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Wiceprzewodniczący
Komisji
Europejskiej,
odpowiedzialny
za
stosunki
międzyinstytucjonalne i administrację, Maroš Šefčovič, przedstawił podczas posiedzenia
konferencji COSAC w Madrycie priorytety polityczne nowej Komisji Europejskiej.
Komisarz rozpoczął swoje przemówienie od stwierdzenia, że w chwili obecnej najważniejsza
jest dyskusja nt. Traktatu Lizbońskiego i współpracy w nowych ramach instytucjonalnych
oraz kryzysu gospodarczego i trudnej sytuacji finansowej państw członkowskich. Zaznaczył,
że w strefie euro udało się odeprzeć atak spekulatorów oraz ochronić Unię przed
konsekwencjami kryzysu, utrzymując stopę życia obywateli na tym samym poziomie.
Omawiając program prac Komisji Europejskiej na rok 2010 podkreślił, że odzwierciedla on
zaangażowanie Komisji w wyprowadzenie Europy z kryzysu gospodarczego i wypracowanie
strategii przynoszącej bezpośrednie korzyści obywatelom. Komisja opracowała listę 34
priorytetów strategicznych, które mają zostać wdrożone do końca tego roku. Uzgodniła
również listę ok. 300 najważniejszych planowanych wniosków na rok 2010 i później. W
swoim programie prac Komisja określa także podstawowe założenia dotyczące jej
najważniejszych zobowiązań w zakresie poszczególnych obszarów polityki, które zamierza
podjąć w nadchodzących latach. Komisja wprowadziła również w życie koncepcję
„inteligentnego ustawodawstwa”, a więc ocenę skutków każdego aktu legislacyjnego.
Komisarz zaznaczył, że najważniejsze priorytety UE to społeczna gospodarka rynkowa,
badania i rozwój (agenda cyfrowa, europejski plan na rzecz badań), rozwój sektora
transportowego i energetycznego. Istnieje przekonanie w KE, że nie jest wykorzystywany
cały potencjał rynku wewnętrznego, który stanowi kręgosłup gospodarki. Dlatego konieczne
jest dokładne przeanalizowanie zaleceń raportu prof. Montiego. Do wyzwań komisarz
zaliczył zwalczanie ubóstwa i integrację społeczną, utworzenie obszaru sprawiedliwości i
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spraw wewnętrznych w UE, reformy strukturalne, mające na celu rozwiązywanie problemów
finansów publicznych, debatę nt. przyszłości systemu emerytalnego a także utworzenie
Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych do 2013 r. Podkreślił również, że w najbliższych
latach konieczna jest koncentracja na przemyśle europejskim – przejściu do przemysłu
bardziej energooszczędnego, by firmy stały się liderami w nowej rewolucji przemysłowej na
świecie, a także narzuciły normy, standardy i zagwarantowały spójność społeczną.
Komisja Europejska proponuje również wzmocnioną współpracę w obszarze finansów i
gospodarki. Konieczne są także: lepszy nadzór rynków finansowych i nowe struktury
zarządzania finansowego, poprawa pracy ustawodawców i zapewnienie przestrzegania Paktu
Stabilności i Wzrostu, ponieważ przyczyną aktualnego kryzysu w Grecji był brak
poszanowania zasad Paktu, przekazywanie niewłaściwych danych oraz brak mechanizmu
odstraszającego spekulantów. Zapowiedział, że niedługo powstanie ambitny pakiet,
gwarantujący wzmocnione uprawnienia Eurostatowi, celem zapewnienia lepszego
wywiązywania się budżetów krajowych ze wszystkich zobowiązań i utworzenia mechanizmu
awaryjnego uruchamianego w przypadku kryzysu. Podkreślił, że Komisja Europejska nie
zamierza omawiać z ministrami finansów poszczególnych pozycji budżetowych, ale chce
znać strukturę budżetów krajowych, aby ocenić, czy są one zrównoważone, zgodne z
priorytetami politycznymi, a także czy spełniają kryteria Paktu Stabilności i Wzrostu.
Komisarz wspomniał również o strategii Europa 2020, której celem jest przywrócenie Europy
na ścieżkę rozwoju i stworzenie warunków do pozostania na niej. Jej założenia to więcej
miejsc pracy i wyższy standard życia. Komisja proponuje pięć wymiernych celów UE na rok
2020. Obejmują one zatrudnienie, badania i innowacje, zmiany klimatu i energię, edukację
oraz walkę z ubóstwem. Pokazują kierunek, w którym Europa powinna zmierzać. Strategia
ma na celu pokazanie, że Europa może się rozwijać w sposób inteligentny i zrównoważony,
może sprzyjać włączeniu społecznemu, umie znaleźć sposób na stworzenie nowych miejsc
pracy i określić kierunek rozwoju europejskich społeczeństw.
Komisarz odniósł się do porozumienia ramowego między Parlamentem Europejskim i
Komisją Europejską. Podkreślił, że negocjacje nad treścią porozumienia przebiegają w sposób
bardzo konstruktywny. Najważniejsze w jego opinii jest poszanowanie równowagi
instytucjonalnej i zapisów Traktatu Lizbońskiego. Wspomniał o dwóch kwestiach, które nadal
wymagają negocjacji i są odzwierciedleniem nowych kompetencji Parlamentu Europejskiego,
tj. uzyskiwanie informacji nt. postępów w negocjacjach porozumień międzynarodowych oraz
dzielenie się informacjami poufnymi.
Na koniec komisarz podkreślił wzmocnioną rolę parlamentów narodowych po wejściu w
życie Traktatu Lizbońskiego, powiązaną z dialogiem politycznym i kontrolą subsydiarności.
Zaznaczył, że opinie parlamentów narodowych nt. inicjatyw legislacyjnych są ważne dla KE i
przez nią analizowane.
•

I tura pytań parlamentarzystów

Rossana Boldi z Senatu włoskiego wyraziła swoje rozczarowanie dokumentem Komisji,
ponieważ zawiera on listę niewiążących, możliwych inicjatyw. Zauważyła ponadto, że w
dokumencie Komisji brak środków na promowanie polityk eurośródziemnomorskich, podczas
gdy zawiera on szereg inicjatyw wspierających strategię Morza Bałtyckiego.
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Poseł Vytautas Gapsys z Litwy spytał o opinię Komisji nt. strategii makroregionalnych, w
szczególności strategii Morza Bałtyckiego.
Meglena Plugstchieva z parlamentu bułgarskiego podkreśliła, że jednym ze środków
antykryzysowych jest jak najlepsze wykorzystywanie funduszy europejskich, ale korzystanie
z tych środków utrudnia biurokracja. W jej opinii spotkanie przedstawicieli Banku
Światowego i Europejskiego Banku Inwestycyjnego z Komisją Europejską powinno
doprowadzić do ułatwienia dialogu politycznego, lepszego zarządzania funduszami
europejskimi i ich większej absorpcji. Spytała, czy Komisja Europejska przewiduje podjęcie
działań mających na celu ułatwienie absorpcji funduszy oraz czy przewiduje większe nakłady
na osiągnięcie celów strategii dunajskiej.
Lord John Roper zaznaczył, że współpraca z parlamentami narodowymi, m.in. poprzez
przedstawicieli w Brukseli, jest ważna. Ponadto podkreślił, że najważniejsze jest
zaangażowanie obywateli w realizację Strategii UE 2020, m.in. poprzez debaty
parlamentarne. Spytał komisarza, jak postrzega rolę parlamentów narodowych w realizacji
strategii UE 2020: czy mogą ją poprawić i czy są elementy, które parlamenty narodowe mogą
przeprowadzić w sposób skuteczniejszy, by zmusić rządy do działania.
Demetris Syllouris z parlamentu Cypru spytał, czy są w UE mechanizmy przewidywania
kryzysów. W jego opinii konieczne jest podjęcie działań w sposób bardziej przejrzysty i
wymierny. Podkreślił, że ostatnie wydarzenia pokazały, że Europa jest podzielona.
Jusko Godec z Izby Deputowanych Słowenii zaznaczył konieczność przekształcenia polityk
europejskich, ponieważ nie można koncentrować się tylko na niwelowaniu różnic
społecznych.
Ben Fayot z parlamentu luksemburskiego zauważył, że obecna Komisja Europejska, bardziej
niż poprzednia, koncentruje się na regulowaniu i oszczędzaniu, celem osiągnięcia stabilności
gospodarczej, co jest jednak niekorzystne dla obywateli. Zauważył, że w debacie dotyczącej
podatków od transakcji, chodzi o to, by płaciły te osoby, które mogą wpłynąć na lepszy stan
finansów. Spytał, czy w KE są rozmowy o oszczędnościach budżetowych. Podkreślił, że
dwóch komisarzy jest odpowiedzialnych za Program Sztokholmski, jednak w jego opinii
rozdział „bezpieczeństwo”, tj. zwalczanie przestępczości zorganizowanej i ochrona granic,
jest bardziej rozwinięty niż rozdział „swobody”, tj. wolność i ochrona praw człowieka.
Lucinda Creighton z parlamentu Irlandii powiedział, że Strategia Lizbońska nie odniosła
powodzenia i dlatego parlamenty narodowe powinny być bardziej zaangażowane w proces
monitorowania realizacji strategii UE 2020. Odniosła się również do kwestii podatku
korporacyjnego CIT, podkreślając, że państwa członkowskie są przeciwne harmonizacji
stawek tego podatku. Sugerowała ostrożność w tej kwestii. Na koniec stwierdziła, że tablica
wyników, jeśli chodzi o konkurencyjność państw członkowskich, jest ważna, ponieważ
pozwala na kultywowanie solidarności i odpowiedzialności.
Anna Marie Meldgaard z parlamentu Danii powiedziała, że KE musi zrobić więcej, by
zagwarantować solidne podstawy dla gospodarek europejskich. W tym celu konieczna jest
ścisła współpraca między Komisją Europejską i parlamentami narodowymi. Wspomniała o
wprowadzonych w Danii cięciach budżetowych na poziomie 2,3 mld EUR a także o nowych
wskaźnikach w zakresie mieszkalnictwa, służby zdrowia, edukacji, itp.

3

Vytenis Povilas Andiukatis z parlamentu litewskiego powiedział, że w Unii brakuje
równowagi między małymi a dużymi krajami. Dla przykładu, małe kraje są gorzej
reprezentowane, jeśli chodzi o procedury rekrutacyjne do instytucji unijnych. W jego opinii
dla UE w chwili obecnej ważne jest tworzenie nowych miejsc pracy i budowa mieszkań.
Ponadto wspomniał, że konieczne jest budowanie wspólnego rynku energetycznego oraz
połączeń między krajami. Wypomniał fakt, że kraje bałtyckie są odizolowane a Polska
samotnie boryka się z ogromnym problemem powodzi.
Nunziante Consiglio z Izby Reprezentantów Włoch powiedział, że ważne jest, by państwa
członkowskie stosowały przepisy Paktu Stabilności i Wzrostu oraz by wprowadzono
mechanizm sankcji, celem poszanowania zasad strategii UE 2020.
•

Odpowiedzi wiceprzewodniczącego Maroša Šefčoviča

Komisarz Maroš Šefčovič powiedział, że Traktat Lizboński wspomina o zaangażowaniu
obywateli. Zatwierdzenie europejskiej inicjatywy obywatelskiej da obywatelom nowe
narzędzia wychodzenia z inicjatywami legislacyjnymi.
Odnosząc się do pytania o fundusze strukturalne i ich absorpcję, komisarz powiedział, że
przepisy dotyczące korzystania z funduszy są rygorystyczne, jednak duże ograniczenia są
narzucane na państwa członkowskie przez Trybunał Obrachunkowy z ich własnej winy,
ponieważ państwa członkowskie nie stosują się do przepisów. Zaznaczył, że w celu poprawy
absorpcji funduszy, w zeszłym roku przedłużono okres wydatkowania pieniędzy o kolejne pół
roku. Zasada n+1 przekształcona została w zasadę n+3. Dodał, że inicjatywy Jaspers, Jessica,
Jeremie pomagają państwom członkowskim w przygotowywaniu projektów i są przeznaczone
dla krajów mających problemy z absorpcją pieniędzy.
Komisarz podkreślił, że rola parlamentów narodowych w realizacji strategii UE 2020 jest
ważna i zalecił większe zaangażowanie parlamentarzystów krajowych w kwestie z nią
związane. „Bruksela” może zalecać podjęcie pewnych działań, np. reform strukturalnych, ale
nie może niczego narzucić, stąd istotna rola parlamentarzystów.
W kwestii Strategii Morza Bałtyckiego, komisarz zaznaczył, że KE jedyną instytucją, która
dysponują najlepszą ekspertyzą techniczną, by przyjrzeć się temu regionowi, wie, jak
wygląda wykorzystanie funduszy w tym regionie, jakie są niezbędne inicjatywy strukturalne i
wyzwania stojące przed regionem. KE stara się zebrać te wszystkie informacje, wykorzystać
istniejące, a nie nowe, fundusze i zjednoczyć wysiłki wszystkich instytucji w regionie.
Najistotniejsze jest określenie priorytetów na szczeblach europejskim i krajowych oraz
synchronizacja i synergia podejmowanych działań. Strategia będzie służyła jako model dla
podejmowanych innych inicjatyw makroregionalnych.
Odnosząc się do kryzysu gospodarczego, komisarz zaznaczył, że kryzys nie był
zaskoczeniem. Podkreślił, że w 2005 KE zaproponowała, by nadać Eurostatowi większe
uprawnienia, jednak państwa członkowskie ją odrzuciły. Wiarygodne dane statystyczne są
potrzebne, ponieważ ostatnie wydarzenia pokazują, że problemy w jednym kraju mają
przełożenie na problemy w innych krajach. Ponadto podkreślił, że pierwotnie zapisy w
Pakcie Stabilności i Wzrostu miały być rygorystycznie egzekwowane. Zaznaczył, że
wspólna waluta euro to sukces, ale ciągle jest wiele do zrobienia. Kryzys jest okazją do
przeprowadzenia reform. Konieczna jest przede wszystkim prewencja a następnie skuteczne
działania naprawcze, jeśli nie zadziałają mechanizmy interwencji.
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Odnosząc się do kwestii Paktu Stabilności i Wzrostu oraz strategii UE 2020, komisarz
zaznaczył, że wprowadzone zostaną nowe narzędzia, dzięki którym nastąpi synchronizacja
działań na poziomie Ministrów Finansów, Rady, Komisji i Parlamentu Europejskiego. Jeśli
zasady Paktu zostaną złamane, wówczas proponowana jest profilaktyka, ale też możliwość
zamrożenia funduszy spójności dla krajów, które nie wywiązują się ze zobowiązań. Fundusze
nie będą zabieranie, ale zamrażane. Konieczne jest również zastanowienie się, jak zapewnić,
by w państwach członkowskich fundusze wpłynęły do problematycznych obszarów.
Komisarz uznał Program Sztokholmski za ważny. Zaznaczył, że w pracach Komisji jest
przewidzianych wiele inicjatyw w tym obszarze na lata 2010-2014. Kwestie imigracji są
również istotnym elementem programu. Zaznaczył, że za ten program odpowiedzialne są
komisarz Vivianne Reding i Cecilia Malmström, które chcą zachowania równowagi między
swobodami obywatelskimi a bezpieczeństwem.
Komisarz podkreślił, że uczciwa reprezentacja państw członkowskich i poszanowanie
równowagi geograficznej są jednym z priorytetów Komisji Europejskiej. Wspomniał o
specjalnych środkach rekrutacji oraz o decyzji kolegium komisarzy o rekrutacji obywateli
Litwy, Łotwy i Malty na stanowiska priorytetowe w UE, ponieważ te kraje nie są
wystarczająco reprezentowane.
Odnosząc się do kwestii skonsolidowanej podstawy podatku CIT, komisarz podkreślił, że
KE przedstawi propozycje, które powinny spotkać się z jednogłośnym poparciem państw
członkowskich.
•

II tura pytań parlamentarzystów

Mavroudis Voridis z parlamentu greckiego spytał, czy Komisja Europejska popiera reformę
statutu Europejskiego Banku Centralnego, by mógł szybciej i skuteczniej działać. Spytał
ponadto, czy konieczne są stałe mechanizmy antykryzysowe z udziałem MFW a także
wprowadzenie jednolitego systemu kontroli budżetowej gwarantującego niwelowanie różnic
w ocenie wskaźników budżetowych.
Zita Gurmai z Parlamentu Europejskiego powiedziała, że ważne są prawa podstawowe i
współpraca sądownicza oraz nowe narzędzie demokracji przedstawicielskiej – inicjatywa
obywatelska. Ponadto wskazała na znaczenie równouprawnienia i w tym zakresie - Karty
Praw Kobiet, z racji tego, że 52% społeczeństwa to kobiety.
Joao Serpa Oliva z parlamentu portugalskiego zwrócił uwagę na wyzwania demograficzne
stojące przed Europą – odwróconą do góry nogami piramidę demograficzną, niską dzietność
oraz zagrożenia z tego wynikające dla systemów socjalnych. Zaznaczył, że w związku z tym
państwa członkowskie wspólnie powinny się zająć imigracją. Jednak podkreślił, że problem
demograficzny nie może być rozwiązany wyłącznie za pomocą emigracji. Konieczne jest
zapewnienie urlopów macierzyńskich i zmniejszanie bezrobocia.
Posłanka Sari Palm z parlamentu fińskiego spytała o kwestie efektywności usług publicznych
oraz sprawiedliwości społecznej i zwalczania bezrobocia wśród młodzieży. Na koniec
podkreśliła, że harmonogram strategii Europa 2020 jest napięty, co wyklucza możliwość
dialogu i stworzenia stanowiska krajowego.
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Yasar Yakis z parlamentu tureckiego powiedział, że Grupa Refleksyjna na temat przyszłości
Europy opublikowała raport pt. „Projekt dla Europy w horyzoncie 2030 roku, w którym
stwierdza, że UE musi być otwarta na nowych ewentualnych kandydatów i powinna
wywiązać się ze swoich obowiązków wobec nich.
Herman de Croo z Izby Deputowanych Belgii zauważył, że dzięki 1% PKB UE (budżet UE)
wiele można zrobić. Spytał, dlaczego inaczej traktuje się kraje będące w strefie euro i poza
nią, skoro kraje spoza strefy euro będą brane pod uwagę przy tworzeniu celów politycznych
UE. Na koniec zaznaczył, że Europa nie prowadzi „pozytywnej polityki” wobec Brazylii,
Chin, Rosji i Indii.
Yusuf Ziya Irbec z parlamentu Turcji powiedział, że projekt gazociągu Nabucco łączy się ze
współpracą regionalną i integracją polityczną i dlatego należy go wspierać. Podkreślił, że
istotne jest zwalczanie terroryzmu i nietolerancji religijnej przeciw światowi
muzułmańskiemu. Wspomniał o inicjatywie obywateli z Turcji i Hiszpanii, dotyczącej
nietolerancji
Andrzej Gałażewski z polskiego Sejmu zwrócił uwagę na fakt, że choć polityka
bezpieczeństwa i obrony staje się coraz ważniejszym priorytetem UE, to jest ona słabo
odzwierciedlona w dokumentach UE. Spytał, czy pomimo, że bezpieczeństwo, a szczególnie
obronność, finansowane są z budżetów państw członkowskich i pozostają w ich gestii, UE
zamierza wydzielić część budżetu na realizację strategii obronnej UE. Wspomniał również o
zespołach szybkiego reagowania, które mogłyby służyć pomocą np. na Haiti. Poseł zakończył
swoją wypowiedź stwierdzeniem, że kryzys obnaża słabości i uruchamia aktywność ludzką,
żeby te słabości przezwyciężać.
Edmund Wittbrodt z polskiego Senatu spytał, z czego wynika nowy sposób podejścia do
konstruowania programu prac Komisji Europejskiej. Zauważył, że dotąd okresy
programowania były krótsze – pięcioletnie oraz że parametry jakościowe i ilościowe były
jasno określone. W nowym programie zaznaczono kierunki działań, bez określenia ww.
parametrów. Senator Wittbrodt spytał, w jaki sposób wobec tego dokonywana będzie ocena
realizacji tego programu, jeśli nie ma w nim celów ilościowych. Senator Wittbrodt spytał
ponadto, co KE myśli o raporcie Grupy Refleksyjnej na temat przyszłości Europy. Podkreślił
również, że ważne jest, w jaki sposób państwa członkowskie będą zaangażowane w realizację
strategii UE 2020. W jego opinii zwiększenie odpowiedzialności państw za realizację
projektu UE 2020 jest kluczowe dla jej sukcesu.
•

Odpowiedzi wiceprzewodniczącego Maroša Šefčoviča

Odpowiadając na pytania komisarz Maroš Šefčovič podkreślił, że niezbędna jest niezawisłość
i niezależność Europejskiego Banku Centralnego. W jego opinii bank dobrze się zachował
podczas kryzysu. Zauważył, że strefa euro jest o wiele bardziej różnorodna niż USA.
Podkreślił, że konieczne jest zaangażowanie MFW, który ma reputację i wiedzę techniczną a
państwa członkowskie posiadają połowę jego aktywów. Zaznaczył ponadto, że musi być
przedstawione rozporządzenie nt. europejskich agencji ratingowych.
W kontekście kontroli i monitorowania budżetów krajowych, komisarz podkreślił, że KE
nie może zaproponować budżetu państwom członkowskim a jedynie sprawdzić, czy wypełnia
on kryteria Paktu Stabilności i Wzrostu, czy jest zrównoważony i „pozytywny”.
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Komisarz wymienił szereg inicjatyw Komisji dotyczących nadzoru finansowego, m.in.
poprawa przejrzystości na rynkach wtórnych, przegląd dyrektywy nt. depozytów i systemów
gwarancji, rewizja wymogów kapitałowych, itp. Podkreślił, że aż trzech komisarzy zajmuje
się tą tematyką - komisarze Rehn (sprawy gospodarcze i walutowe), Barnier (rynek
wewnętrzny i usługi) i Almunia (konkurencja).
W kontekście równouprawnienia płci, komisarz zaznaczył, że zagadnienie to stanowi
element strategii UE 2020. Ważny jest wzrost liczby kobiet aktywnych zawodowo i ich
większe zaangażowanie w politykę.
W kwestii stworzenia Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ), komisarz
podkreślił, że w niedługim czasie Komisja, Rada i Parlament Europejski podpiszą
porozumienie w tej sprawie. 30% pracowników ESDZ będzie dyplomatami z państw
członkowskich. Konieczne jest nadal wypracowanie porozumienia ze związkami
zawodowymi oraz zmiany regulaminu pracowniczego i rozporządzenia finansowego.
Wysokość środków zależy od przesunięć pracowników z instytucji unijnych do ESDZ.
Polityka bezpieczeństwa i obrony jest bardzo ważna. Komisarz Ashton przedstawi wspólne
propozycje Komisji Europejskiej i Europejskiej Agencji Obrony w tym zakresie. Osiąganie
lepszych rezultatów jest jednak zależne od zasobów tej agencji - na ile państwa członkowskie
będą gotowe do zwiększenia swojego udziału w finansowaniu takich działań.
W kwestii demografii, podkreślił, że niedługo Komisja przedstawi Zieloną Księgę nt.
systemów emerytalnych. Będzie również rozwijać polityki, by zachęcić obywateli UE do
posiadania większej liczby dzieci. Europa socjalna jest ważna, ale konieczne są również inne
odpowiedzi.
W kontekście imigracji za ważne komisarz uznał kwestie dotyczące metod wspierania
legalnej i zwalczania nielegalnej imigracji oraz integracji imigrantów ze społeczeństwami
europejskimi.
W kontekście usług publicznych i młodego pokolenia, komisarz powiedział, że Europa
znajduje się w ogonie w stosunku do konkurentów. Prym w tym zakresie wiodą USA.
Konieczne jest większe zaangażowanie młodych ludzi i lepsze ich przygotowanie do
warunków na rynku pracy. Należy przeanalizować, jakie zawody będą konieczne za 5-10 lat i
pod tym kątem kształcić młodych ludzi. Ośrodek w Salonikach zajmuje się prowadzeniem
takich badań. Obecne programy nauczania nie odpowiadają na potrzeby rynku pracy.
Komisarz zaznaczył, że sprawozdanie grupy refleksyjnej zawiera szereg istotnych zaleceń
na przyszłość, jednak kwestia poszerzenia UE, do której odnosili się parlamentarzyści z
Turcji, zależy od wyników państw kandydujących – tego, czy spełniają kryteria kopenhaskie i
szanują prawa człowieka, jakich dokonują postępów. Kwestie gospodarcze i polityczne są
równie istotne. Podkreślił również, że konieczna jest wiedza o innych kulturach oraz
zwalczanie nietolerancji.
W kwestii bezpieczeństwa dostaw energii do UE, komisarz podkreślił konieczność większego
zaangażowania się Turcji.
Odnosząc się do pytania o metody badania stopnia realizacji założeń strategii UE 2020,
komisarz podkreślił, że KE chce być bardziej precyzyjna, jeśli chodzi o określenie
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parametrów ilościowych. Ocenianych będzie 5 celów, tj. zatrudnienie, badania i innowacje,
zmiany klimatu i energia, edukacja oraz walka z ubóstwem. W tym zakresie można będzie
zbadać np., ile procent obywateli ma dyplom wyższej uczelni, ile osób wprowadzono na
rynek pracy, jaki jest udział BiR w budżecie, itp.

Opracowała:
dr Magdalena Skulimowska
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