r. Nowe programowanie Europejskiego Funduszu Spo ecznego obejmie 
równie  szczególny nacisk na zapewnienie umiej tno ci niezb dnych do przej cia z 
powodzeniem ze szko y na rynek pracy i by zwi kszy  zdolno  pracowników do bycia 
zatrudnionym.

Po czy  si , by konkurowa : dzisiejsza budowa jutrzejszych sieci  

Cel

W pe ni zintegrowany i wzajemnie po czony europejski jednolity rynek obejmuj cy czno
elektroniczn , energi  i transport jest warunkiem koniecznym konkurencyjno ci, miejsc pracy 

4 Program na rzecz konkurencyjno ci przedsi biorstw oraz ma ych i rednich przedsi biorstw na lata 2014–2020. 
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i wzrostu gospodarczego. Osi gni cie tego wymaga infrastruktury sieciowej, która ma 
przyst pne ceny, jest dost pna, skuteczna i bezpieczna. Przyspieszenie rozpowszechnienia 
gospodarki cyfrowej przyniesie korzy ci we wszystkich sektorach poprzez zwi kszon
produkcyjno , skuteczno  i innowacje. Europa musi mie  nowoczesne sieci cyfrowe, by 
zachowa  i zbudowa  swoj  globaln  pozycj  konkurencyjn , by móc sprosta  gwa townemu
wzrostowi z zakresu u ycia internetu i wymiany danych, i w pe ni wykorzysta  zyski w 
kontek cie skuteczno ci i innowacyjnych us ug dzi ki g ównym zmianom online. W 
dziedzinie energii znacz ce inwestycje przeznaczone na sieci elektryczne i inne sieci 
energetyczne spowoduj , e dostawy energii b d  bardziej bezpieczne, zrównowa one i 
konkurencyjne. W dziedzinie transportu w pe ni zintegrowany jednolity rynek i bardziej 
skuteczne sieci pozwalaj ce na atwe przechodzenie mi dzy ró nymi trybami przynios
ogromne korzy ci obywatelom i spó kom, równie  na obszarach miejskich. 

Jakiego elementu brakuje obecnie? 

Podej cia krajowe i szereg ró nych przeszkód ograniczaj  konkurencyjno  i zapobiegaj
wykorzystaniu sieci na skal  europejsk . Inwestycje nie s  w wystarczaj cy sposób 
dostosowane do tego, by wspiera  projekty, które b d  kamieniem w gielnym przysz ego
dobrobytu Europy, a których realizacja jest utrudniona przez otoczenie regulacyjne. 
Powstrzymuje to równie  potencja  w zakresie innowacyjno ci w takich dziedzinach jak 
inteligentne sieci i liczniki oraz inteligentny transport. Brak interoperacyjno ci podwy sza 
koszty i powstrzymuje przed stworzeniem równych warunków dzia ania. Luki w ramach 
regulacyjnych powstrzymuj  realizacj  inwestycji w przedsi biorstwach i budow  zaufania 
konsumentów w kluczowych dziedzinach, takich jak p atno ci. Luki w infrastrukturze 
generuj  dodatkowe koszty i niewydolno , z którymi musz  mierzy  si  konsumenci energii, 
opó niaj  modernizacj  logistyki i zapobiegaj  pe nemu wykorzystaniu sieci 
szerokopasmowych.

Aby kontynuowa  uzupe nianie brakuj cych ogniw w 2013/14 r., Komisja przedstawi 
wnioski dotycz ce:

modernizacji transportu i logistyki Europy, by pomóc ograniczy  emisje, w drodze 
wniosków dotycz cych ograniczenia emisji, transportu kolejowego i towarowego, 
obrotu towarami mi dzy portami UE oraz jednolitej europejskiej przestrzeni 
powietrznej; 

uporania si  z przeszkodami w p atno ciach elektronicznych; 

wsparcia inwestycji przeznaczonych na sieci o wysokiej przepustowo ci;  

rozszerzenia sieci szerokopasmowych i ich zdolno ci przez obni enie kosztów ich 
udost pniania oraz zwolnienie szeroko ci pasm na bezprzewodowe us ugi 
szerokopasmowe.

Obok polityki spójno ci instrument „ cz c Europ ”5 stanie si  jednym z najbardziej 
oczywistych przyk adów zwalczania tych przeszkód w drodze stosowania bod ców maj cych
na celu rozwój infrastruktury. W 2013 r. instrument b dzie funkcjonowa  i zostan  podj te
najwa niejsze decyzje dotycz ce celów. B d  równie  rozprowadzane papiery warto ciowe 
projektu, by pomóc w wykorzystywaniu inwestycji sektora prywatnego.

5 COM(2011) 0665 z dnia 19 pa dziernika 2011 r. 
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B dzie to sz o w parze z rozporz dzeniem ujednolicaj cym. Wi cej dzia a  musi zosta
podj tych, by osi gn  prawdziwy europejski obszar transportu z europejskimi przepisami: 
wnioski dotycz ce po cze  w sektorze kolejowym i przyspieszania wdra ania jednolitej 
europejskiej przestrzeni powietrznej powinny zosta  uznane za priorytety. W dziedzinie 
energii ostatnia faza liberalizacji maj cej na celu zako czenia procesu tworzenia 
wewn trznego rynku energii do 2014 r. musi zosta  przeprowadzona tak, by uczyni  przysz e
zasoby Europy trwa ymi, konkurencyjnymi i bezpiecznymi. Nowe ramy interwencji 
krajowych w sektorze energetycznym stan  si  centralnym elementem gwarantuj cym 
dokonywanie odpowiednich inwestycji i zapewni , by interwencje rynkowe by y niezb dne i 
proporcjonalne.

Wzrost gospodarczy na rzecz zatrudnienia: w czenie i doskona o

Cel

Nasza spo eczna gospodarka rynkowa jest jednym z najwi kszych europejskich atutów dzi ki
zdolno ci czenia wzrostu gospodarczego i w czenia. Obecnie jednak jej gospodarka i 
spo eczno  musz  si  zmierzy  z powa nym zagro eniem wysokiego bezrobocia, które mo e
sta  si  strukturalne. Wymiar UE musi by  wykorzystany, by wspiera  pa stwa cz onkowskie
w wynajdywaniu ka dej mo liwo ci pomagania jednostkom w szukaniu pracy, i upora  si  z 
niedopasowaniem popytu do poda y na rynku pracy. Zaczyna si  to od aktywnej polityki 
zatrudnienia, by pomóc w zdobyciu odpowiednich umiej tno ci, i która to polityka w pe ni 
wykorzystuje potencja  mobilno ci. Celem powinno by  znalezienie innowacyjnych 
sposobów zwi kszenia osi gni  edukacyjnych i wspó czynnika aktywno ci zawodowej. Aby 
sprzyja  w czeniu spo ecznemu i wej ciu na rynek pracy, potrzebne s  odpowiednie i 
zrównowa one polityki spo eczne oraz bardziej dost pne us ugi spo eczne. Potencja
tworzenia miejsc pracy w g ównych sektorach wzrostu, takich jak zielona gospodarka, 
technologie informacyjno-komunikacyjne oraz sektor zdrowia i opieki spo ecznej, musi by  w 
pe ni wykorzystany. Aby utrzyma  si  robocz  w d ugookresowej perspektywie starzej cego
si  spo ecze stwa, istnieje konieczno , by europejski rynek pracy sprzyja  w czeniu, 
mobilizowa  pracowników w ka dym wieku i o kwalifikacjach ka dego rodzaju. 

Jakiego elementu brakuje obecnie? 

Publiczne s u by zatrudnienia i pracodawcy stoj  przed powa nym wyzwaniem, bior c pod 
uwag  skal  bezrobocia w Europie, w szczególno ci w ród m odych ludzi. Aby poprawi
stop  zatrudnienia, kluczowe jest ponowne przyczynienie si  do wzrostu, bior c pod uwag
s absze grupy spo eczne. Potencja  tworzenia miejsc pracy w sektorach takich jak zielona 
gospodarka, technologie informacyjno-komunikacyjne oraz sektor zdrowia nie jest w pe ni
wykorzystany. Systemy kszta cenia i szkolenia nie nad aj  za potrzebami rynku pracy – co 
powoduje braki w takich kluczowych dziedzinach jak nauki cis e, matematyka i umiej tno ci
cyfrowe. Szkolnictwo wy sze nie jest w wystarczaj cym stopniu powi zane z dzia alno ci  z 
zakresu bada  i innowacji i wolno buduje zdolno  w takich dziedzinach jak technologie 
informacyjno-komunikacyjne – co zarówno odzwierciedla brak umi dzynarodowienia, jak i 
przyczynia si  do jego powstawania. Uczenie si  przez ca e ycie nadal si  rozwija, a polityka 
publiczna i praktyka biznesowa nie odzwierciedlaj  potrzeby, by starsi pracownicy 
przed u ali swoje kariery zawodowe. Dodatkowym wyzwaniem jest praca nierejestrowana. 
Ochrona spo eczna i inwestycje spo eczne powinny by  bardziej skuteczne. S absze grupy 
spo eczne maj  szczególne trudno ci z wej ciem lub powrotem na rynek pracy. Jednocze nie
potencja  mobilno ci na rynku pracy, by uzupe ni  brakuj ce ogniwa, nie jest realizowany z 
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powodu problemu z uznawaniem kwalifikacji, dokumentów i umiej tno ci we wszystkich 
pa stwach cz onkowskich.

Wsparcie polityk pa stw cz onkowskich z zakresu zatrudnienia i tworzenia miejsc pracy 
stanowi jeden z najwa niejszych priorytetów europejskiego semestru. W 2013 r. Komisja 
b dzie nadal pracowa  aktywnie z pa stwami cz onkowskimi i partnerami spo ecznymi, w 
szczególno ci na podstawie gwarancji dla m odzie y i inicjatyw z zakresu praktyk, które 
zostan  opracowane pó n  jesieni . Aby kontynuowa  uzupe nianie brakuj cych ogniw w 
2013/14 r., Komisja przedstawi wnioski dotycz ce:

pomocy w poprawieniu wyników publicznych s u b zatrudnienia i tworzenia sieci 
kontaktów mi dzy krajowymi urz dami pracy; 

stworzenia lepszych warunków dla inwestycji spo ecznych na rzecz wzrostu 
sprzyjaj cego w czeniu spo ecznemu poprzez wskazówki dotycz ce reform polityki 
okre lonych w ramach semestru europejskiego, wspieranych przez fundusze UE, takie 
jak Europejski Fundusz Spo eczny;

wzmo enia wysi ków na rzecz umi dzynarodowienia szkolnictwa wy szego, tak aby 
Europejczycy byli przygotowani do globalnego, otwartego i konkurencyjnego rynku 
pracy;

wprowadzenia w a ciwych ram dla instytucji zajmuj cych si  obs ug  pracowniczych 
emerytur. 

Przeszkody w osi gni ciu mobilno ci pozostaj  jedn  z g ównych utraconych szans 
jednolitego rynku. Przyj cie i wdro enie zmian do dyrektywy w sprawie uznawania 
kwalifikacji zawodowych6 b dzie wa nym krokiem maj cym na celu otwarcie zawodów. 
B d  kontynuowane prace s u ce analizie i ograniczeniu niepotrzebnych restrykcji w 
przypadku zawodów regulowanych ograniczaj cych mo liwo , by profesjonali ci pracowali 
w innym pa stwie cz onkowskim. 

Przygotowanie nowej generacji programów w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego 
b dzie najwa niejszym celem na 2013 r., by dopilnowa , e przyniesie to najszybsze i 
najbardziej skuteczne wsparcie na modernizacj  polityk rynku pracy i w czenia spo ecznego,
popraw  systemów kszta cenia i uczenia si  przez ca e ycie, aby zagwarantowa , e grupy 
takie jak osoby m ode i d ugotrwale bezrobotni b d  mia y w a ciwe umiej tno ci dla miejsc 
pracy, które powstan  w przysz o ci. Do realizacji tych celów przyczyni si  szereg 
programów UE, w tym Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, „Horyzont 2020” i 
„Erasmus dla wszystkich”. 

Wykorzystanie zasobów Europy, by mog a lepiej konkurowa

Cel

Dzisiejsza konkurencyjno  musi by  nastawiona na jutrzejsz  konkurencyjno . Istnieje 
niewykorzystany potencja , by gospodarka UE sta a si  bardziej innowacyjna, produkcyjna i 
konkurencyjna, przy wykorzystaniu mniejszej ilo ci zasobów i ograniczeniu szkód 
rodowiskowych. Powinno si  ograniczy  ilo  odpadów, a wi cej z nich powinno by

6 COM (2011) 883 final.  
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ponownie wykorzystanych i poddanych recyklingowi zgodnie z praktyk  pa stw
cz onkowskich, które maj  najlepsze wyniki. Bardziej efektywna gospodarka zasobami 
przyczyni si  do wzrostu gospodarczego, powstania miejsc pracy i podwy szonej
konkurencyjno ci, przy ograniczonych kosztach dla przedsi biorstw, jak równie  znacz cych 
korzy ciach dla zdrowia i rodowiska, ni szym poziomie emisji gazów cieplarnianych, 
ograniczonych rachunkach za energi  i nowych szansach stworzonych dla innowacji i 
inwestycji. UE zajmuje szczególnie dobr  pozycj , by nada  polityce wymagany wymiar 
d ugookresowy.

Jakiego elementu brakuje obecnie? 

Europejskie spo ecze stwo i europejska gospodarka nie wykorzystuj  jeszcze pe nego
potencja u efektywnej gospodarki zasobami. Wiele odpadów, które mog yby by  poddanych 
recyklingowi, albo si  eksportuje, albo sk aduje na wysypiskach. Brak d ugookresowych ram 
powstrzymuje planowanie i inwestycje, w najbardziej oczywistym przypadku chodzi o ramy 
klimatyczne i energetyczne po 2020 r., ale równie  dotycz ce d ugookresowego trwa ego
wykorzystania najwa niejszych zasobów, takich jak powietrze, gleba, energia, woda, ryby i 
biomasa. Jednocze nie takie ramy mog  pomóc zwi kszy  licz  innowacji potrzebnych do 
wykorzystania potencja u przej cia na gospodark  niskoemisyjn  w obszarach takich jak 
transport, energia i rolnictwo. 

Aby kontynuowa  uzupe nianie brakuj cych ogniw w 2013/14 r., Komisja przedstawi 
wnioski dotycz ce:

zapewnienia d ugookresowej perspektywy dotycz cej odej cia UE od jej celów 2020, 
by kontynuowa  przechodzenie na gospodark  niskoemisyjn  poprzez ogólne ramy na 
lata do 2030 r.;

opracowania nowej strategii dotycz cej dostosowania do zmian klimatycznych, by 
zwi kszy  odporno  Europy w tym zakresie;  

przegl du prawodawstwa dotycz cego odpadów, by oceni , w jaki sposób nowe rynki 
i lepszy recykling mog  przyczyni  si  do wzrostu gospodarczego; 

dostosowania ram polityki UE dotycz cej jako ci powietrza. 

Jednocze nie sfinalizowanie programów nowej generacji z zakresu rolnictwa i rybo ówstwa 
oraz programów rozwoju regionalnego i obszarów wiejskich zwi kszy szanse, by po czy
innowacje i tworzenie nowych miejsc pracy z naciskiem na ich zrównowa ony charakter. 
Promowanie zasobooszcz dnej „niebieskiej gospodarki" pomo e uwolni  potencja
europejskich obszarów morskich, tak by przyczyni y si  do wzrostu gospodarczego. W 2013 
r. ruszy równie  trzecia faza unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (2013-2020).  
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Budowanie otwartej i bezpiecznej Europy: 

Cel
Istnieje konieczno , by UE chroni a swoich obywateli i ich prawa przed zagro eniami i 
wyzwaniami i dalej usuwa a przeszkody utrudniaj ce przep yw obywateli w Europie. 
Obejmuje to zwalczanie przest pczo ci i korupcji, kontrolowanie naszych granic 
zewn trznych i zapewnienie poszanowania praworz dno ci i praw podstawowych, przy 
zachowaniu odpowiedniej równowagi mi dzy bezpiecze stwem a mobilno ci . Potrzebny jest 
dobrze funkcjonuj cy i skuteczny system s downictwa, by wspiera  wzrost gospodarczy, 
przedsi biorczo  i przyci gn  inwestorów. Równocze nie UE prowadzi prace nad 
aktywnym ograniczeniem zagro e  dla zdrowia, nad bezpiecze stwem ywno ci i produktów, 
infrastruktur  krytyczn  i kl skami ywio owymi. Bardzo istotnym elementem jest 
bezpieczne i trwa e wykorzystanie energii j drowej.  
Jakiego elementu brakuje obecnie? 
Zagro enia dla bezpiecze stwa i ochrony zmieniaj  si  i konieczne jest, by odpowied  UE 
odzwierciedla a te zmiany w drodze wykorzystania technologii, by upora  si  z 
bezpiecze stwem ywno ci lub energi  j drow , poprzez poszukiwanie jak najszybszej i 
najbardziej odpowiedniej odpowiedzi na kl ski ywio owe i w drodze zacie nienia 
wspó pracy dotycz cej przeciwdzia ania zwi kszaj cej si  przest pczo ci o wymiarze 
transgranicznym. Szczególn  uwag  nale y zwróci  na dziedziny takie jak finansowanie 
terroryzmu i transgranicznego obrotu broni . UE ma szczególn  odpowiedzialno  w zakresie 
ochrony swoich w asnych interesów finansowych przed oszustwem i korupcj , ale brak jest 
niezb dnych kompletnych ram instytucjonalnych. Nale y pozyska  wzajemne zaufanie w 
dziedzinach bezpiecze stwa, ochrony i wymiaru sprawiedliwo ci oraz nale y zbudowa  sieci 
i stworzy  mechanizmy wymiany, co nie zawsze obecnie funkcjonuje.  

Potrzebna jest równie  czujno , by zapewni  pe n  ochron  praw podstawowych obywateli 
UE. Je eli jednostki oraz przedsi biorstwa maj  w pe ni wykorzysta  przys uguj ce im prawa, 
niezb dny jest atwy dost p do wymiaru sprawiedliwo ci w przypadku transgranicznych 
sporów s dowych na równych warunkach we wszystkich krajach.

Komisja przedstawi wnioski, aby kontynuowa  uzupe nianie brakuj cych ogniw. Dotycz
one:

ustanowienia prokuratury europejskiej, by zwalcza  przest pczo  maj c  wp yw na 
bud et UE i chroni  jej interesy finansowe; 
zwalczania obrotu broni  paln ;

poprawienia wspó pracy w sprawach karnych i cywilnych; 

dokonania przegl du prawodawstwa dotycz cego bezpiecze stwa j drowego i 
przedstawienia nowych przepisów dotycz cych odpowiedniego ubezpieczenia i 
odpowiedzialno ci;

uwzgl dniaj c, e 2013 r. zosta  uznany za Europejski Rok Obywateli, w 
sprawozdaniu na temat obywatelstwa zostanie dokonany przegl d z zakresu 
zapewniania mo liwo ci szybkiego wykonywania praw przez obywateli i zostan
okre lone dzia ania, które nale y podj  w przysz o ci.



12

Komisja wdro y równie  szereg wa nych inicjatyw, by promowa  pozytywne sprz enie
zwrotne we wspó pracy mi dzy administracjami krajowymi i wymiarami sprawiedliwo ci. 
Bie ca praca sieci wspó pracy w zakresie ochrony konsumenta sk adaj ca si  z organów 
cigania jest podstawowym narz dziem egzekwowania prawa w praktyce. Pierwsze 

sprawozdanie o zwalczaniu korupcji i pierwsza tabela wyników dotycz ca wymiaru 
sprawiedliwo ci stanowi  nowe narz dzia, które s u  zach caniu do okre lania najlepszych 
praktyk i ich stosowania. Porozumienia dotycz ce nowych ustale  z zakresu zarz dzania
stref  Schengen przewiduj  wa ne nowe narz dzie, jakim s  wspólne kontrole granic, co 
zwi kszy wzajemne zaufanie. B d  kontynuowane wysi ki, by udoskonali  stosowanie 
istniej cych mechanizmów solidarno ci z zakresu imigracji. 

Zwi kszenie naszego znaczenia: Europa jako partner na arenie mi dzynarodowej 

Cel

Interesy UE oraz jej zobowi zanie, by sta  na stra y warto ci demokracji, praworz dno ci i 
praw cz owieka zale  bardzo od tego, co si  b dzie dzia o poza jej granicami. Promowanie 
naszych warto ci w naszym najbli szym s siedztwie i poza nim jest priorytetem, a 
dokonujemy tego w drodze konstruowania partnerstw z pa stwami trzecimi i promowania 
wielostronnych rozwi za  wspólnych problemów. 

UE jako ca o  jest najwi kszym darczy c rodków na wspó prac  rozwojow , finansowanie 
zwi zane ze zmian  klimatu i pomoc humanitarn  na wiecie. Jeste my równie  najwi kszym
wiatowym partnerem handlowym. W przypadku gdy b dziemy mogli przeznaczy  zasoby 

Unii i pa stw cz onkowskich na dzia ania poza naszymi granicami w skuteczny i spójny 
sposób i po czy  szereg dost pnych rodków, UE mo e mie  wi ksze oddzia ywanie i 
wp yw na wiat, który nas otacza. Pomaga to w realizacji celów, mianowicie osi gni ciu 
wzrostu gospodarczego, stabilno ci i demokracji oraz celów polityk, takich jak uporanie si
ubóstwem i rozpowszechnienie pokoju oraz zwi kszenie bezpiecze stwa, jak równie  w 
realizacji takich polityk jak zmiany klimatyczne, rodowisko, transport i energia oraz 
optymalizacji szans na wspó prac  mi dzynarodow  w dziedzinach jak nauki cis e i 
technologia. W roku przyst pienia Chorwacji proces rozszerzenia i strategia s siedztwa nadal 
s  g ównymi narz dziami wspomagania pozytywnych zmian w krajach partnerskich stoj cych 
u bram UE. 

Jakiego elementu brakuje obecnie? 
Na forum mi dzynarodowym UE jest najwa niejszym partnerem, ale mo na zrobi  wi cej, by 
opracowa  jednolite podej cie przy u yciu ró nych ga zi polityki i ró nych instrumentów, by 
wzajemnie si  wzmacnia y. UE powinna zapewni  bli sze monitorowanie wdra ania swoich 
zobowi za , w szczególno ci jako cz  wsparcia dla krajów w okresie przej ciowym w jej 
s siedztwie. 

Wymiar zewn trzny jest integralnym elementem promowania wzrostu gospodarczego i 
konkurencyjno ci w 2013 r. i poza nim. UE bierze udzia  w dwustronnym handlu i realizuje 
bezprecedensowy plan inwestycji, by uzupe ni  jej wysi ki na szczeblu wielostronnym. 
Bliskie zako czenia s  negocjacje z tak wa nymi partnerami jak Kanada, Singapur i Indie, a 
istnieje ewentualno , e wkrótce rozpoczn  si  negocjacje z Japoni . Ostateczne zalecenia 
grupy roboczej wysokiego szczebla UE-USA ds. zatrudnienia i wzrostu mog  równie
utorowa  drog  do negocjacji dotycz cych ambitnego i szeroko zakrojonego partnerstwa 
transatlantyckiego. Japonia i Stany Zjednoczone s  tak wa nymi partnerami, e udane 
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porozumienia z tymi dwoma krajami mog  podwy szy  PKB UE o 1–1½ % i stworzy
prawie milion miejsc pracy. Takie porozumienia b d  wspiera  wielostronn  liberalizacj  i 
dialog na temat uregulowa  oraz otworz  nowe rynki na europejskie produkty i us ugi.
Obecnie prowadzi si  analizy zakresu z innymi partnerami.

W 2013 r. szczególny nacisk zostanie po o ony na ujednolicenie przepisów prawa 
rodzinnego, które znajduj  si  w centrum polityki rozszerzenia, skonsolidowanie stabilno ci
gospodarczej i finansowej oraz promowanie dobrych stosunków s siedzkich i zacie nienie
wspó pracy regionalnej w dziedzinach jak handel, energia i transport. Polityka s siedztwa 
nadal b dzie si  koncentrowa  na podej ciu opartym na zach tach, w którym to przypadku 
wsparcie UE dla reform udzielane jest w nast pstwie widocznego post pu w budowaniu 
demokracji i przestrzeganiu praw cz owieka. Priorytetami w 2013 r. b d  „pog bione i 
szeroko zakrojone strefy wolnego handlu”, partnerstwa na rzecz mobilno ci i u atwienia 
wizowe.

UE odpowiedzia a na gwa town  zamian  w naszym s siedztwie za po rednictwem ram 
zmienionej europejskiej polityki s siedztwa w drodze skonsolidowania Partnerstwa 
Wschodniego i zapocz tkowania partnerstwa na rzecz demokracji i wspólnego dobrobytu z 
po udniowymi s siadami. W 2013 r. wraz z naszymi po udniowymi s siadami po o ymy 
nacisk na wdra anie i realizacj , przy u yciu innowacyjnych sposobów, by zmobilizowa
zasoby polityczne i gospodarcze na rzecz wzajemnych korzy ci.

W miar  jak zbli a si  szczyt w sprawie milenijnych celów rozwoju na 2015 r. UE prowadzi 
prace, by wype ni  swoje zobowi zania dotycz ce pomocy rozwojowej, jak równie  realizuje 
konkretne cele, jakimi s  osi gni cie wzrostu gospodarczego i zapewnienie odporno ci w 
obliczu kryzysu. Nadal kontynuowane s  równie  najwa niejsze negocjacje, takie jak 
osi gni cie nowego mi dzynarodowego porozumienia w sprawie klimatu do 2015 r. 
Jednocze nie, poniewa  nowa generacja instrumentów polityki zewn trznej jest 
sfinalizowana, rok 2013 stanie si  kluczowy dla zapewnienia, by kierunek nowej polityki 
rozwojowej UE – Programu dzia a  na rzecz zmian7 – zosta  uwzgl dniony we wszystkich 
stosunkach z naszymi partnerami, przy zachowaniu nacisku na dobre rz dzenie, trwa y wzrost 
zapewniaj cy w czenie spo eczne i pobudzanie inwestycji w krajach rozwijaj cych si .
Zostan  podj te równie  dalsze kroki, by zapewni  zdolno  do skutecznej i szybkiej 
odpowiedzi i by opracowa  szeroko zakrojon  odpowied  w kontek cie zapobiegania 
kryzysom, zarz dzania nimi i ich rozwi zywania. 

Aby kontynuowa  uzupe nianie brakuj cych ogniw w 2013/14 r., Komisja przedstawi 
poni sze wnioski. 

Zak adaj c powodzenie w bie cych analizach zakresu i obecnych wst pnych
dyskusjach, zaproponuje negocjacje nad dyrektywami dotycz cymi kompleksowych 
umów o handlu i inwestycjach z odpowiednimi partnerami; 
przedstawi spójne stanowiska UE cz ce milenijne cele rozwoju, program dzia a  na 
rzecz rozwoju po 2015 roku i Rio+20. 

7 COM(2011) 637 z dnia 13 pa dziernika 2011 r. 


