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1. STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE - Unia Europejska i Stany Zjednoczone 
rozpoczną negocjacje w sprawie transatlantyckiego partnerstwa w dziedzinie 
handlu i inwestycji 

 
Unia Europejska i Stany Zjednoczone podjęły decyzję o pogłębieniu wzajemnych 
stosunków gospodarczych i rozpoczęciu negocjacji w sprawie kompleksowej umowy 
w dziedzinie handlu i inwestycji. Jeśli negocjacje zakończą się pomyślnie, umowa 
między UE i USA będzie największą w historii dwustronną umową handlową, a jej 
skutkiem może być zwiększenie o 0,5 % rocznych wyników gospodarczych UE. 
 
Dzięki tym negocjacjom Stany Zjednoczone i Unia Europejska zyskają możliwość 
nie tylko rozszerzenia handlu i inwestycji po obu stronach Atlantyku, ale również 
wypracowania ogólnych zasad, które mogą przyczynić się do wzmocnienia 
wielostronnego systemu handlowego - podkreślili we wspólnym oświadczeniu  
prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Barack Obama, przewodniczący Komisji 
Europejskiej José Manuel Barroso i przewodniczący Rady Europejskiej Herman Van 
Rompuy. 
 
Wspólne oświadczenie: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-94_en.htm 
 
Transatlantycka umowa w dziedzinie handlu i inwestycji ma wykraczać poza 
klasyczne podejście zakładające znoszenie ceł i otwieranie rynków dla inwestycji, 
usług i zamówień publicznych. Celem umowy będzie ponadto dostosowanie zasad i 
technicznych norm produktów, bo to właśnie one stanowią obecnie najważniejszą 
barierę w transatlantyckiej wymianie handlowej. Z badań wynika, że dodatkowe 
koszty wynikające z takich różnic regulacyjnych odpowiadają należnościom 
taryfowym w wysokości ponad 10 %, a dla niektórych sektorów nawet 20 %, przy 
czym tradycyjne stawki celne wynoszą około 4 %. 
 
Decyzja w sprawie negocjacji jest zwieńczeniem ubiegłotygodniowych rozmów w 
Waszyngtonie z udziałem komisarza UE ds. handlu Karela de Guchta i 
przedstawiciela USA ds. handlu Rona Kirka. Przewodnicząc powołanej w listopadzie 
2011 r. grupie roboczej wysokiego szczebla ds. zatrudnienia i wzrostu, zakończyli oni 
prace nad sprawozdaniem, w którym zaleca się rozpoczęcie negocjacji w sprawie 
kompleksowej umowy w dziedzinie handlu i inwestycji między Unią Europejską i 
Stanami Zjednoczonymi Ameryki. 
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• Ogólne korzyści ekonomiczne 
 
Transatlantyckie stosunki handlowe są filarem światowej gospodarki. W sumie Unia 
Europejska i Stany Zjednoczone wytwarzają blisko połowę światowego PKB (47 %) i 
odpowiadają za jedną trzecią globalnych przepływów handlowych. Każdego dnia 
dochodzi między nimi do wymiany towarów i usług na sumę prawie 2 mld euro, co 
przyczynia się do tworzenia miejsc pracy i wzrostu gospodarczego. Więzi 
ekonomiczne między naszymi gospodarkami są głębokie i różnorodne, a łączna 
wartość inwestycji przekracza 2 biliony euro. 
 
Według ostatnich wyliczeń kompleksowa i ambitna umowa między UE i USA 
mogłaby do 2027 r. przynieść ogólne korzyści w postaci rocznego wzrostu PKB o 0,5 
% w UE oraz o 0,4 % w USA Oznaczałoby to wzrost rocznych dochodów o 
dodatkowe 86 mld euro w przypadku UE oraz 65 mld euro w przypadku USA. 
 
• Jak będzie wyglądała umowa? 
 
Celem negocjacji będzie osiągnięcie ambitnych wyników w trzech ogólnych 
obszarach: a) dostępu do rynku; b) kwestii regulacyjnych i barier pozataryfowych; 
oraz c) reguł, zasad i nowych sposobów współpracy w obliczu wspólnych wyzwań i 
możliwości w zakresie światowego handlu. 
 
A) Dostęp do rynku 
 
Taryfy: Deklarowanym celem umowy jest osiągnięcie w możliwie największym 
stopniu zniesienia wszystkich ceł w transatlantyckiej wymianie handlowej produktów 
przemysłowych i rolnych, przy zapewnieniu specjalnego traktowania najbardziej 
problematycznych produktów. Ogólnie rzecz biorąc, transatlantyckie bariery 
taryfowe są obecnie stosunkowo niskie i wynoszą średnio 5,2 % dla UE i 3,5 % dla 
USA (szacunki WTO). Ze względu na skalę wymiany handlowej między UE i USA 
koszty wynikające z taryf celnych są jednak niebagatelne. 
 
Usługi: Obie strony chcą otwarcia swoich sektorów usług przynajmniej w takim 
stopniu, w jakim udało się to osiągnąć w przypadku pozostałych umów handlowych. 
Jednocześnie obie strony będą się starały otworzyć swoje rynki usług w nowych 
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sektorach, takich jak sektor transportu. W częściach umowy dotyczących zarówno 
usług, jak i inwestycji uwzględnione zostaną także stanowe instytucje rządowe. 
 
Inwestycje: Celem jest osiągnięcie najwyższych poziomów liberalizacji i ochrony 
inwestycji, jakie strony wynegocjowały dotychczas w innych porozumieniach 
handlowych. 
 
Zamówienia publiczne: Europejskie przedsiębiorstwa, których działalność jest 
uzależniona od zamówień publicznych, zapewniają 25 % PKB i 31 mln miejsc pracy. 
Otwarcie dostępu do rynków zamówień publicznych na wszystkich poziomach 
instytucji rządowych i samorządowych bez ograniczeń dla europejskich 
przedsiębiorstw mogłoby stworzyć nowe możliwości biznesowe. 
 
B) Kwestie regulacyjne i bariery pozataryfowe: w kierunku bardziej 
zintegrowanego transatlantyckiego rynku 
 
W dzisiejszych transatlantyckich stosunkach handlowych najważniejszą barierą nie 
jest cło płacone na granicy, lecz tak zwane „pozagraniczne” przeszkody w handlu, 
takie jak na przykład różne normy bezpieczeństwa czy normy środowiskowe dla 
samochodów. Obecnie producenci, którzy chcą sprzedawać swoje wyroby po obu 
stronach Atlantyku, często muszą dwa razy ponosić opłaty i przestrzegać procedur, 
aby uzyskać zatwierdzenie swojego produktu. Celem planowanej umowy handlowej 
jest ograniczenie niepotrzebnych kosztów i opóźnień dla przedsiębiorstw przy 
jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony zdrowia, bezpieczeństwa, 
konsumentów i środowiska. 
 
Zgodnie z tym założeniem obie strony zamierzają dostosować - na tyle, na ile jest to 
możliwe - lub przyjąć wzajemne normy i procedury w drodze wynegocjowanego 
porozumienia w sprawie barier w handlu: sanitarnych i fitosanitarnych (norm w 
zakresie zdrowia i higieny np. w odniesieniu do produktów spożywczych) oraz 
technicznych. Ponadto strony pracować będą nad zgodnością systemów 
regulacyjnych w specyficznych sektorach, takich jak chemiczny, motoryzacyjny, 
farmaceutyczny i inne sektory związane z ochroną zdrowia, na przykład produkcja 
wyrobów medycznych. Środowiska biznesu reprezentujące obie strony dostarczyły 
wskazówek, gdzie należy szukać najbardziej istotnych barier w handlu. 
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Ponieważ nie wszystkie różnice regulacyjne da się od razu wyeliminować, obie 
strony przewidują zawarcie umowy, która umożliwi stopniowo coraz większą 
zbieżność regulacyjną w miarę postępu czasu, zgodnie z ustalonymi celami i 
terminami. 
 
W obszarze regulacyjnym kryją się największe potencjalne korzyści płynące z tych 
negocjacji handlowych. 
 
C) Wspólne wyzwania i możliwości w zakresie światowego handlu w XXI wieku 
 
Z uwagi na skalę i skutki transatlantyckiego partnerstwa w dziedzinie globalnych 
przepływów handlowych negocjatorzy zajmą się obszarami, które wykraczają poza 
zakres dwustronnej wymiany handlowej i przyczyniają się również do wzmocnienia 
wielostronnego systemu handlowego. 
 
Prawa własności intelektualnej: Zarówno Unia Europejska, jak i Stany Zjednoczone 
są zaangażowane w utrzymanie i propagowanie wysokiego poziomu ochrony praw 
własności intelektualnej, w tym ich egzekwowania. Z uwagi na skuteczność obu 
systemów zamierzeniem nie jest dążenie do harmonizacji, lecz zajęcie się różnicami 
w pewnych szczególnych kwestiach. 
 
Handel i zrównoważony rozwój: Obie strony chcą współpracować w dziedzinie 
społecznych i środowiskowych aspektów handlu i zrównoważonego rozwoju na 
podstawie rozwiązań wypracowanych już przez każdą ze stron w obowiązujących 
umowach handlowych. 
 
Pozostałe istotne globalne wyzwania i możliwości: Dążąc do zawarcia prawdziwie 
nowoczesnej umowy uwzględniającej wzajemne powiązania gospodarek, obie strony 
deklarują chęć zajęcia się kwestiami dotyczącymi handlowych aspektów cła i 
ułatwień w handlu, konkurencji i spółek będących własnością państwa, surowców i 
energii, małych i średnich przedsiębiorstw oraz przejrzystości. 
 
• Grupa robocza wysokiego szczebla ds. zatrudnienia i wzrostu 
 
W dniu 28 listopada 2011 r. podczas szczytu UE-USA powołano grupę roboczą 
wysokiego szczebla ds. zatrudnienia i wzrostu, pod przewodnictwem przedstawiciela 
USA ds. handlu Rona Kirka i komisarza UE ds. handlu Karela de Guchta. Zadaniem 
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grupy było określenie strategii politycznych i środków służących zwiększeniu 
wymiany handlowej i inwestycji między UE i USA w celu wspierania tworzenia 
miejsc pracy, wzrostu gospodarczego i międzynarodowej konkurencyjności, 
korzystnych dla obu stron. Prezydent USA oraz przewodniczący Rady i Komisji 
Europejskiej wezwali grupę roboczą do ścisłej współpracy ze wszystkimi 
zainteresowanymi stronami reprezentującymi sektory publiczny i prywatny. 
 
Przedstawione sprawozdanie końcowe jest zwieńczeniem tych prac. W oparciu o 
wstępne sprawozdanie z dnia 18 czerwca 2012 r. zaleca się w nim rozpoczęcie 
negocjacji w sprawie kompleksowej umowy w dziedzinie handlu i inwestycji. W 
dokumencie przedstawiono wspólne stanowisko obu stron dotyczące głównych 
parametrów negocjacji, wskazano obszary, w których UE i USA znalazły płaszczyznę 
porozumienia, oraz wyjaśniono, w jaki sposób zamierzają one zająć się różnymi 
obszarami, które stanowić będą część umowy. 
 
• Dalsze działania 
 
Obie strony przewidują teraz uruchomienie wewnętrznych procedur prowadzących do 
rzeczywistego rozpoczęcia negocjacji w jak najbliższym terminie. Po stronie UE 
Rada podejmie decyzję w sprawie wytycznych negocjacyjnych, których projekt 
przedstawi Komisja Europejska. Działania te planowane są na drugą połowę marca. 
Administracja USA planuje przesłanie stosownego powiadomienia do Kongresu, co 
uruchomi 90-dniowy okres karencji. Po rozpoczęciu negocjacji obie strony chciałyby 
możliwie szybko osiągnąć postępy. 
 
• Dodatkowe informacje 
 
Sprawozdanie końcowe grupy roboczej wysokiego szczebla ds. zatrudnienia i 
wzrostu: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/february/tradoc_150519.pdf 
 
Więcej informacji na temat stosunków handlowych UE-USA: 
http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-relations/countries/united-
states/ 
 
 
2. POMOC ROZWOJOWA - UE obejmie wiodącą rolę w globalnej walce z 

ubóstwem oraz w dążeniu do zrównoważonego rozwoju 
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Jako że milenijne cele rozwoju mają zostać zrealizowane do 2015 r. i w związku z 
zainicjowanym na konferencji Rio+20 procesem dotyczącym sformułowania celów 
zrównoważonego rozwoju, Komisja Europejska przyznaje, że te dwa wyzwania 
należy podjąć równocześnie, stosując wspólne podejście. 
 
Milenijne cele rozwoju stanowią skuteczne narzędzie służące do mobilizacji 
światowej na rzecz walki z ubóstwem. Przeciwdziałanie ubóstwu pozostaje dzisiaj 
nadrzędną kwestią, podobnie jak inne problemy o zasięgu globalnym takie jak zmiana 
klimatu, niedobór zasobów, degradacja środowiska naturalnego oraz nierówności 
społeczne. Wspomniane dwa wyzwania: eliminacja ubóstwa i zapewnienie 
zrównoważonego rozwoju są ze sobą powiązane, a w komunikacie „Godne życie dla 
wszystkich: eliminacja ubóstwa i zapewnienie światu zrównoważonej przyszłości”, 
przedstawionym przez Komisję Europejską, zaproponowane zostały światowe ramy 
rozwiązania tych problemów z myślą o wypracowaniu wspólnego stanowiska UE, 
które będzie stanowiło wkład w debatę na poziomie ONZ i na całym świecie. 
 
Europejski komisarz ds. rozwoju, Andris Piebalgs, stwierdził: „Eliminacja skrajnego 
ubóstwa na całym świecie w czasie jednego pokolenia jest możliwe. Nie jest to 
kwestia zasobów, lecz raczej woli politycznej oraz właściwych ram. Najbliższe dwa 
lata będą miały ogromne znaczenie dla społeczności międzynarodowej, gdyż będzie 
ona musiała dowieść swojego ambitnego podejścia. UE jest zdeterminowana 
odgrywać decydującą rolę, a dzisiejszy wniosek to pierwszy krok w tym kierunku.” 
 
Komisarz UE ds. środowiska Janez Potočnik powiedział: „Wysiłki na rzecz walki z 
ubóstwem muszą iść w parze ze zrównoważonym rozwojem. W przeciwnym razie 
zakończą się niepowodzeniem. Dlatego dzisiaj w komunikacie prasowym Komisja 
proponuje jednolite i spójne ramy, których celem jest zapewnienie wszystkim 
godnego życia do 2030 r.”. 
 
Ramy te powinny obejmować ograniczoną liczbę celów - jasno sformułowanych i 
inspirujących do działania - które będą zarówno ilościowe, jak i jakościowe, takich 
jak normy w dziedzinie edukacji, wyżywienia, dostępu do czystej wody i powietrza. 
By zagwarantować, że wszyscy osiągną godny poziom życia, w ramach 
wspomnianych celów należy określić minimalne standardy życia, które powinny 
zostać osiągnięte do 2030 r. i poniżej których żaden mężczyzna, żadna kobieta ani 
żadne dziecko nie powinny żyć. Ramy powinny uwzględniać kluczowe elementy 
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takie jak podstawowe standardy życia ludzkiego, czynniki stymulujące 
zrównoważony wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu, zrównoważone 
zarządzanie zasobami naturalnymi, kwestie równości i sprawiedliwości, a także 
pokoju i bezpieczeństwa. Powinny one mieć zastosowanie do wszystkich państw oraz 
dotyczyć wszystkich obywateli na ziemi, a ponadto zapewnić skuteczne partnerstwo 
między państwami, społeczeństwem obywatelskim oraz sektorem prywatnym na 
poziomie krajowym i międzynarodowym.  
 
• Kontekst 
 
Na przestrzeni ostatniej dekady milenijne cele rozwoju stanowiły skuteczne narzędzie 
służące do mobilizacji światowej na rzecz walki z ubóstwem. Pomimo pewnych 
postępów na drodze do osiągnięcia celów niektóre problemy pozostają 
nierozwiązane, co uwypukla potrzebę sfinalizowania niedokończonych zadań 
przewidzianych w obecnej agendzie związanej z milenijnymi celami rozwoju, która 
obowiązuje do 2015 r. W 2012 r. Sekretarz Generalny ONZ Ban Ki-Moon zwrócił się 
do panelu wysokiego szczebla, w którym zasiada komisarz Andris Piebalgs, o 
zaproponowanie agendy rozwoju po roku 2015. Jesienią 2013 r. podczas specjalnej 
uroczystości Zgromadzenie Ogólne ONZ podsumuje wysiłki na rzecz osiągnięcia 
milenijnych celów rozwoju, omówi sposoby przyspieszenia postępów do roku 2015 
oraz rozpocznie wymianę opinii na temat ewentualnych działań po tej dacie.  
 
Równocześnie na konferencji Rio+20 w czerwcu 2012 r. międzynarodowa 
społeczność zgodziła się, by zintensyfikować działania dotyczące głównych wyzwań 
związanych ze zrównoważonym rozwojem i zainicjowała proces formułowania celów 
zrównoważonego rozwoju, który będzie kontynuowany przez Otwartą Grupę 
Roboczą ONZ ds. Celów Zrównoważonego Rozwoju. Należy teraz wykonać 
zobowiązania podjęte na wspomnianej konferencji. Sprawozdanie na temat celów 
zrównoważonego rozwoju ma zostać przedłożone na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ 
do września 2014 r., a komunikat będzie stanowił wkład w stanowisko UE w sprawie 
sposobu, w jaki należy je sformułować.  
 
W przyjętym 27 lutego 2013 r. komunikacie wzywa się do jak najszybszego 
ujednolicenia tych dwóch procesów oraz włączenia ich do jednolitych ram po roku 
2015. 
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Komunikat jest wynikiem szeroko zakrojonego procesu konsultacji z państwami 
członkowskimi, zainteresowanymi stronami oraz ogółem społeczeństwa.  
 
Unia Europejska jest największym darczyńcą pomocy na świecie, dostarcza bowiem 
ponad połowę całkowitej pomocy na rozwój Unia jest także najważniejszym 
partnerem dla państw rozwijających się, a także głównym Źródłem technologii, 
innowacji, inwestycji i przedsiębiorczości. Dzięki temu UE jest w stanie wnosić 
znaczny wkład w osiąganie milenijnych celów rozwoju. Na przykład, w latach 2004-
2010 dzięki pomocy UE 32 mln ludzi zyskało dostęp do wody pitnej, ponad 10 mln 
dzieci mogło podjąć naukę w szkołach podstawowych, a ponad 5 mln dzieci zostało 
zaszczepionych przeciwko odrze. 
 
UE będzie w dalszym ciągu dążyć do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju na 
świecie oraz wspierać przejście na ekologiczną gospodarkę sprzyjającą włączeniu 
społecznemu, zwłaszcza poprzez szereg strategii i działań realizowanych wewnątrz 
Unii i na skalę międzynarodową. 
 
• Dodatkowe informacje 
 
Pełny tekst komunikatu:  
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0092:FIN:PL:PDF 
 
Strony internetowe komisarzy unijnych ds. rozwoju i środowiska:  
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm 
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/potocnik/index_en.htm  
Strona internetowa DG ds. Rozwoju i Współpracy:  
http://ec.europa.eu/europeaid/index_pl.htm 
Strony internetowe Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska:  
http://ec.europa.eu/environment/index_pl.htm  
http://ec.europa.eu/environment/international_issues/rio20_en.htm  
 
 
3. RÓWNOUPRAWNIENIE - Dzień Równości Wynagrodzeń: kobiety w 

Europie pracują 59 dni „za darmo” 
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16,2%: tyle według najnowszych danych opublikowanych w dniu 27 lutego br. przez 
Komisję Europejską wynosi różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn lub 
różnica pomiędzy wynagrodzeniem za godzinę pracy kobiet i mężczyzn w UE. 
Informacja ta pojawia się przed przypadającym 28 lutego 2013 r. Europejskim Dniem 
Równości Wynagrodzeń. Dzień ten, obchodzony w całej Unii, wyznacza liczbę 
dodatkowych dni, które muszą przepracować kobiety, aby ich zarobki zrównały się z 
zarobkami mężczyzn − obecnie jest to 59 dni, co oznacza, że w tym roku dzień ten 
wypada 28 lutego. Aby pomóc w zmniejszeniu różnic w wynagrodzeniach kobiet i 
mężczyzn, Komisja przedstawia szereg dobrych praktyk stosowanych przez 
przedsiębiorstwa w Europie, które podjęły działania w tej kwestii. Jest to już trzeci z 
rzędu Dzień Równości Wynagrodzeń na szczeblu europejskim. Pierwszy z nich został 
zainaugurowany przez Komisję w dniu 5 marca 2011 r., a drugi w dniu 2 marca 2012 
r.  
 
„Europejski Dzień Równości Wynagrodzeń przypomina nam o nierównej sytuacji 
kobiet na rynku pracy pod względem wynagrodzeń. Co prawda różnica w 
wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn zmniejszyła się w ciągu ostatnich lat, ale nie jest 
to wcale powód do zadowolenia. Różnice w wynagrodzeniach są nadal bardzo duże i 
zmniejszyły się one raczej w wyniku obniżenia się wynagrodzeń mężczyzn, a nie 
wzrostu wynagrodzeń kobiet” − powiedziała wiceprzewodnicząca Viviane Reding, 
komisarz UE ds. sprawiedliwości. „Zasada równości wynagrodzeń za taką samą pracę 
jest zapisana w traktatach UE od 1957 r. Nadeszła pora, aby była ona powszechnie 
stosowana w praktyce. Musimy podjąć wspólne działania, aby osiągnąć wyniki 
dotyczące nie tylko Dnia Równości Wynagrodzeń, ale wszystkich 365 dni w roku!” 
 
Ostatnie dane pokazują, że średnia różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn 
wyniosła 16,2% w 2010 r. w całej UE. Dane te potwierdzają nieznaczną tendencję 
spadkową w stosunku do poprzednich lat, gdy odsetek ten wynosił około 17% lub 
więcej.  
 
Tendencję spadkową w tym zakresie można wytłumaczyć wpływem spowolnienia 
gospodarczego na różne sektory, w których zatrudnia się głównie mężczyzn (takich 
jak budownictwo lub sektor inżynieryjny) i które odnotowały ogółem większy spadek 
zysków. Zmiana nie wynika więc z podwyższenia poziomu wynagrodzeń kobiet i 
polepszenia warunków ich pracy. Równocześnie w ciągu ostatnich lat wzrósł odsetek 
mężczyzn pracujących w niepełnym wymiarze godzin lub zatrudnionych na mniej 
korzystnych warunkach finansowych.  
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Komisja pragnie wspierać pracodawców w ich wysiłkach na rzecz wyeliminowania 
różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. Projekt „Równouprawnienie się 
opłaca” ma na celu uświadomienie przedsiębiorstwom, że równość w 
wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn ma uzasadnienie biznesowe. W obliczu zmian 
demograficznych oraz zwiększających się niedoborów wykwalifikowanej kadry, 
inicjatywa ta ma na celu zapewnienie przedsiębiorstwom lepszego dostępu do 
potencjału kobiet jako siły roboczej. Obejmuje ona szkolenia, organizację wydarzeń i 
narzędzia, które mogą wykorzystać przedsiębiorstwa w celu zniwelowania różnic w 
wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. Celem projektu jest również pomoc w 
osiągnięciu założenia strategii „Europa 2020”, jakim jest zwiększenie stopy 
zatrudnienia do 75%, co wymaga zwiększenia udziału kobiet w rynku pracy.  
 
Oto niektóre przykłady dobrych praktyk stosowanych przez przedsiębiorstwa 
podejmujące działania w celu zniwelowania różnic w wynagrodzeniach: 
 
• niemieckie przedsiębiorstwo z branży medialnej Axel Springer AG, które 

zainicjowało projekt „Chancen:gleich!” („Równe szanse!”); program rozpoczęto 
w 2010 r. w celu zwiększenia liczby kobiet na stanowiskach kierowniczych do 
30% w ciągu 5-8 lat; 

• Kleemann Hellas SA, grecki producent wind zamierza zwiększyć liczbę kobiet 
zatrudnionych w działach sprzedaży i wsparcia technicznego, przełamać 
stereotypy i przeciwdziałać segregacji ze względu na płeć; dzięki projektowi 
„Różnorodność zasobów ludzkich i równość płci” zwiększył się odsetek kobiet 
zatrudnionych w dziale sprzedaży z 5% w 2004 r. do 30% w 2012 r.; 

• projekt litewskiego operatora telefonii komórkowej Omnitel „Tworzenie 
przyjaznego dla rodziny środowiska pracy w przedsiębiorstwie” ma na celu 
wprowadzenie do kultury organizacyjnej możliwości pogodzenia życia 
zawodowego z prywatnym poprzez oferowanie swoim pracownikom możliwości 
elastycznego czasu pracy, co zwiększyło odsetek kobiet na stanowiskach 
kierowniczych;  

• „Niemiecka Rada ds. Przywództwa Kobiet” w przedsiębiorstwie IBM w 
Niemczech ma na celu zachęcenie kobiet do podejmowania pracy w branży 
informatycznej dzięki indywidualnemu i wirtualnemu mentoringowi uczniów i 
studentów. Proponuje ona również mentoring dla młodych pracowników, 
myślących o karierze na szczeblu kierowniczym lub w określonej specjalizacji.  
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• Kontekst 
 
Jednym z wydarzeń w ramach projektu „Równouprawnienie się opłaca” jest forum 
biznesowe, które odbędzie się w dniu 21 marca 2013 r. w Brukseli. Ma ono na celu 
umożliwienie 150 przedsiębiorstwom z całej Europy wymianę doświadczeń w 
zakresie propagowania równouprawnienia płci, a w szczególności eliminowania 
przyczyn różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn.  
 
Komisja przygotowuje obecnie sprawozdanie dotyczące wdrożenia dyrektywy o 
równości wynagrodzeń 2006/54/WE. Sprawozdanie będzie się koncentrować w 
szczególności na ocenie stosowania przepisów dotyczących równego wynagrodzenia 
w praktyce. Będzie ono również zawierało przegląd kluczowego orzecznictwa UE w 
tym zakresie. Uwzględni ono również niewiążące wskazówki na temat neutralnych 
pod względem płci systemów oceny pracy i systemów klasyfikacji zawodów. 
Sprawozdanie ma zostać przyjęte latem 2013 r.  
 
Komisja pragnie wzmocnić współpracę z państwami członkowskimi, które organizują 
własne krajowe dni równości wynagrodzeń. Przedstawiciele państw członkowskich i 
zainteresowane strony zaangażowane w organizację tych dni będą mieli okazję do 
omówienia tej kwestii podczas spotkania poświęconego wymianie dobrych praktyk, 
które odbędzie się w czerwcu 2013 r. w Estonii.  
 
• Dodatkowe informacje 
 
Strona internetowa wiceprzewodniczącej Viviane Reding, komisarz UE ds. 
sprawiedliwości:  
http://ec.europa.eu/reding 
Komisja Europejska - różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn: 
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/index_pl.htm  
 
• Załącznik 
 
Dane statystyczne dotyczące różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn 
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Źródło: Eurostat 2010, poza Grecją: 2008 
 
 
4. SPRAWY GOSPODARCZE - Zimowa prognoza na lata 2012-14: do przodu 

pod wiatr 
 
Podczas gdy sytuacja na rynkach finansowych w UE znacząco poprawiła się od lata 
ubiegłego roku, poziom aktywności gospodarczej w drugiej połowie 2012 r. był 
rozczarowujący. Główne wskaźniki wskazują jednak, że unijne PKB osiągnęło 
najniższy możliwy poziom i należy oczekiwać stopniowego przyspieszenia 
aktywności gospodarczej. Czynnikiem stymulującym ożywienie wzrostu będzie 
początkowo rosnący popyt zewnętrzny. Poprawę sytuacji pod względem 
wewnętrznych inwestycji i konsumpcji przewiduje się w późniejszym okresie 
bieżącego roku, a w 2014 r. popyt wewnętrzny ma już być głównym czynnikiem 
wspierającym wzrost PKB. 
 
Niski poziom aktywności gospodarczej pod koniec 2012 r. oznacza otwarcie 
bieżącego roku przy niskich wartościach wyjściowych. W efekcie - w połączeniu z 
wolniejszym niż wcześniej przewidywano powrotem na ścieżkę wzrostu - 
przewidywane tempo zwiększania rocznego PKB w 2013 r. w UE jest niskie i wynosi 
0,1%, a w strefie euro należy spodziewać się spadku w wysokości -0,3%. Kwartalne 
zmiany poziomu PKB okazują się nieco bardziej dynamiczne niż wynika z danych 
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rocznych, a PKB w czwartym kwartale 2013 r. wyniesie według prognoz 1,0% 
powyżej poziomu osiągniętego w ostatnim kwartale 2012 r. w UE oraz 0,7% w strefie 
euro.  
 
Rozbieżność między poprawą sytuacji na rynku finansowym a umiarkowanymi 
prognozami makroekonomicznymi na 2013 r. wynika w dużej mierze z procesu 
korygowania bilansów, który wciąż odbija się na krótkoterminowym wzroście 
gospodarczym. Proces ten - w miarę jego realizacji - umocni fundamenty wzrostu 
gospodarczego, którego poziom prognozowany na 2014 r. ma wynieść 1,6% w UE i 
1,4% w strefie euro. 
 
Olli Rehn, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej ds. gospodarczych i 
walutowych oraz euro, stwierdził: „Trwający proces przywracania równowagi 
gospodarce europejskiej nadal odbija się na wzroście w perspektywie 
krótkoterminowej. Bieżącą sytuację można podsumować następująco: twarde dane z 
końca zeszłego roku są niezadowalające; bardziej budujące są niektóre miękkie dane 
z ostatniego okresu, a zaufanie inwestorów co do perspektyw na przyszłość rośnie. 
Kluczowe działania polityczne podjęte ostatnio otwierają drogę do uzdrowienia 
gospodarki. Musimy utrzymać kurs na reformy i zapobiec ich spowolnieniu, które 
mogłoby nadwątlić powracające zaufanie i opóźnić oczekiwany pozytywny trend w 
zakresie wzrostu i tworzenia miejsc pracy.”. 
 
• Oczekiwania: stopniowy wzrost konsumpcji i inwestycji 
 
Niebagatelne środki z zakresu polityki przyjęte od ostatniego lata zmieniły pogląd 
rynków na właściwe funkcjonowanie UGW i stabilność finansów publicznych jej 
państw członkowskich.  
 
Połączenie słabej koniunktury, niepewności oraz przedłużającego się procesu korekty 
bilansów i przesuwania środków w ramach całej gospodarki - typowe w okresie 
następującym po głębokim kryzysie finansowym - osłabia obecnie wewnętrzną 
konsumpcję i inwestycje. Odbudowanie zaufania gospodarstw domowych i 
przedsiębiorstw powinno jednak ograniczyć negatywne skutki tych czynników. 
Oczekuje się, że złagodzenie napięć na rynkach finansowych przełoży się na poprawę 
warunków udzielania kredytów, co z kolei powinno umożliwić stopniowy wzrost 
konsumpcji i inwestycji w 2013 r.  
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Przewiduje się, że obecna niska dynamika aktywności gospodarczej spowoduje 
wzrost bezrobocia w bieżącym roku do poziomu 11,1% w UE i 12,2% w strefie euro.  
 
W miarę spodziewanego spadku wpływu, jaki wzrost cen energii ma na inflację, 
prognozy przewidują także stopniowe obniżenie inflacji cen konsumpcyjnych w UE 
w 2013 r. oraz jej ustabilizowanie w przyszłym roku na poziomie ok. 1,7% w UE i 
1,5% w strefie euro. 
 
• Postępy w konsolidacji budżetowej  
 
Szeroko zakrojone środki polityki budżetowej, które wdrażają państwa członkowskie, 
powinny doprowadzić do kolejnego obniżenia nominalnego deficytu budżetowego do 
poziomu 3,4% w UE i 2,8% w strefie euro w 2013 r. Oczekuje się, że tempo 
obniżania strukturalnego salda budżetowego będzie w tym roku nieco wolniejsze niż 
w 2012 r. Trwająca obecnie konsolidacja budżetowa hamuje wzrost poziomu 
wskaźnika zadłużenia, który w 2013 r. ma się nieznacznie zwiększyć ze względu na 
ograniczony poziom wzrostu PKB.  
 
Podczas gdy czynniki ryzyka dla wzrostu są wciąż głównie negatywne, są one 
rozłożone w dużo bardziej zrównoważony sposób. Skuteczne wdrażanie strategii 
wzmacniających unię gospodarczą i walutową oraz wspierających niezbędne zmiany 
ma kluczowe znaczenie dla powstrzymania zagrożenia związanego z kolejnym 
zaostrzeniem kryzysu zadłużeniowego. Inne negatywne czynniki ryzyka dotyczą 
słabości rynku pracy, która przekłada się na osłabienie popytu wewnętrznego i 
spowolnienie dynamiki reform, oraz wciąż spore wyzwania w zakresie 
średnioterminowej sytuacji budżetowej w USA i Japonii. Pozytywny scenariusz w 
odniesieniu do wzrostu PKB mógłby się urzeczywistnić, gdyby postępy w walce z 
kryzysem i we wdrażaniu reform strukturalnych okazały się szybsze a powrót 
zaufania znaczniejszy niż oczekiwano. Ryzyka dla prognozy inflacji wydają się 
zrównoważone. 
 
Szczegółowe sprawozdanie jest dostępne na stronie internetowej: 
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2013_winter_forecast_en.htm 
 
 
5. RYNEK WEWNĘTRZNY - Tabela wyników rynku wewnętrznego: rekord 

pobity w 15-tą rocznicę 
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Mimo trudnych czasów państwa członkowskie lepiej niż kiedykolwiek poradziły 
sobie z transpozycją przepisów UE do prawa krajowego - tak wynika z 
opublikowanej 19 lutego 2013 r. tabeli wyników rynku wewnętrznego opracowanej 
przez Komisję Europejską. Jednolity rynek ma zasadniczą rolę do odegrania w 
podźwignięciu Europy ze stagnacji gospodarczej. Jednakże nie przynosi on 
automatycznie korzyści: warunkiem koniecznym do osiągnięcia określonych w 
dyrektywach celów polityki jest terminowa transpozycja przepisów. 
 
Tabela wyników rynku wewnętrznego została po raz pierwszy opublikowana 
piętnaście lat temu, a jej aktualne wydanie pokazuje, że państwa członkowskie 
dokonały znaczących postępów. Średni deficyt transpozycji UE - tj. odsetek dyrektyw 
dotyczących rynku wewnętrznego, które nie zostały w terminie przetransponowane 
do prawa krajowego - spadł z 6,3 proc. w 1997 r. do nowego rekordowego poziomu 
0,6 proc., czyli poniżej docelowej wartości 1 proc. uzgodnionej przez szefów państw i 
rządów europejskich w 2007 r., blisko wartości 0,5 proc. zaproponowanej w Akcie o 
jednolitym rynku w kwietniu 2011 r. 
 
„Cieszę się z tego nowego rekordu osiągniętego przez państw członkowskie i jestem 
zadowolony z dynamizmu i zdecydowanego zaangażowania, jakim wykazały się przy 
podejmowaniu działań związanych z egzekwowaniem przepisów w tym obszarze. To 
najlepszy wynik w historii.” - powiedział komisarz ds. rynku wewnętrznego, Michel 
Barnier. 
 
Tabela: średni deficyt transpozycji 
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W tegorocznej edycji tabeli najlepsze wyniki osiągnęły Irlandia, Malta, Estonia i 
Szwecja, które dokonały transpozycji największej liczby dyrektyw do swojego prawa 
krajowego. Państwom członkowskim udało się również zmniejszyć całkowitą liczbę 
nieprawidłowo przetransponowanych dyrektyw (deficyt zgodności spadł jeszcze z 0,7 
proc. do 0,6 proc.). Zwiększyła się natomiast liczba dyrektyw, w przypadku których 
termin transpozycji upłynął ponad dwa lata temu. 
 
Jeśli chodzi o stosowanie przepisów UE, liczba naruszeń w dalszym ciągu maleje, 
najprawdopodobniej dzięki wprowadzeniu mechanizmów umożliwiających wczesne 
rozwiązywanie problemów dotyczących nieprzestrzegania przepisów UE. W 
porównaniu z listopadem 2007 r. liczba postępowań w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego spadła o 38 proc. Najwięcej postępowań w 
sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego wszczynanych przez 
Komisję toczy się przeciwko Włochom oraz, w dalszej kolejności, przeciwko 
Hiszpanii i Grecji. W większości przypadków nadal dotyczą one głównie obszaru 
podatków i środowiska. 
 
Biorąc pod uwagę wszystkie wskaźniki egzekwowania prawa (zob. szczegółowe dane 
w niżej zamieszczonej tabeli dotyczącej egzekwowania przepisów w zakresie rynku 
wewnętrznego), najlepsze wyniki osiągają Rumunia, Estonia, Cypr, Republika 
Czeska i Litwa. 
 
Wdrożenie dyrektyw dotyczących rynku wewnętrznego 
 
• Średni deficyt transpozycji w UE zmniejszył się jeszcze z 0,9 proc. do 0,6 proc. w 

ciągu ostatnich sześciu miesięcy, a liczba państw członkowskich, które osiągnęły 
docelowy wskaźnik 1 proc., wzrosła z szesnastu do dwudziestu trzech. 

• Ogółem dwanaście państw członkowskich osiągnęło najlepsze od 1997 r. 
rezultaty w zakresie deficytu transpozycji lub im dorównało: Republika Czeska, 
Estonia, Irlandia, Grecja, Francja, Włochy, Cypr, Luksemburg, Malta, Niderlandy, 
Słowacja i Szwecja, przy czym Włochy i Luksemburg po raz pierwszy 
odnotowały wyniki poniżej progu 1 proc. Świadczy to o dużym znaczeniu, jakie 
państwa członkowskie przywiązują do przestrzegania terminów transpozycji 
mimo obecnie panującego kryzysu gospodarczego.  

• Irlandia to kraj, który osiągnął najlepsze wyniki: dokonała transpozycji 
wszystkich dyrektyw w wymaganym terminie i osiągnęła deficyt 0,0 proc. Należy 
także wspomnieć o Włoszech, które znacznie zmniejszyły swój deficyt 
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transpozycji z 2,4 proc. pół roku temu do 0,8 proc. obecnie. Rumunia również 
znacząco zmniejszyła swój deficyt transpozycji z 1,1 proc. do 0,4 proc. Wszystkie 
te trzy państwa członkowskie dzielą się swoimi najlepszymi praktykami w 
tegorocznym wydaniu tabeli wyników rynku wewnętrznego.  

• Transpozycja unijnych dyrektyw zajmuje obecnie państwom członkowskich 
średnio dziewięć i pół miesiąca od upływu terminu transpozycji. Jeżeli chodzi o 
dyrektywy, których termin transpozycji upłynął ponad dwa lata temu 
(wymienione w sprawozdaniu), jedynie pięć państw członkowskich nie 
zrealizowało celu „zerowej tolerancji”. 

 
Uchybienia zobowiązaniom państw członkowskich 
 
• Przeciętna liczba trwających postępowań w sprawie uchybienia wynosi 31 na 

państwo członkowskie. Najwięcej postępowań w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego toczy się przeciwko Włochom - dziesięć 
razy więcej niż przeciwko Litwie, państwu o najniższej liczbie postępowań - oraz, 
w dalszej kolejności, przeciwko Hiszpanii i Grecji.  

• Mimo to państwa te dokonały postępu w perspektywie długoterminowej: od 
chwili gdy przyłączyły się do systemu EU-Pilot, liczba postępowań zmniejszyła 
się o 47 proc. w przypadku Włoch, o 39 proc. w przypadku Hiszpanii i o 25 proc. 
w przypadku Grecji.  

• 45 proc. postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego dotyczy środowiska i podatków. 

• Średni czas trwania postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego będących w toku wynosi od dziesięciu miesięcy (w przypadku 
Luksemburga) do trzech lat (w przypadku Szwecji). 

• Po stwierdzeniu przez Trybunał Sprawiedliwości naruszenia prawodawstwa UE 
państwa członkowskie mają obowiązek podjęcia natychmiastowych działań w 
celu zastosowania się do tego orzeczenia. W większości przypadków 
zastosowanie się do orzeczenia Trybunału wymaga jednak dużej ilości czasu, 
przeciętnie ponad 17,4 miesiąca. W przypadku Hiszpanii, Irlandii i Francji są to 
niemal dwa lata. W swoim komunikacie w sprawie lepszego zarządzania 
jednolitym rynkiem Komisja wzywa państwa członkowskie do przyspieszenia 
procesu wykonywania wyroków Trybunału Sprawiedliwości w określonych 
sektorach kluczowych, tj. osiągnięcia pełnej zgodności średnio w ciągu 12 
miesięcy. 
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Więcej informacji: 
http://ec.europa.eu/internal_market/score/index_en.htm 
 
 
6. PRZEMYSŁ I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - Który projekt najlepiej wspiera 

przedsiębiorczość?  
 
Motorem gospodarki jest przedsiębiorczość, która napędza wzrost gospodarczy i 
tworzenie nowych miejsc pracy. W Europie realizowanych jest wiele projektów na 
rzecz przedsiębiorczości. Ale który spośród nich jest najbardziej pomysłowy i 
najskuteczniej wspiera tworzenie nowych firm i miejsc pracy? Aby znaleźć 
odpowiedź na to pytanie, Komisja Europejska ogłosiła 15 lutego 2013 r. kolejną 
edycję konkursu „Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości”, która odbędzie się w 
2013 r. Wyróżnienia te są wyrazem uznania dla najlepszych inicjatyw publicznych 
oraz partnerstw publiczno-prywatnych, które promują rozwój firm i 
przedsiębiorczości. W tegorocznej edycji pojawi się nowa kategoria, w której 
nagrodzony zostanie najlepszy projekt w dziedzinie gospodarki ekologicznej.  
 
Małe i średnie przedsiębiorstwa tworzą aż 85 proc. wszystkich nowych miejsc pracy. 
Być swoim własnym szefem − gdyby istniała taka możliwość, zdecydowałoby się na 
to 37 proc. obywateli UE. Wizja pracy „na swoim” bardziej przemawia do młodych − 
45 proc. osób w przedziale wiekowym 15−24 uważa własną działalność gospodarczą 
za możliwy wariant rozwoju zawodowego. Gdyby wykorzystać ten potencjał, do 
około 20,8 milionów małych i średnich przedsiębiorstw działających w UE mogłyby 
dołączyć miliony nowych firm. Europejskie nagrody przedsiębiorczości wspierają ten 
potencjał dzięki wyróżnianiu i promowaniu najlepszych projektów w tej dziedzinie.  
 
Antonio Tajani, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej i komisarz ds. przemysłu 
i przedsiębiorczości, powiedział: „Nagrodzone projekty uczą nas, w jaki sposób 
można tworzyć nowe miejsca pracy, a tym samym działać na rzecz ożywienia 
europejskiej gospodarki. Podstawą odrodzenia gospodarczego w powojennej Europie 
była właśnie przedsiębiorczość oraz odważne podejmowane przez wybitnych 
przedsiębiorców. Aby stymulować wzrost gospodarczy w Europie, musimy nie tylko 
wspierać firmy, które już istnieją, lecz skoncentrować się na tworzeniu nowych. Mam 
nadzieję, że te nagrody przyczynią się do pełnego wykorzystania ogromnego 
potencjału przedsiębiorczości, jaki posiada Europa”. 
 
Więcej informacji na temat Europejskich Nagród Przedsiębiorczości można znaleźć 
na poświęconej im stronie internetowej, na oficjalnym profilu konkursu na 
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Facebooku oraz na Twitterze w języku angielskim, francuskim, hiszpańskim, 
włoskim lub niemieckim.  
 
Strona internetowa Europejskich Nagród Przedsiębiorczości: 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/best-practices/european-enterprise-
awards/index_en.htm 
 
Informacje o krajowych i europejskich laureatach poprzedniej edycji konkursu  
 
Nagrody przyznawane są w sześciu kategoriach: 
• Wspieranie rozwoju rynków ekologicznych i efektywnego gospodarowania 

zasobami 
• Promowanie ducha przedsiębiorczości 
• Inwestowanie w umiejętności 
• Poprawa otoczenia biznesowego 
• Wspieranie internacjonalizacji biznesu  
• Przedsiębiorczość odpowiedzialna i sprzyjająca włączeniu społecznemu 
• Nowa kategoria ma promować trwały rozwój poprzez nagradzanie projektów na 

rzecz efektywnego gospodarowania zasobami i dostępu MŚP do rynków 
ekologicznych. 

 
Procedura 
 
Konkurs przebiega w dwóch etapach: najpierw na szczeblu krajowym, później − 
europejskim. Do czerwca 2013 r. każdy kraj wybierze po dwa najlepsze projekty 
krajowe, które następnie wezmą udział w konkursie ogólnoeuropejskim. 
 
Jury na poziomie europejskim wybierze laureatów. Wszyscy laureaci szczebla 
krajowego i europejskiego zostaną zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród, 
podczas której będą mieli możliwość zaprezentowania swoich projektów na forum 
międzynarodowym. Nagrody główne zostaną wręczone podczas zgromadzenia MŚP 
2013, które odbędzie się w Wilnie w dniach 25-27 listopada. 
 
Kontekst 
 
Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości przyznawane są od 2006 r. za 
szczególne osiągnięcia w dziedzinie promowania przedsiębiorczości oraz małych i 
średnich przedsiębiorstw na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym. Do udziału 
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w konkursie zgłoszono dotychczas ponad 2 tys. projektów, za sprawą których 
powstało w sumie ponad 10 tys. nowych przedsiębiorstw. Celem konkursu jest 
wyłonienie i promowanie inicjatyw skutecznie wspierających przedsiębiorstwa i 
przedsiębiorczość, prezentowanie najlepszych rozwiązań w dziedzinie 
przedsiębiorczości, informowanie szerokiego ogółu o znaczeniu przedsiębiorców dla 
gospodarki i społeczeństwa oraz motywowanie potencjalnych przedsiębiorców do 
rozpoczęcia działalności. 
 
 
7.  PRZEMYSŁ I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - Bezpieczniejsze produkty i równe 

warunki działania na rynku wewnętrznym 
 
Komisja Europejska zaproponowała 13 lutego 2013 r. nowe przepisy na rzecz 
zwiększenia bezpieczeństwa produktów konsumpcyjnych znajdujących się w obrocie 
na jednolitym rynku i wzmocnienia nadzoru rynku w odniesieniu do produktów 
niespożywczych, w tym tych przywożonych z państw trzecich. Przepisy te przyczynią 
się zarówno do podniesienia poziomu ochrony konsumentów, jak i do stworzenia 
równych warunków działania dla przedsiębiorstw. Niebezpieczne produkty nie 
powinny docierać do konsumentów i innych użytkowników, a ich łatwiejsza 
identyfikacja i identyfikowalność będą stanowiły podstawowe udoskonalenie, które 
umożliwi ich szybkie usunięcie z rynku. Po ich przyjęciu przez Parlament Europejski 
i Radę nowe przepisy będą egzekwowane przez krajowe organy nadzoru rynku w 
państwach członkowskich, które skorzystają ze wzmocnionej współpracy i 
udoskonalonych narzędzi przeprowadzania kontroli. 
 
Uzupełnieniem omawianych dwóch wniosków legislacyjnych jest wieloletni plan w 
zakresie nadzoru rynku wyznaczający 20 konkretnych działań, które należy podjąć od 
chwili obecnej do 2015 r., by wzmocnić nadzór rynku na mocy obowiązujących ram 
regulacyjnych oraz do momentu, kiedy zaczną obowiązywać nowe przepisy. 
 
Antonio Tajani, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej i komisarz ds. przemysłu 
i przedsiębiorczości, powiedział: „Jeżeli chcemy w pełni czerpać korzyści 
gospodarcze wynikające z jednolitego rynku, musimy ustanowić wysokiej jakości 
przepisy dotyczące bezpieczeństwa produktów oraz skuteczny, dobrze 
skoordynowany i ogólnounijny system ich wdrażania, który będzie wspierał jednolity 
rynek. Lepsza koordynacja kontroli bezpieczeństwa produktów, zwłaszcza na 
granicach zewnętrznych UE, pozwoli wyeliminować nieuczciwą konkurencję ze 
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strony przedsiębiorstw prowadzących działalność niezgodną z prawem lub 
przestępczą.”  
 
Tonio Borg, europejski komisarz ds. zdrowia i polityki konsumenckiej, dodał: 
„Konsumenci oczekują, że produkty na europejskim rynku będą bezpieczne. 
Przedsiębiorstwa oczekują, że będą mogły działać w oparciu o uczciwe warunki 
handlowe. Władze potrzebują właściwych narzędzi, by działać w skuteczny i 
wydajny sposób. Przyjęty dzisiaj przez Komisję pakiet wniosków ma na celu 
realizację tych oczekiwań. Jesteśmy przekonani, że konsumenci, przedsiębiorstwa i 
organy krajowe w znacznej mierze skorzystają z jasnych i spójnych przepisów 
obowiązujących na całym jednolitym rynku, bardziej skutecznego nadzoru rynku i 
łatwiejszej identyfikowalności produktów.” 
 
• Udoskonalone bezpieczeństwo produktów i nadzór rynku 
 
Obecnie przepisy Unii dotyczące nadzoru rynku i bezpieczeństwa produktów 
konsumpcyjnych są fragmentaryczne i rozproszone w kilku różnych aktach 
prawnych, a zatem są w nich luki i nakładające się przepisy. Przyjęte przez Komisję 
wnioski legislacyjne umożliwią większą spójność przepisów dotyczących 
identyfikacji i identyfikowalności produktów konsumpcyjnych oraz udoskonaloną 
koordynację sposobów, w jakie organy krajowe kontrolują produkty i egzekwują 
przepisy dotyczące bezpieczeństwa produktów w całej Europie.  
 
Przedstawiony pakiet przewiduje następujące kluczowe zmiany: 
 
• Dostosowanie ogólnych obowiązków podmiotów gospodarczych, by zapewnić 

bezpieczeństwo wszystkich produktów konsumpcyjnych, oraz wyraźniejszy 
zakres odpowiedzialności producentów, importerów i dystrybutorów. 

• Skuteczniejsze narzędzia egzekwowania bezpieczeństwa i innych wymogów 
dotyczących produktów, a także podjęcie działań przeciwko niebezpiecznym i 
niezgodnym z wymogami produktom we wszystkich sektorach poprzez jednolity 
zestaw spójnych przepisów dotyczących nadzoru rynku. 

• Udoskonalenie identyfikowalności produktów konsumpcyjnych w całym 
łańcuchu dostaw - umożliwienie sprawnej i skutecznej odpowiedzi na problemy 
związane z bezpieczeństwem (np. odzyskanie produktu). W tym celu producenci i 
importerzy dopilnowują, aby produkty posiadały oznaczenie państwa ich 
pochodzenia lub, w przypadku gdy wielkość lub charakter produktu to 
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uniemożliwiają, aby oznaczenie było umieszczone na opakowaniu lub w 
dokumencie załączonym do produktu. W przypadku produktów wytwarzanych w 
Unii oznaczenie to odnosi się do Unii lub danego państwa członkowskiego. 
Oznaczenie pochodzenia uzupełnia podstawowe wymogi związane z 
identyfikowalnością dotyczące nazwy i adresu producenta. Informacje takie mogą 
ułatwić organom nadzoru rynku śledzenie drogi wyrobu do miejsca jego 
rzeczywistej produkcji i umożliwić kontakty z władzami państw pochodzenia, w 
ramach dwustronnej lub wielostronnej współpracy w zakresie bezpieczeństwa 
produktów konsumenckich, w sprawie właściwych działań następczych. 

• Stworzenie bardziej opartego na współpracy systemu nadzoru rynku w całej UE. 
• Usprawnienie procedur zgłaszania niebezpiecznych produktów oraz synergia 

między istniejącym systemem szybkiego informowania (RAPEX) a systemem 
informacyjnym i komunikacyjnym do celów nadzoru rynku (ICSMS). 

 
Kto na tym skorzysta i w jaki sposób? 
 
• Konsumenci - dzięki bezpiecznym i spełniającym wymogi produktom w całej 

Europie i jeszcze wyższemu poziomowi ochrony, co oznacza zwiększenie 
zaufania konsumentów do rynku wewnętrznego. 

 
• Producenci/przedsiębiorstwa - dzięki spójnym przepisom we wszystkich 

sektorach produkcji, co oznacza niższe koszty przestrzegania przepisów dla 
przedsiębiorstw, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ponadto lepsza 
koordynacja kontroli bezpieczeństwa produktów pozwoli wyeliminować 
nieuczciwą konkurencję ze strony przedsiębiorstw prowadzących działalność 
niezgodną z prawem lub przestępczą. 

 
Omawiana strategia będzie przedmiotem obrad w Parlamencie Europejskim i Radzie. 
Przewiduje się, że nowe przepisy zaczną obowiązywać w 2015 r. 
 
Przebieg procedury 
 
Na jednolitym rynku UE zapewniony jest swobodny przepływ towarów, a 
konsumenci i przedsiębiorstwa mogą kupować i sprzedawać produkty w 27 
państwach członkowskich i w trzech państwach należących do EFTA/Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, których łączna liczba mieszkańców wynosi ponad 490 
milionów. Unijne przepisy dotyczące bezpieczeństwa produktów i wspierający te 
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przepisy nadzór rynku sprawowany przez organy krajowe stanowią podstawę 
jednolitego rynku. 
 
Dyrektywa 87/357/EWG w sprawie produktów przypominających żywność i 
dyrektywa 2001/95/WE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów zostają 
zastąpione nowym aktualnym rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa 
produktów konsumpcyjnych. Przepisy regulujące nadzór rynku, które obecnie są 
rozproszone w kilku aktach prawnych, zostaną połączone w jednym instrumencie 
prawnym mającym zastosowanie do wszystkich produktów nieżywnościowych. 
 
Pakiet można znaleźć na stronach internetowych DG SANCO (Dyrekcja ds. Zdrowia) 
i DG ENTR (Dyrekcja ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu) 
http://ec.europa.eu/consumers/safety/psmsp/ 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/internal-market-for-
products/market-surveillance/index_en.htm 
 
 
8. OCHRONA ZDROWIA - Wyroby tytoniowe w UE: Poziom narażenia na 

bierne palenie zredukowany, ale wciąż zbyt wysoki, wynika z raportu 
Komisji 

 
Zgodnie z opublikowanym 22 lutego 2013 r. przez Komisję raportem, ochrona przed 
biernym paleniem w UE znacznie się poprawiła. W 2012 r. 28 proc. Europejczyków 
było narażonych na działanie dymu tytoniowego w barach, co oznacza spadek w 
porównaniu z 46 proc. w 2009 r. Raport ten powstał w oparciu o dane zebrane i 
przekazane przez 27 państw członkowskich, opracowane zgodnie z zaleceniem Rady 
z 2009 r. w sprawie środowisk wolnych od dymu tytoniowego (2009/C 296/02). W 
zaleceniu tym wezwano rządy do przyjęcia i wdrożenia przepisów mających na celu 
pełną ochronę obywateli przed narażeniem na dym tytoniowy w zamkniętych 
miejscach publicznych, w miejscu pracy i w środkach transportu publicznego. Raport 
rozwiewa obawy, że zakaz palenia wywiera negatywny wpływ na przychody barów i 
restauracji wykazując, że skutki gospodarcze były ograniczone, neutralne, a w 
dłuższej perspektywie nawet pozytywne. Jednakże w raporcie wskazano również, że 
niektóre państwa członkowskie pozostają w tyle jeśli chodzi o kompleksowe przepisy 
w zakresie ochrony zdrowia publicznego i ich egzekwowanie. 
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Komisarz ds. zdrowia i polityki konsumenckiej, Tonio Borg, oświadczył: „Z 
opublikowanego dziś raportu wynika, że państwa członkowskie czynią stałe postępy 
w dziedzinie ochrony obywateli przed biernym paleniem. Poziom narażenia 
obywateli na działanie dymu tytoniowego jest jednak nadal bardzo zróżnicowany w 
poszczególnych krajach UE i pozostaje jeszcze wiele do zrobienia, aby uwolnić 
Europę od dymu. Wzywam wszystkie państwa członkowskie do wzmożenia 
wysiłków w zakresie egzekwowania prawa, wyrażam uznanie dla tych, którzy 
przyjęli ambitne przepisy na rzecz środowisk wolnych od dymu tytoniowego, i 
zachęcam innych do brania z nich przykładu”. 
 
Narażenie na dym tytoniowy jest częstą przyczyną zgonów, zachorowań i 
niepełnosprawności w Unii Europejskiej. Według ostrożnych szacunków w 2002 r. w 
UE w wyniku narażenia na dym tytoniowy zmarło ponad 70 tys. osób dorosłych, 
wśród których było wielu niepalących lub pracowników narażonych na bierne palenie 
w miejscu pracy. 
 
Ramowa Konwencja Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczeniu Użycia Tytoniu 
(FTCT) wzywa wszystkich sygnatariuszy (176 państw) do zapewnienia skutecznej 
„ochrony przed narażeniem na dym tytoniowy w zamkniętych miejscach pracy, 
środkach transportu publicznego, zamkniętych obiektach publicznych oraz, w 
odpowiednich przypadkach, w innych miejscach publicznych”. W 2007 r. przyjęto 
wytyczne, aby pomóc Stronom wywiązać się z tych zobowiązań. 
 
W tym kontekście Rada przyjęła w 2009 r. zalecenie w sprawie środowisk wolnych 
od dymu tytoniowego, w którym wezwała państwa członkowskie do wprowadzenia 
nie później niż do listopada 2012 r. środków mających na celu zapewnienie 
skutecznej ochrony przed narażeniem na bierne palenie. 
 
Inne kluczowe ustalenia sprawozdania: 
 
• Wszystkie państwa członkowskie poinformowały o przyjęciu środków mających 

na celu ochronę obywateli przed narażeniem na dym tytoniowy. 
• Środki krajowe różnią się znacznie zarówno pod względem wielkości, jak i 

zakresu. W około połowie państw członkowskich od 2009 r. przyjęto lub 
wzmocniono przepisy antynikotynowe. W wielu z nich proces ten rozpoczął się 
już wcześniej. 
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• Egzekwowanie prawa w niektórych państwach członkowskich wydaje się 
problemem. Skomplikowane przepisy (tj. prawodawstwo z wyłączeniami) są 
szczególnie trudne do wyegzekwowania. 

• Rzeczywisty poziom narażenia obywateli UE spadł ogółem w latach 2009-2012 
(np. stopień narażenia obywateli odwiedzających bary zmniejszył się z 46 proc. 
do 28 proc.). Występują jednak znaczne różnice między państwami 
członkowskimi. 

• Belgia, Hiszpania i Polska to przykłady krajów, w których przyjęcie 
kompleksowych przepisów prawnych doprowadziło w krótkim czasie do bardzo 
znacznego spadku poziomu narażenia. 

• Korzyści dla zdrowia wynikające z przepisów antynikotynowych są 
natychmiastowe i obejmują zmniejszenie częstotliwości występowania zawałów 
serca oraz poprawę stanu zdrowia dróg oddechowych. 

• Poparcie społeczne przepisów antynikotynowych jest w Europie bardzo wysokie. 
Z przeprowadzonego w 2009 r. badania wynika, że cieszą się one poparciem 
większości Europejczyków. Znajduje to również potwierdzenie w wynikach 
badań krajowych, które wykazują, że poparcie wzrosło po wprowadzeniu 
skutecznych środków. 

 
Więcej informacji na temat przepisów antynikotynowych w UE można znaleźć na 
stronie internetowej: 
http://ec.europa.eu/health/tobacco/smoke-free_environments/index_en.htm 
Strona internetowa komisarza Borga: 
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/borg/index_en.htm 
 
 
9. ROLNICTWO - Dobrostan zwierząt: Komisja zwiększa presję na państwa 

członkowskie aby egzekwowały grupowe utrzymanie loch  
 
W dniu 21 lutego 2013 r. Komisja Europejska, poprzez wezwanie do usunięcia 
uchybienia, wezwała Belgię, Cypr, Danię, Francję, Niemcy, Grecję, Irlandię, Polskę i 
Portugalię do podjęcia działań w celu usunięcia nieprawidłowości w wykonaniu 
przepisów UE dotyczących dobrostanu zwierząt, a w szczególności do wdrożenia 
dyrektywy 2008/120/WE, która wymaga, aby lochy były trzymane w grupach przez 
pewną część ciąży. 
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Decyzję polityczną o przejściu z trzymania loch w indywidualnych boksach na 
trzymanie je w grupach podjęto w 2001 r. Państwa członkowskie miały dwanaście lat, 
aby zapewnić płynne przejście do nowego systemu i wdrożyć dyrektywę. Jak dotąd i 
pomimo ponawianych wezwań ze strony Komisji, wyżej wymienionym państwom 
członkowskim nie udało się odpowiednio zapewnić zgodności z prawem UE. 
 
Aby poprawić dobrostan zwierząt, dyrektywa 2008/120/WE wymaga, aby od dnia 1 
stycznia 2013 r. ciężarne lochy były trzymane w grupach a nie w indywidualnych 
boksach przez pewną część ciąży. 
 
Państwa członkowskie, które nie wypełniają swoich obowiązków prawnych w tej 
dziedzinie powodują pogorszenie dobrostanu zwierząt i zakłócenia rynku działające 
na niekorzyść przedsiębiorstw, które dokonały inwestycji mających na celu 
zapewnienie zgodności z tym wymogiem. 
 
Zainteresowane państwa członkowskie mają dwa miesiące, aby odpowiedzieć na 
wezwanie do usunięcia uchybienia wystosowane przez Komisję w dniu 21 lutego br. 
Jeżeli nie zareagują one w sposób zadowalający, Komisja prześle „uzasadnioną 
opinię”, w której będzie domagać się podjęcia niezbędnych środków w celu 
zastosowania się do przepisów dyrektywy w terminie dwóch miesięcy. 
 
Więcej informacji na temat dobrostanu zwierząt - boksów dla świń, można uzyskać 
pod następującym adresem internetowym:  
http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/farm/pigs_en.htm 
 
Więcej informacji na temat procedur postępowania w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego można znaleźć na następującej stronie 
internetowej:  
http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_pl.htm 
 
 
10. OBYWATELSTWO UNII - większa świadomość społeczna, jednak 

obywatele chcą znać swoje prawa jeszcze lepiej  
 
W 20 lat po ustanowieniu obywatelstwa UE Europejczycy są całkowicie świadomi 
istnienia swoich praw, ale nie zawsze wiedzą, co one obejmują. Wynika tak z 
najnowszego badania Eurobarometru, opublikowanego 19 lutego 2013 r. przez 
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Komisję Europejską: 81% respondentów wie, że obok własnej narodowości ma 
obywatelstwo UE (zob. załącznik). Jednak zaledwie 36% uważa się za dobrze 
poinformowanych na temat tego, z czym wiąże się obywatelstwo Unii. Europejczycy 
najlepiej znają prawo do swobodnego przemieszczania się (88%) oraz do składania 
petycji do instytucji unijnych (89%). Jednocześnie dwie trzecie respondentów (67%) 
uważa, że swobodny przepływ osób w UE przynosi korzyści gospodarcze ich 
państwom. 
 
Wyniki zostały opublikowane w dniu wspólnego wysłuchania Parlamentu 
Europejskiego i Komisji Europejskiej na temat praw Europejczyków. Dyskusja ta 
będzie inspiracją dla kolejnego sprawozdania Komisji na temat obywatelstwa UE, 
którego celem jest usuwanie przeszkód napotykanych przez obywateli UE podczas 
korzystania z ich praw. Sprawozdanie, które ma zostać przedstawione dnia 8 maja w 
ramach Europejskiego Roku Obywateli 2013, będzie określało szereg inicjatyw 
mających na celu urzeczywistnienie tych praw. Znajdziemy w nim jednocześnie 
podsumowanie 25 działań wymienionych w pierwszym sprawozdaniu na temat 
obywatelstwa UE z 2010 r. oraz dowiemy się, które przeszkody dla obywateli UE 
zostały usunięte w ciągu ostatnich trzech lat. 
 
„Europejczycy przykładają dużą wagę do praw przysługujących im jako obywatelom 
UE i są ich świadomi jak nigdy dotąd”, przekonuje wiceprzewodnicząca Viviane 
Reding, komisarz ds. sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa. „Wciąż 
jednak możemy zrobić więcej, aby pomóc obywatelom w korzystaniu z ich praw i w 
większym angażowaniu ich w proces decyzyjny Unii Europejskiej. W roku, który 
został ogłoszony Europejskim Rokiem Obywateli, będę uczestniczyła w dialogach 
obywatelskich organizowanych w całej Unii. Chcę dowiedzieć się, jakie są obawy 
obywateli co do ich praw i jakie mają w tym zakresie pomysły. Chcę usłyszeć, jak 
możemy poprawić aktualną sytuację oraz jak sami obywatele widzą przyszłość 
Europy. Nie można budować Europy bez bezpośredniego wkładu Europejczyków. 
Chcemy zatem dokonać znaczącej zmiany w polityce europejskiej poprzez oddanie 
głosu obywatelom”. 
 
Podczas badania Eurobarometru na temat obywatelstwa Unii Europejskiej 
Europejczycy zostali zapytani o swój status i prawa przysługujące obywatelom UE. 
Ogólnie respondenci byli świadomi większości praw obywatelskich w UE, m.in. do 
składania petycji do instytucji unijnych (89%), do swobodnego przemieszczania się 
(88%), do niedyskryminacji ze względu na przynależność państwową (82%), do 
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ochrony konsularnej (79%) oraz do uczestnictwa w inicjatywie obywatelskiej (73%). 
Ponad jedna trzecia respondentów (36%) uważała, że jest dobrze poinformowana na 
temat tych praw, co stanowi wzrost o 5 punktów procentowych w stosunku do 2007 r. 
Zaledwie 24% uznaje jednak, że ma odpowiednią wiedzę na temat tego, co robić, 
kiedy przysługujące im prawa nie są respektowane. 
 
Jeśli chodzi o prawo do swobodnego przemieszczania się, zdecydowana większość 
respondentów we wszystkich 27 państwach członkowskich uważa, że wiąże się to z 
korzyściami gospodarczymi dla ich państw. 
 
• Kontekst 
 
Dzięki obywatelstwu Unii, które zostało wprowadzone traktatem z Maastricht w 1993 
r. i w tym roku obchodzi swoje dwudzieste urodziny, wszystkim obywatelom państw 
członkowskich - jako obywatelom UE - przysługuje pakiet dodatkowych praw. Są to 
m.in. prawo do swobodnego przemieszczania się i życia na terytorium UE, prawo do 
głosowania i kandydowania w wyborach na szczeblu lokalnym i europejskim w 
państwie członkowskim zamieszkania, prawo do ochrony konsularnej za granicą, 
kiedy w danym państwie nie ma przedstawicielstwa państwa obywatela, na takich 
samych warunkach, jakie stosuje się do obywateli państwa członkowskiego, w 
którym przebywa, prawo do składania petycji do Parlamentu Europejskiego, 
składania skarg do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich oraz do zwracania 
się do instytucji Unii. 
 
Istnieje wiele praw, które wynikają z obywatelstwa europejskiego, z których 
obywatele nie zawsze zdają sobie sprawę. Europejski Rok Obywateli jest okazją do 
wyjaśnienia tych praw i zadbania o to, by obywatele byli ich świadomi i nie mieli 
trudności z korzystaniem z nich. 
 
Komisja Europejska pracuje nad usunięciem przeszkód, z którymi muszą borykać się 
obywatele UE w życiu codziennym: w Sprawozdaniu na temat obywatelstwa UE - 
2010 r. wyszczególniono 25 konkretnych działań mających na celu umożliwienie 
obywatelom korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania się w UE. W 
trakcie Europejskiego Roku Obywateli w 2013 r. Komisja opublikuje drugie 
sprawozdanie na temat obywatelstwa UE, które będzie zawierało bilans wykonania 
25 działań zaproponowanych w 2010 r. oraz wykaz dalszych kluczowych działań na 
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przyszłość dotyczących usunięcia pozostałych przeszkód uniemożliwiających 
obywatelom UE pełne korzystanie z przysługujących im praw. 
 
Przez cały rok 2013 r. wiceprzewodnicząca Viviane Reding i inni unijni komisarze 
będą, wspólnie z krajowymi i lokalnymi politykami, prowadzić debaty z obywatelami 
w całej Europie - chcą ich słuchać i odpowiadać na ich pytania. Wiceprzewodnicząca 
Viviane Reding przeprowadziła już takie debaty w hiszpańskim Kadyksie, 
austriackim Grazu, w Dublinie i Berlinie, a komisarz László Andor - w Neapolu. Na 
2013 r. zaplanowano dużo więcej tego rodzaju spotkań w różnych miastach Europy, z 
udziałem europejskich i lokalnych polityków dyskutujących z obywatelami ze 
wszystkich środowisk w całej UE. Dyskusje te dotyczą skutków kryzysu 
gospodarczego, praw obywateli UE oraz przyszłości Europy. Wszystkie debaty 
można śledzić na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/european-
debate/index_pl.htm. 
 
W ramach przygotowań do Europejskiego Roku Obywateli Komisja przeprowadziła 
w okresie od 9 maja do 9 września 2012 r. szeroko zakrojoną konsultację społeczną, 
pytając obywateli UE, jakie problemy napotykają w korzystaniu z praw 
przysługujących im jako obywatelom UE. Respondenci jasno stwierdzili, że są 
bardzo przywiązani do swoich unijnych praw - zwłaszcza do swobodnego 
przemieszczania się i praw politycznych. Chcieliby, aby ziścił się prawdziwie 
europejski obszar, w którym mogliby żyć, pracować, przemieszczać się, studiować i 
robić zakupy bez biurokracji i dyskryminacji. Zauważyli jednak również, że wciąż 
pozostaje wiele do zrobienia. Zwrócili uwagę na różnorodne problemy, w 
szczególności na przestrzeganie praw UE na szczeblu lokalnym. Komisja zajmie się 
tymi kwestiami w następnym sprawozdaniu na temat obywatelstwa UE, 
zaplanowanym na 2013 r. Zob. wyniki pod adresem:  
http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_en.pdf. 
 
• Dodatkowe informacje 
Strona internetowa wiceprzewodniczącej Viviane Reding, komisarz UE ds. 
sprawiedliwości: http://ec.europa.eu/reding 
Komisja Europejska - obywatelstwo UE:  
http://ec.europa.eu/justice/citizen/index_pl.htm  
Eurobarometr - obywatelstwo UE: 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_374_361_en.htm#365 
Europejski Rok Obywateli: http://europa.eu/citizens-2013/pl/home 
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Załącznik 
1. Coraz więcej obywateli (81%) wie, że są „obywatelami 
UE”

 
 
Zmiany na przestrzeni lat: 

 



 

 33

2. ...jednak tylko 36% obywateli wie, jakie prawa wiążą się z obywatelstwem 
UE: 
 

 
 
 
 
3. Prawo do składania skarg do instytucji UE i prawo do swobodnego 
przemieszczania się najpopularniejszymi prawami przysługującymi obywatelom 
UE 
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4. Większość obywateli UE dostrzega korzyści gospodarcze wynikające ze 
swobodnego przemieszczania się w Unii Europejskiej 

 
 
 
11. SPRAWY WEWNĘTRZNE - Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy: 

bardziej rygorystyczne przepisy w odpowiedzi na nowe zagrożenia 
 
W dniu 5 lutego 2013 r. Komisja przyjęła dwa wnioski mające na celu zaostrzenie 
obowiązujących przepisów UE w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych 
pieniędzy oraz transferu środków pieniężnych. Zagrożenia związane z praniem 
pieniędzy i finansowaniem terroryzmu nieustannie ewoluują, co wymaga regularnej 
aktualizacji przepisów. 
 
Komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług, Michel Barnier, powiedział: „Unia 
przewodzi działaniom międzynarodowym mającym na celu walkę z praniem 
pieniędzy pochodzących z przestępstw. Przepływ brudnych pieniędzy może szkodzić 
stabilności i wiarygodności sektora finansowego, zaś terroryzm wstrząsa podstawami 
naszego społeczeństwa. Oprócz instrumentów prawno-karnych, działania 
zapobiegawcze, prowadzone za pośrednictwem systemu finansowego, mogą 
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przyczynić się do położenia kresu praniu brudnych pieniędzy. Naszym celem jest 
zaproponowanie jasnych przepisów w celu wzmożenia czujności banków, 
prawników, księgowych i innych grup zawodowych, których to dotyczy.”. 
 
Komisarz do spraw wewnętrznych Unii, Cecilia Malmström, stwierdziła: „Nie ma 
miejsca dla brudnych pieniędzy w naszej gospodarce, bez względu na to czy 
pochodzą z handlu narkotykami, nielegalną bronią czy handlu ludźmi. Musimy mieć 
pewność, że przestępczość zorganizowana nie legalizuje swoich pieniędzy za 
pośrednictwem systemu bankowego lub sektora gier losowych. W celu ochrony 
legalnej gospodarki, szczególnie w czasie kryzysu, nie może być luk prawnych, które 
organizacje przestępcze lub terroryści mogliby wykorzystać. Nasze banki nie mogą 
stać się pralniami mafijnych pieniędzy, ani umożliwiać finansowania terroryzmu.”. 
 
Przyjęty pakiet, który uzupełnia inne działania podjęte lub planowane przez Komisję 
w odniesieniu do zwalczania przestępczości, korupcji i oszustw podatkowych, 
obejmuje: 
• dyrektywę w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu 

prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, 
• rozporządzenie w sprawie informacji towarzyszących transferom środków 

pieniężnych w celu zapewnienia „należytej możliwości śledzenia” tych 
transferów. 

Oba wnioski w pełni uwzględniają najnowsze zalecenia1 Grupy Specjalnej ds. 
Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) - międzyrządowej organizacji 
zwalczającej pranie brudnych pieniędzy - a nawet idą dalej w wielu obszarach, by 
promować najwyższe standardy w zakresie walki z praniem pieniędzy i 
finansowaniem terroryzmu.  
 
Obydwa wnioski przewidują w szczególności bardziej ukierunkowane i oparte na 
analizie ryzyka podejście.  
 
Nowa dyrektywa: 

• poprawia jasność i spójność przepisów we wszystkich państwach 
członkowskich 

• poprzez zapewnienie jasnego mechanizmu identyfikacji beneficjentów 
rzeczywistych. Ponadto firmy będą zobowiązane do zachowywania 

                                                 
1  http://www.fatf-gafi.org/ 
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informacji dotyczących tożsamości osób, które faktycznie są za nie 
odpowiedzialne. 

• poprzez poprawę jasności i przejrzystości zasad należytej staranności w 
stosunkach z klientami w celu wprowadzenia odpowiednich mechanizmów 
kontroli i procedur, które poszerzą wiedzę klientów i lepsze zrozumienie 
charakteru prowadzonej przez nich działalności. Ważne jest w 
szczególności, aby mieć pewność, że uproszczone procedury nie zostaną 
niewłaściwie odebrane jako pełne zwolnienie z należytej staranności wobec 
klienta. 

• poprzez rozszerzenie przepisów dotyczących osób zajmujących 
eksponowane stanowiska polityczne, tzn. osób, które mogą stanowić 
większe ryzyko ze względu na zajmowaną pozycję polityczną, aby odtąd 
obejmowały one również także „osobistości krajowe” (przebywające w 
państwach członkowskich Unii Europejskiej), oprócz „osobistości 
zagranicznych”, zajmujących eksponowane stanowiska polityczne w 
organizacjach międzynarodowych. Obejmuje to między innymi głowy 
państwa, członków rządu, posłów i sędziów sądów najwyższych. 

• rozszerza zakres stosowania przepisów w celu uwzględnienia nowych 
zagrożeń i słabości.  

• poprzez objęcie np. sektora gier losowych (poprzednia dyrektywa 
obejmowała tylko kasyna) oraz poprzez włączenie wyraźnego odniesienia 
do przestępstw podatkowych. 

• promuje wysokie standardy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy 
wykraczając poza wymogi Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu 
Pieniędzy dzięki objęciu swym zakresem wszystkich osób prowadzących 
handel towarami lub świadczących usługi za płatności gotówkowe o 
wartości co najmniej 7 500 euro, jako że niektóre zainteresowane strony 
sygnalizowały, że dotychczasowy próg, wynoszący 15 000 euro, nie był 
wystarczający. Osoby takie zostaną obecnie objęte przepisami dyrektywy, w 
tym wymogiem należytej staranności w stosunkach z klientami, 
koniecznością przechowywania dokumentacji, przeprowadzania kontroli 
wewnętrznych oraz zgłaszania podejrzanych transakcji. Oznacza to, że 
dyrektywa ustanawia minimalną harmonizację, a państwa członkowskie 
mogą zdecydować się na dalsze obniżenie tego progu. 

• wzmacnia współpracę między poszczególnymi krajowymi jednostkami 
analityki finansowej (FIU), których zadaniem jest otrzymywanie, 
analizowanie i udostępnianie właściwym organom sprawozdań o 
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podejrzeniach istnienia przypadków prania pieniędzy lub finansowania 
terroryzmu.  

 
Obydwa wnioski przewidują rozszerzenie uprawnień do nakładania sankcji przez 
właściwe organy, wprowadzając na przykład minimalny zestaw przepisów opartych 
na zasadach służących zaostrzeniu sankcji administracyjnych oraz wymóg 
koordynacji działań w sytuacjach o charakterze transgranicznym. 
 
Kontekst:  
 
W następstwie opublikowania zmienionego zbioru międzynarodowych standardów w 
lutym 2012 r., Komisja postanowiła szybko zaktualizować ramy prawne UE, aby 
wprowadzić do nich niezbędne zmiany. Równolegle Komisja podjęła również 
przegląd trzeciej dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy, który 
wykazał konieczność aktualizacji istniejących ram prawnych w celu usunięcia 
wszystkich stwierdzonych niedociągnięć. 
 
Proponowana aktualizacja przepisów prawnych będzie musiała zostać przyjęta przez 
Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej w ramach zwykłej procedury 
ustawodawczej. 
 
Więcej informacji: 
http://ec.europa.eu/internal_market/company/financial-crime/index_en.htm 
Propozycja dyrektywy sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu 
finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu: 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=JOIN:2013:0001:FIN:PL:PDF 
Propozycja rozporządzenia w sprawie informacji towarzyszących transferom 
środków pieniężnych: 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0044:FIN:PL:PDF 
 
 
12. SPRAWY WEWNĘTRZNE - Pierwsze sprawozdanie Komisji z postępów 

Kosowa* w kierunku liberalizacji reżimu wizowego 

                                                 
* Użycie tej nazwy nie ma wpływu na stanowiska w sprawie statusu Kosowa i jest zgodne z rezolucją 
Rady Bezpieczeństwa ONZ 1244/99 oraz opinią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości na 
temat ogłoszenia przez Kosowo niepodległości. 
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Komisja przedstawiła 12 lutego 2013 r. pierwsze sprawozdanie dotyczące postępów 
Kosowa w realizacji wymogów przewidzianych w planie działania na rzecz 
liberalizacji reżimu wizowego. Komisja dokonała oceny postępów Kosowa pod 
kątem poszczególnych aspektów tego planu i przedstawiła szereg zaleceń dla jego 
władz w odniesieniu do dziedzin wymagających bardziej zdecydowanych działań w 
celu wprowadzenia ruchu bezwizowego dla obywateli Kosowa. Sprawozdanie 
zawiera również ocenę potencjalnego wpływu liberalizacji reżimu wizowego na 
bezpieczeństwo i migrację. 
 
W sprawozdaniu oceniono postępy Kosowa w zakresie przyjmowania i wdrażania 
prawodawstwa i reform określonych w planie działania na rzecz liberalizacji reżimu 
wizowego, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii legislacyjnych. 
 
Pokazuje ono, że Kosowo ustanowiło ramy prawne i instytucjonalne dotyczące 
readmisji, reintegracji, zabezpieczeń dokumentów, zarządzania granicami, migracji, 
azylu, walki z przestępczością zorganizowaną i korupcją, współpracy policyjnej i 
sądowej, ochrony danych oraz praw podstawowych związanych z prawem do 
swobodnego przemieszczania się. 
 
W sprawozdaniu wskazano dwa kolejne akty prawne, które Kosowo powinno 
przyjąć: ustawę o współpracy międzyinstytucjonalnej w zakresie zintegrowanego 
zarządzania granicami i ustawę dotyczącą zwalczania handlu ludźmi. Kilka innych 
aktów prawnych, m.in. przepisy dotyczące imion i nazwisk, cudzoziemców, azylu, 
kontroli granicznych, finansowania partii politycznych i projekt ustawy dotyczącej 
przechwytywania przekazów telekomunikacyjnych, wymaga dalszych zmian, 
koniecznych dla ich dostosowania do unijnych standardów. Należy doprecyzować 
przepisy nowego kodeksu karnego i postępowania karnego, a także przyjąć projekt 
ustawy dotyczącej odzyskiwania mienia.  
 
Obecna zdolność Kosowa do walki z przestępczością zorganizowaną i korupcją jest 
nadal ograniczona, co może mieć potencjalnie duży wpływ na bezpieczeństwo 
wewnętrzne UE.  
 
Wskaźniki negatywnie rozpatrzonych wniosków w przypadku wnioskodawców z 
Kosowa są różne w poszczególnych państwach strefy Schengen, a liczba obywateli 
Kosowa, którym odmówiono wjazdu do UE, w ostatnim czasie dwukrotnie wzrosła. 
Liczba obywateli nielegalnie przebywających lub ubiegających się o azyl w UE 
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spadła, a liczba wszystkich nierozstrzygniętych wniosków o readmisję powinna 
zostać zmniejszona. 
 
Jeszcze w tym roku Komisja przeprowadzi dalszą ocenę, skupiając się w 
szczególności na staraniach Kosowa na rzecz przyjęcia zaleceń zawartych w 
omawianym sprawozdaniu.  
 
• Kontekst 
 
Komisja Europejska rozpoczęła dialog w sprawie liberalizacji reżimu wizowego z 
Kosowem w dniu 19 stycznia 2012 r.  
  
Odnośny plan działania został przekazany władzom Kosowa w dniu 14 czerwca 2012 
r.. Przedstawiono w nim wykaz kompleksowych reform, które Kosowo powinno 
wdrożyć, aby spełnić wymagania dotyczące swobody przemieszczania się, m.in. w 
zakresie readmisji, reintegracji, zabezpieczeń dokumentów, zarządzania granicami i 
migracją, azylu, walki z przestępczością zorganizowaną i korupcją oraz praw 
podstawowych związanych z prawem do swobodnego przemieszczania się.  
 
Pierwsze sprawozdanie Komisji dotyczące postępów Kosowa w zakresie realizacji 
wymogów wizowych przewidzianych w planie działania zostało umówione na 
spotkaniu w Prisztinie 12 lutego br. przez urzędników wyższego szczebla obu stron, 
obradujących pod przewodnictwem dyrektora generalnego Stefano Manservisiego, 
reprezentującego DG do Spraw Wewnętrznych, i minister ds. integracji europejskiej 
Vlorę Çitaku. W spotkaniu wzięli również udział inni unijni urzędnicy wysokiego 
szczebla z DG ds. Rozszerzenia i DG ds. Sprawiedliwości, jak również wicepremier 
Kosowa oraz minister spraw wewnętrznych i minister sprawiedliwości.  
 
• Więcej informacji 
Strona internetowa komisarz Cecilii Malmström: 
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/index_en.htm 
 
 
13. SPRAWY INSTYTUCJONALNE - Milion podpisów pod europejską 

inicjatywą obywatelską 
 
Organizatorzy Right2water (Prawo do wody) ogłosili 11 lutego 2013 r., że udało im 
się zebrać ponad milion podpisów pod swoją inicjatywą. Może być ona zatem 
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pierwszą europejską inicjatywą obywatelską, która uzyskała wystarczającą liczbę 
deklaracji poparcia. Zdaniem organizatorów „woda jest dobrem publicznym, a nie 
towarem”. Wzywają oni Komisję Europejską do „przedłożenia przepisów 
wdrażających uznane przez ONZ prawo człowieka do wody i infrastruktury 
sanitarnej, które to przepisy promowałyby usługi zaopatrzenia w wodę i kanalizację 
jako dostępne dla wszystkich podstawowe usługi publiczne”. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji Maroš Šefčovič skomentował: „Po pierwsze, 
chciałabym pogratulować organizatorom. Zebranie miliona podpisów w ciągu 
niespełna sześciu miesięcy jest prawdziwym osiągnięciem, nawet jeśli wymagają one 
jeszcze weryfikacji. 
 
Możliwość zgłaszania europejskich inicjatyw obywatelskich ma zachęcać do 
ogólnoeuropejskiej debaty na temat kwestii dotyczących obywateli w całej Europie 
i zagwarantować, że zostaną one uwzględnione w programie unijnych prac. 
Inicjatywa Right2water bez wątpienia osiągnęła ten cel”. 
 
Organizatorzy mogliby już teraz przedłożyć swoją inicjatywę Komisji Europejskiej, 
mimo to postanowili kontynuować zbieranie podpisów. 
 
Zanim przedłożą ją jednak Komisji, liczba zgromadzonych deklaracji poparcia będzie 
musiała zostać poświadczona przez właściwe organy w państwach członkowskich. 
W przypadku inicjatyw, pod którymi zebrano milion podpisów, uzyskując minimalną 
ich liczbę w co najmniej siedmiu państwach członkowskich, Komisja będzie miała 
trzy miesiące na zbadanie inicjatywy i podjęcie decyzji co do ewentualnych działań 
następczych. Komisja spotka się również z organizatorami inicjatywy w celu 
dogłębnego zbadania podniesionych w niej kwestii. Organizatorzy będą mogli 
również przedstawić swoją inicjatywę w trakcie wysłuchania publicznego w 
Parlamencie Europejskim. 
 
Następnie Komisja przedstawi komunikat, w którym nakreśli wnioski dotyczące 
inicjatywy, ewentualne planowane działania, jak również argumenty przemawiające 
za ich podjęciem, bądź przeciw. 
 
W lipcu 2012 r. Komisja zaproponowała, że na potrzeby europejskich inicjatyw 
obywatelskich udostępni własne serwery, co było stanowczą reakcją na zgłaszane 
przez niektórych organizatorów problemy ze znalezieniem odpowiednich rozwiązań 
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hostingowych i stworzeniem własnych systemów zbierania deklaracji online. 
Right2water wykorzystuje jednak prywatne rozwiązanie hostingowe, jak również 
otwarte oprogramowanie systemu zbierania deklaracji online udostępnione bezpłatnie 
przez Komisję. 
 
• Kontekst 
 
Strona internetowa poświęcona europejskiej inicjatywie obywatelskiej: 
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=pl  
Strona internetowa inicjatywy Right2water: 
http://www.right2water.eu/ 
Strona komisarza Barnier poświęcona usługom zaopatrzenia w wodę: 
http://ec.europa.eu/commission_2010-
2014/barnier/headlines/news/2013/01/20130124_en.htm 
 
 
14. OCHRONA ŚRODOWISKA - Komisja Europejska na tropie najlepszych 

rozwiązań klimatycznych w Europie  
 
Connie Hedegaard, komisarz UE ds. działań w dziedzinie klimatu, zainaugurowała 
11 lutego 2013 r. konkurs na inicjatywy niskoemisyjne, zachęcając kreatywnych i 
innowacyjnych uczestników z całej Unii Europejskiej do zaprezentowania swoich 
ekologicznych pomysłów. Konkurs „Świat, jaki lubisz” jest częścią przyjętej przez 
Komisję Europejską kampanii działań w dziedzinie klimatu pod tym samym tytułem  
Komisarz Connie Hedegaard stwierdziła: „Konkurs to doskonała okazja, aby nie 
tylko dyskutować o zmianie klimatu. Zgłaszając projekty, uczestnicy pomogą nam 
pokazać, że tworzenie świata, jaki lubimy, i klimatu, który nam odpowiada, jest 
zadaniem wykonalnym, na które możemy sobie pozwolić. Nie sprawi to bynajmniej, 
że nasze życie stanie się szare i monotonne”. 
 
Począwszy od 11 lutego br., przez trzy miesiące można zgłaszać udane inicjatywy 
niskoemisyjne do konkursu „Świat, jaki lubisz”. Do udziału kwalifikują się wszystkie 
projekty: małe i duże, realizowane zarówno przez osoby prywatne, jak i organizacje 
mające siedzibę w państwie członkowskim UE. Warunek: ich głównym celem musi 
być ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.  
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Takim projektem mogą być np.: rower o napędzie elektrycznym służący do transportu 
towarów, innowacyjny proces produkcyjny zmniejszający emisję gazów 
cieplarnianych i wysokość rachunków za energię, czy zrównoważone rozwiązania w 
zakresie budownictwa lub ogrzewania. W całej Europie istnieje wiele praktycznych 
przykładów niskoemisyjnych działań, które są korzystne dla klimatu, a jednocześnie 
poprawiają jakość naszego życia. Konkurs „Świat, jaki lubisz” ma na celu stworzenie 
platformy do zaprezentowania takich projektów oraz uhonorowania tych najbardziej 
kreatywnych, praktycznych i skutecznych.  
 
• Informacje praktyczne: 
 
W maju i czerwcu na stronie internetowej http://world-you-like.europa.eu/en/ będzie 
można zagłosować na najbardziej kreatywną i inspirującą inicjatywę spośród tych, 
które znajdą się na liście finalistów. Spośród dziesięciu najbardziej popularnych 
projektów jury pod przewodnictwem Connie Hedegaard wyłoni trzech zwycięzców, 
którzy zostaną uhonorowani podczas ceremonii przyznania nagród Sustainia w 
Kopenhadze w październiku 2013 r. Gospodarzem uroczystości będzie partner 
kampanii - organizacja Sustainia. Jest to międzynarodowa inicjatywa na rzecz 
zrównoważonego rozwoju, na której czele stoi Arnold Schwarzenegger i która 
zajmuje się wyszukiwaniem i popularyzacją wartościowych, dostępnych rozwiązań.  
W kampanii szczególny nacisk zostanie położony na pięć państw - Bułgarię, Litwę, 
Polskę, Portugalię i Włochy. W tych państwach pochodzące z nich nagrodzone 
projekty znajdą się na billboardach w ramach ogólnokrajowych kampanii, które 
zostaną zorganizowane jesienią 2013 r. 
 
• Informacje na temat kampanii: 
 
Konkurs jest częścią kampanii „Świat, jaki lubisz. Klimat, który Ci odpowiada”.  Od 
momentu inauguracji w październiku 2012 r. kampanię śledzi ponad 20 tys. 
użytkowników mediów społecznościowych. Przyłączyło się do niej ponad 130 
oficjalnych partnerów, w tym władze publiczne, organizacje pozarządowe, 
środowiska akademickie i przedsiębiorstwa. Celem kampanii jest zaprezentowanie 
istniejących oszczędnych rozwiązań zbliżających nas do osiągnięcia unijnego celu 
zakładającego zmniejszenie do 2050 r. emisji gazów cieplarnianych o 80-95 proc., a 
także zachęcanie do opracowywania nowych rozwiązań. 
 
Linki: 
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Więcej informacji na temat kampanii i konkursu, w tym kryteria selekcji, można 
znaleźć na stronie internetowej kampanii oraz na Facebooku i Twitterze: 
http://world-you-like.europa.eu/pl/ 
https://www.facebook.com/EUClimateAction 
https://twitter.com/EUClimateAction #worldulike 
Więcej informacji na temat nagrody przyznawanej przez organizację Sustainia: 
http://www.sustainia.me/ 
Więcej informacji na temat planu działań Komisji znajduje się na stronie internetowej 
Dyrekcji Generalnej ds. Działań w dziedzinie Klimatu pod adresem: 
http://ec.europa.eu/clima/policies/roadmap/index_en.htm 
 
 
15. SPORT - Komisja nagłaśnia problem zawyżonych opłat za transfery piłkarzy 

oraz braku równych szans 
 
Kluby piłkarskie wydają około 3 mld euro rocznie na transfery piłkarzy, lecz bardzo 
niewielka część tej kwoty trafia do mniejszych klubów lub sportu amatorskiego, 
wynika z opublikowanej 7 lutego br. analizy Komisji Europejskiej. Liczba transferów 
w europejskiej piłce nożnej wzrosła ponad trzykrotnie w latach 1995-2011, podczas 
gdy kwoty wydawane przez kluby na opłaty za transfery wzrosły siedmiokrotnie. 
Jednak większość tych dużych wydatków dotyczy głównie niewielkiej liczby klubów, 
które mają największe dochody lub są wspierane przez bardzo bogatych inwestorów. 
Sytuacja ta tylko zwiększa istniejącą nierównowagę między klubami zamożnymi i 
niezamożnymi, gdyż niespełna 2 proc. pieniędzy z opłat za transfery dociera do 
mniejszych klubów i sportu amatorskiego, czyli miejsc niezbędnych do rozwoju 
nowych talentów. Poziom redystrybucji pieniędzy w tej dyscyplinie, który powinien 
rekompensować koszty szkolenia i kształcenie młodych zawodników, nie jest 
wystarczający, by mniejsze kluby mogły rozwijać się i przełamać utrzymujący się 
dyktat narzucony przez największe kluby w rozgrywkach piłkarskich. 
 
„Komisja Europejska w pełni uznaje prawo władz sportowych do ustanawiania zasad 
transferów, jednak nasza analiza wskazuje, że obecnie obowiązujące zasady nie 
zapewniają sprawiedliwej równowagi w piłce nożnej ani warunków umożliwiających 
chociażby częściowe wyrównanie szans w rozgrywkach ligowych lub pucharowych. 
Potrzebujemy systemu transferowego, który będzie sprzyjał rozwojowi wszystkich 
klubów i młodych zawodników”, powiedziała Androulla Vassiliou, europejska 
komisarz ds. sportu. 
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Zasady transferów są ustalane przez sportowe organy zarządzające - na przykład 
przez FIFA w piłce nożnej i FIBA w koszykówce. Wprowadzony przez FIFA 
internetowy system rejestracji transferów międzynarodowych (TMS), używany przez 
4 600 klubów na świecie, zwiększył przejrzystość międzynarodowych operacji 
transferowych, lecz wiele należy jeszcze zrobić na szczeblu krajowym. W 
sprawozdaniu stwierdzono, że obecny system nadal przynosi korzyści głównie 
najbogatszym klubom, gwiazdom piłkarskim i ich agentom.  
 
W sprawozdaniu zaleca się, by przepisy FIFA i krajowych związków piłkarskich 
zapewniły ściślejszą kontrolę nad transakcjami finansowymi oraz wprowadzenie 
„podatku fair play” od opłat transferowych przekraczających pewną kwotę 
uzgodnioną przez sportowe organy zarządzające i kluby, aby sprzyjać lepszej 
dystrybucji funduszy z bogatych do mniej zamożnych klubów. 
 
Analiza sugeruje również ograniczenie liczby graczy przypadających na klub, 
przegląd kwestii „własności strony trzeciej”, polegającej na faktycznym 
wypożyczeniu zawodnika do klubu przez agenta, a także zaprzestanie praktyk 
umownych, które zawyżają opłaty transferowe, na przykład w sytuacji gdy klub 
przedłuża okres chroniony, w którym zawodnicy nie mogą zostać przetransferowani 
bez jego zgody. Sprawozdanie wzywa również do pełnego wdrożenia zasady UEFA 
finansowego fair play oraz silniejszych „mechanizmów solidarności” wspierających 
rozwój młodzieży i ochronę nieletnich. Autorzy analizy wzywają organy sportowe do 
poprawy ich współpracy z organami ścigania w celu zwalczania prania brudnych 
pieniędzy i korupcji.  
 
• Dalsze działania 
 
Wyniki tego opracowania zostaną przeanalizowane przez grupę ekspertów UE ds. 
dobrego zarządzania w sporcie na jej kolejnym posiedzeniu w kwietniu. Grupa ta, 
która omawia również środki mające na celu rozwiązanie problemu ustawiania 
wyników meczów, składa się z ekspertów krajowych i obserwatorów z FIFA, UEFA, 
Europejskiego Stowarzyszenia Lig Zawodowych, Europejskiego Stowarzyszenia 
Klubów oraz Międzynarodowej Federacji Piłkarzy Zawodowych. Grupa planuje 
przedłożyć do końca roku sprawozdanie ministrom sportu UE.  
 
• Kontekst 
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Rynek pracy w piłce nożnej podlega ogromnej segmentacji i składa się z „rynku 
pierwotnego” obejmującego niewielką liczbę gwiazd oraz rynku wtórnego 
obejmującego graczy zawodowych lub półzawodowych, którzy nie zarabiają wiele i 
często mają trudności w rozwoju swojej kariery zawodowej, zwłaszcza po 
zakończeniu współzawodnictwa sportowego.  
 
W celu poprawy uczciwej i zrównoważonej konkurencji poprzez lepszą i 
zwiększoną redystrybucję między klubami, w analizie proponuje się:  
 
i) ustanowienie „podatku fair play” od opłat transferowych przekraczających pewną 
kwotę w celu wspierania lepszej redystrybucji funduszy z bogatych do mniej 
zamożnych klubów. Celem tego podatku byłoby częściowe przywrócenie równowagi 
konkurencyjnej. Próg, stawka tego podatku i jego zakres powinny zostać określone 
przez międzynarodowe piłkarskie organy zarządzające w porozumieniu z klubami;  
 
ii) lepsze informowanie o transferach zawodników w celu zapewnienia, by 
odpowiednia rekompensata w imię solidarności była wypłacana klubom oraz by 
kluby te były świadome swoich praw;  
 
iii) ustalenie ograniczenia co do liczby zawodników przypadających na klub;  
 
iv) uregulowanie mechanizmu transferu polegającego na wypożyczeniu zawodnika;  
 
v) rozwiązanie kwestii praw zawodników w zakresie „własności strony trzeciej” 
poprzez przyjęcie przepisów chroniących integralność i wolność zawodników oraz 
uczciwość konkurencji sportowej. Przepisy nie powinny w sposób nieproporcjonalny 
utrudniać inwestycji finansowych w sporcie oraz powinny być zgodne z przepisami 
UE dotyczącymi swobodnego przepływu kapitału;  
 
vi) wspieranie wdrażania zasad finansowego fair play, aby zachęcać kluby do 
unikania wydatków przekraczających ich dochody;  
 
vii) rozwiązanie kwestii niestabilności zespołów w koszykówce.  
 
Aby ograniczyć zawyżone opłaty, w analizie zaleca się, by:  
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i) uniemożliwić klubom przedłużanie „okresu chronionego”, w trakcie którego 
zawodnik potrzebuje zgody na transfer, ponieważ w rezultacie powoduje to 
zawyżanie opłat transferowych (kontrakty są zazwyczaj chronione przez okres trzech 
lat do wieku 28 lat oraz dwóch lat w przypadku starszego wieku zawodnika);  
 
ii) klauzule „wykupu” zawarte w kontraktach zawodników powinny być 
proporcjonalne do przyczyny ich wprowadzenia. 
 
W swoim komunikacie z 2011 r. zatytułowanym „Rozwijanie europejskiego wymiaru 
sportu” Komisja stwierdziła, że transfery regularnie zwracają uwagę opinii publicznej 
z powodu obaw dotyczących ich zgodności z prawem i braku przejrzystości co do 
związanych z nimi przepływów środków finansowych. W styczniu 2012 r. Komisja 
rozpoczęła analizę dotyczącą transferów zawodników, mającą na przeprowadzenie 
szczegółowego przeglądu ekonomicznych i prawnych aspektów systemów 
transferowych w sportów drużynowych w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem 
piłki nożnej i koszykówki. Analiza ta została przeprowadzona przez konsorcjum 
założone przez KEA European Affairs (Belgia) oraz Ośrodek prawa i ekonomii 
sportu na Uniwersytecie w Limoges (Francja).  
 
Komunikat z 2011 r. zatytułowany „Rozwijanie europejskiego wymiaru sportu”: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0012:FIN:PL:PDF 

 
Publikacja analizy przypada w 17 lat po wydaniu przez Europejski Trybunał 
Sprawiedliwości wyroku w sprawie Bosmana, który doprowadził do głębokich zmian 
w sposobie organizacji zawodowego futbolu w Europie i na całym świecie poprzez 
wyeliminowanie przeszkód ograniczających swobodę zmiany klubów oraz w 12 lat 
po nieformalnym porozumieniu między Komisją, FIFA i UEFA, które doprowadziło 
do reorganizacji zasad transferów piłkarzy zawodowych.  
 
Komisja Europejska zaproponowała rozdział sportowy w ramach programu „Erasmus 
dla wszystkich” będącego nowym programem UE w dziedzinie edukacji, szkoleń, 
młodzieży i sportu. Proponowany budżet na sport wynosi średnio 34 mln euro rocznie 
w latach 2014-2020. Wsparcie będzie dotyczyć projektów transnarodowych mających 
na celu nasilenie wymiany wiedzy specjalistycznej i dobrych praktyk, 
najważniejszych niekomercyjnych europejskich imprez sportowych oraz analiz i 
opracowań statystycznych rozszerzających zakres dostępnych danych 
umożliwiających podejmowanie decyzji w sporcie. Głównymi beneficjentami będą 
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organy publiczne oraz organizacje społeczeństwa obywatelskiego działające w 
sporcie na szczeblu lokalnym. Komisja wspiera obecnie szereg inicjatyw 
przygotowawczych w dziedzinie sportu. Dotyczą one między innymi pięciu 
projektów paneuropejskich, których celem jest wzmocnienie współpracy zmierzającej 
do wyeliminowania ustawiania wyników meczów. 
 
• Dodatkowe informacje 
 
Sprawozdanie końcowe z analizy: 
http://ec.europa.eu/sport/library/documents/f-studies/study-transfers-final-rpt.pdf 
Streszczenie (EN):  
http://ec.europa.eu/sport/library/documents/f-studies/study-transfers-exec-
summary_en.pdf 
Streszczenie (FR):  
http://ec.europa.eu/sport/library/documents/f-studies/study-transfers-exec-
summary_fr.pdf 
Strona internetowa Komisji Europejskiej dotycząca sportu:  
http://ec.europa.eu/sport/index_en.htm 
 
 
16. AGENDA CYFROWA - Komisja wzywa polskiego regulatora rynku 

telekomunikacyjnego do oparcia propozycji deregulacji na aktualnej ocenie 
rynku 

 
Komisja Europejska zwróciła 8 lutego 2013 r.się do polskiego krajowego organu 
regulacyjnego (Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej - Prezesa UKE) o 
wycofanie propozycji deregulacji warunków, na podstawie których inni operatorzy 
uzyskują dostęp do sieci szerokopasmowej Telekomunikacji Polskiej (TP) w 
jedenastu gminach na terenie Polski. Zdaniem Komisji, w pełni popieranym przez 
Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC: 
http://berec.europa.eu/), decyzja Prezesa UKE może mieć negatywny wpływ na 
konkurencję w Polsce i tym samym może ograniczyć ofertę dostępną dla klientów 
indywidualnych i biznesowych. Już po raz drugi w czasie minionych sześciu miesięcy 
Komisja wzywa Prezesa UKE do wycofania propozycji regulacji na tym rynku. 
 
Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Neelie Kroes powiedziała: „Regulację 
można i należy wycofać niezwłocznie, gdy pojawią się solidne dowody na to, iż sama 
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konkurencja przyniesie konsumentom największe korzyści w zakresie jakości, 
możliwości wyboru oraz cen. Nie mogę jednak przyjąć propozycji deregulacji opartej 
na nieaktualnych i niewiarygodnych danych, które są sprzeczne z nowszą oceną 
rynku przeprowadzoną przez Prezesa UKE. Ubolewam także, że Prezes UKE nie 
bierze pod uwagę jasnych wytycznych Komisji wydanych w celu udzielenia mu 
pomocy we właściwej regulacji tego ważnego rynku”.  
 
Propozycja Prezesa UKE została oparta na przestarzałej ocenie rynku z marca 2011 
r., która jest także sprzeczna z przeprowadzoną również przez Prezesa UKE analizą 
rynku z marca 2012 r., w której regulator doszedł do wniosku, że w ani jednym 
obszarze Polski nie ma wystarczającej konkurencji, by zaproponować całkowitą 
deregulację.  
 
Podczas trwającego dwa miesiące dogłębnego postępowania wyjaśniającego Prezes 
UKE nie zdołał dostarczyć dodatkowych dowodów, które umożliwiłyby Komisji 
wycofanie zgłoszonych poważnych wątpliwości. BEREC również w pełni poparł 
decyzję Komisji i zalecił Prezesowi UKE wycofanie środka. W wyniku przyjętej 
decyzji Komisji Prezes UKE nie może przyjąć decyzji o deregulacji rynku hurtowego 
dostępu szerokopasmowego w niektórych gminach.  
 
• Kontekst 
 
Hurtowy dostęp szerokopasmowy, który umożliwia operatorom alternatywnym 
wykorzystywanie części sieci spółki dominującej na rynku w celu świadczenia usług 
detalicznych, był ostatnio przedmiotem częstych działań regulacyjnych ze strony 
Prezesa UKE. W 2011 r. Prezes UKE przyjął decyzję zobowiązującą TP do 
udostępnienia operatorom alternatywnym jej sieci na całym terytorium Polski z 
wyjątkiem jedenastu obszarów geograficznych, które Prezes UKE uznał za objęte 
konkurencją i pominął w analizie. W marcu 2011 r. Komisja wezwała Prezesa UKE 
do dokonania oceny tych pozostałych obszarów w celu udowodnienia, że 
rzeczywiście należy je traktować odmiennie. W marcu 2012 r. Prezes UKE ogłosił, że 
na całym terytorium Polski nie ma wystarczającej konkurencji i w związku z tym TP 
powinna podlegać regulacji w zakresie hurtowego dostępu szerokopasmowego. 
Prezes UKE zaproponował nałożenie na TP łagodniejszych środków w czterech 
gminach (z których jedynie dwie należą do obszarów, na których zgodnie z obecnym 
zgłoszeniem miałaby panować konkurencja). 
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Pod koniec sierpnia 2012 r. Komisja zgodziła się ze stwierdzeniami Prezesa UKE, że 
hurtowy dostęp szerokopasmowy powinien być regulowany na całym terytorium 
Polski, tym niemniej wydała zalecenie w formie konkretnych wytycznych w sprawie 
warunków zniesienia regulacji cenowej oraz jednoczesnego zapewnienia ściśle 
niedyskryminacyjnego podejścia wobec alternatywnych operatorów. Prezes UKE 
zamiast poprawić zaproponowaną decyzję zgodnie z tymi zaleceniami zgłosił projekt 
decyzji dotyczącej jedenastu obszarów geograficznych, na których miałaby panować 
konkurencja i które zostały wyłączone z zakresu rynku w ramach przeglądu 
dokonanego przez Prezesa UKE w 2011 r. Prezes UKE nie wyjaśnił, dlaczego 
odchodzi od swoich wniosków z marca 2012 r. Niezależnie od zastrzeżeń związanych 
z wykorzystaniem nieaktualnych i sprzecznych ze sobą danych dotyczących rynku 
Komisja uważa również, że Prezes UKE nie wykazał, iż jedenaście gmin stanowi 
odrębny rynek regionalny ani że na tym rynku występuje skuteczna konkurencja w 
zakresie hurtowego dostępu szerokopasmowego w tych gminach. 
 
Przepisy UE w dziedzinie telekomunikacji nakładają na państwa członkowskie 
obowiązek działania na rzecz konkurencji oraz interesów konsumentów w UE, jak 
również rozwoju jednolitego rynku. Artykuł 7 telekomunikacyjnej dyrektywy 
ramowej zobowiązuje krajowe organy regulacyjne do zgłaszania Komisji, Organowi 
Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz regulatorom 
rynku w pozostałych państwach UE środków, które planują wprowadzić celem 
rozwiązania problemów na rynku. Unijne przepisy telekomunikacyjne dają też 
Komisji prawo przyjmowania dodatkowych środków harmonizacyjnych w postaci 
zaleceń lub (wiążących) decyzji w przypadku utrzymywania się w UE przez dłuższy 
czas rozbieżności w zakresie rozwiązań regulacyjnych, w tym środków naprawczych, 
stosowanych przez krajowe organy regulacyjne. 
 
W lipcu 2012 r. Neelie Kroes przedstawiła elementy planowanego zestawu środków, 
który będzie zawierał wytyczne odnośnie do regulacji dostępu szerokopasmowego na 
okres do 2020 r. Komisja oczekuje obecnie na opinię BEREC na temat projektu 
zalecenia, które dotyczy niedyskryminacyjnych środków naprawczych, ustalania cen 
dostępu do sieci oraz warunków elastyczności ustalania cen w produktach hurtowego 
dostępu „nowej generacji”. Przyjęcie zalecenia planowane jest przed latem br. 
 
• Dodatkowe informacje 
Pismo Komisji skierowane do Prezesa UKE zostanie opublikowane pod adresem: 
https://circabc.europa.eu/w/browse/0fc4cbf9-3412-45fe-84bb-e6d7ba2f010e 
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17. AGENDA CYFROWA - Unijny plan bezpieczeństwa cybernetycznego na 

rzecz ochrony otwartego internetu oraz wolności i możliwości w internecie  
 
Komisja Europejska wraz z Wysokim Przedstawicielem Unii do Spraw 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa opublikowali 7 lutego 2013 r.strategię 
bezpieczeństwa cybernetycznego oraz zaproponowali dyrektywę w sprawie 
bezpieczeństwa sieci i informacji.  
 
Strategia bezpieczeństwa cybernetycznego zatytułowana „Otwarta, bezpieczna i 
chroniona cyberprzestrzeń” odzwierciedla wszechstronną wizję UE w odniesieniu do 
jak najlepszego zapobiegania zakłóceniom i atakom oraz reagowania na takie 
zakłócenia i ataki. Strategia ta ma na celu propagowanie wartości, takich jak wolność 
i demokracja, oraz zapewnianie bezpiecznego wzrostu gospodarki cyfrowej. 
Konkretne działania są ukierunkowane na zwiększenie odporności w dziedzinie 
bezpieczeństwa cybernetycznego systemów informacyjnych, ograniczenie 
cyberprzestępczości oraz wzmocnienie międzynarodowej polityki UE w dziedzinie 
bezpieczeństwa cybernetycznego i obrony cybernetycznej.  
 
Unijna wizja bezpieczeństwa cybernetycznego przedstawiona w strategii składa się z 
pięciu strategicznych priorytetów:  
 
• osiągnięcie odporności w dziedzinie bezpieczeństwa cybernetycznego; 
• radykalne ograniczenie cyberprzestępczości; 
• opracowanie polityki obrony cybernetycznej i rozbudowa zdolności w dziedzinie 

bezpieczeństwa cybernetycznego w powiązaniu ze wspólną polityką 
bezpieczeństwa i obrony (WPBiO); 

• rozbudowa zasobów przemysłowych i technologicznych na potrzeby 
bezpieczeństwa cybernetycznego;  

• ustanowienie spójnej międzynarodowej polityki w zakresie cyberprzestrzeni dla 
Unii Europejskiej i promowanie podstawowych wartości UE.  

 
Unijna międzynarodowa polityka w zakresie cyberprzestrzeni wspiera przestrzeganie 
podstawowych wartości UE, definiuje normy odpowiedzialnego zachowania, 
promuje przestrzeganie istniejących już przepisów międzynarodowych w dziedzinie 
cyberprzestrzeni, a jednocześnie pomaga państwom członkowskim poza UE w 
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zakresie budowy zdolności w dziedzinie bezpieczeństwa cybernetycznego i propaguje 
współpracę międzynarodową w kwestiach bezpieczeństwa cybernetycznego.  
 
UE poczyniła znaczne postępy w kierunku lepszej ochrony obywateli przed 
przestępczością internetową, w tym poprzez ustanowienie Europejskiego Centrum ds. 
Walki z Cyberprzestępczością, przedstawienie wniosku legislacyjnego w sprawie 
ataków na systemy informatyczne oraz poprzez utworzenie światowego sojuszu 
przeciwko niegodziwemu traktowaniu dzieci w internecie w celach seksualnych. 
Strategia ma także na celu rozwinięcie i finansowanie krajowych centrów 
doskonałości w zakresie cyberprzestępczości, tak by ułatwić szkolenia i budowę 
zdolności. 
 
Zaproponowana dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji jest 
kluczowym elementem ogólnej strategii i nakładałaby na wszystkie państwa 
członkowskie, podmioty świadczące kluczowe usługi internetowe i operatorów 
infrastruktury krytycznej, takich jak platformy handlu elektronicznego i portale 
społecznościowe oraz przedsiębiorstwa z sektora energetycznego, sektora transportu, 
sektora bankowego i opieki zdrowotnej, obowiązek zapewnienia bezpiecznego i 
wiarygodnego środowiska cyfrowego w całej UE. Proponowana dyrektywa 
przewiduje środki, takie jak:  
a) zobowiązanie państw członkowskich do przyjęcia strategii w dziedzinie 
bezpieczeństwa sieci i informacji oraz wyznaczenia właściwych krajowych organów 
w dziedzinie bezpieczeństwa sieci i informacji, dysponujących odpowiednimi 
środkami finansowymi i zasobami ludzkimi, by odpowiednio postępować i reagować 
w przypadku wystąpienia incydentów i zagrożeń w dziedzinie bezpieczeństwa sieci i 
informacji;  
b) ustanowienie mechanizmu współpracy między państwami członkowskimi a 
Komisją, aby przekazywać za pośrednictwem bezpiecznej infrastruktury wczesne 
ostrzeżenia dotyczące zagrożeń i incydentów, współpracować i organizować 
regularne wzajemne weryfikacje;  
c) zobowiązanie operatorów infrastruktury krytycznej w niektórych sektorach (usług 
finansowych, transportu, energii i opieki zdrowotnej), dostawców usług 
społeczeństwa informacyjnego (należą do nich głównie sklepy z aplikacjami, 
platformy handlu elektronicznego, internetowe portale płatnicze, usługi chmur 
obliczeniowych, wyszukiwarki, portale społecznościowe) oraz organów administracji 
publicznej do przyjęcia praktyk w zakresie postępowania w przypadku wystąpienia 
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zagrożeń i zgłaszania incydentów mających znaczny wpływ na bezpieczeństwo 
świadczonych przez nie usług podstawowych. 
 
Neelie Kroes, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej odpowiedzialna za agendę 
cyfrową, powiedziała: „Im bardziej zależymy od internetu, tym bardziej zależymy od 
jego bezpieczeństwa. Bezpieczny internet chroni nasze swobody i prawa oraz nasze 
zdolności do prowadzenia działalności gospodarczej. Nadszedł czas, by podjąć 
skoordynowane działania. Cena bezczynności w tej dziedzinie jest znacznie wyższa 
niż koszty podjęcia działań.” 
 
Catherine Ashton, Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki 
Bezpieczeństwa, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, powiedziała: „Aby 
cyberprzestrzeń pozostała otwarta i wolna, w środowisku internetowym powinny 
mieć zastosowanie te same normy, zasady i wartości, które UE wspiera w świecie 
rzeczywistym. W cyberprzestrzeni należy zapewnić ochronę praw podstawowych, 
demokracji i praworządności. W celu promowania tych praw na skalę światową UE 
współpracuje ze swoimi międzynarodowymi partnerami, jak również z 
przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego i sektora prywatnego.” 
 
Cecilia Malmström, europejska komisarz do spraw wewnętrznych, powiedziała: 
„Strategia potwierdza nasze konkretne działania na rzecz radykalnego ograniczenia 
cyberprzestępczości. Wiele państw członkowskich nie posiada wystarczających 
narzędzi, by wytropić i zwalczać internetową przestępczość zorganizowaną. 
Wszystkie państwa członkowskie powinny ustanowić skuteczne krajowe jednostki 
ścigania cyberprzestępczości, które będą mogły skorzystać ze specjalistycznej wiedzy 
Europejskiego Centrum ds. Walki z Cyberprzestępczością EC3.” 
 
• Kontekst  
 
Coraz częściej dochodzi do incydentów naruszających bezpieczeństwo 
cybernetyczne, które stają się coraz bardziej poważne i złożone oraz mają charakter 
transgraniczny. Incydenty te mogą spowodować poważne szkody dla bezpieczeństwa 
i znaczne straty dla gospodarki. Należy udoskonalić wysiłki podejmowane na rzecz 
przeciwdziałania incydentom cybernetycznym, współpracy i większej przejrzystości 
w tej dziedzinie.  
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Wcześniejsze wysiłki Komisji Europejskiej i poszczególnych państw członkowskich 
były zbyt fragmentaryczne, by stawić czoła temu rosnącemu wyzwaniu.  
 
• Informacje na temat bezpieczeństwa cybernetycznego dzisiaj 
 
Każdego dnia w sieci krąży około 150 tys. wirusów komputerowych i codziennie 
zagrożonych zostaje 148 tys. komputerów.  
 
Według Światowego Forum Gospodarczego w najbliższej dekadzie istnieje około 10 
proc. prawdopodobieństwo poważnej awarii krytycznej infrastruktury informatycznej, 
co spowodowałoby straty o wartości 250 mld dolarów.  
 
Cyberprzestępczość odpowiada za znaczą liczbę incydentów naruszających 
bezpieczeństwo cybernetyczne. Firma Symantec szacuje, że ofiary 
cyberprzestępczości na całym świecie tracą około 290 mld euro rocznie, natomiast 
według McAfee cyberprzestępczość przynosi przestępcom zyski rzędu 750 mld euro 
rocznie.  
 
Badanie Eurobarometru na temat bezpieczeństwa cybernetycznego z 2012 r. 
wykazało, że 38 proc. internautów zmieniło swoje zachowania ze względu na kwestie 
bezpieczeństwa: 18 proc. jest mniej skłonnych do robienia zakupów przez internet, a 
15 proc. mniej chętnie korzysta z usług bankowości internetowej. Według tego 
badania 74 proc. respondentów twierdzi, że ryzyko zostania ofiarą wzrosło, 12 proc. 
miało już do czynienia z oszustwem internetowym, a 89 proc. unika podawania 
informacji osobowych. 
 
Konsultacje społeczne dotyczące bezpieczeństwa sieci i informacji pokazały, że 56,8 
proc. respondentów doświadczyło w ubiegłym roku incydentów w zakresie 
bezpieczeństwa sieci i informacji, które miały poważny wpływ na ich działalność.  
 
Z danych Eurostatu wynika, że do stycznia 2012 r. jedynie 26 proc. przedsiębiorstw 
w UE posiadało formalnie określoną politykę dziedzinie bezpieczeństwa ICT. 
 
Strategia bezpieczeństwa cybernetycznego Unii Europejskiej: Otwarta, 
bezpieczna i chroniona cyberprzestrzeń: 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=JOIN:2013:0001:FIN:PL:PDF 
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Wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie środków mających na celu 
zapewnienie wspólnego wysokiego poziomu bezpieczeństwa sieci i informacji w 
całej Unii: 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0048:FIN:PL:PDF 
 
 
Strona internetowa Europolu poświęcona Centrum ds. Zwalczania 
Cyberprzestępczości: https://www.europol.europa.eu/ec3 
 
Światowy sojusz przeciwko niegodziwemu traktowaniu dzieci w internecie w 
celach seksualnych: 
http://www.endfgm.eu/content/assets/END_FGM_Final_Strategy.pdf 
 
 
18. RYBOŁÓWSTWO - Komisja z zadowoleniem przyjmuje głosowanie 

Parlamentu Europejskiego popierające jej wniosek w sprawie nowej 
Wspólnej Polityki Rybołówstwa  

 
Komisja Europejska z zadowoleniem przyjęła głosowanie Parlamentu Europejskiego 
w dniu 6 lutego br. nad wnioskiem Komisji dotyczącym nowej Wspólnej Polityki 
Rybołówstwa. Tym głosowaniem Parlament otwiera drogę do rokowań z Radą 
zmierzających do uzyskania porozumienia w sprawie tej nowej polityki. 
 
Komisarz ds. gospodarki morskiej i rybołówstwa Maria Damanaki stwierdziła: 
„Parlament Europejski poparł znaczną większością głosów ambitną reformę 
Wspólnej Polityki Rybołówstwa zatwierdzając podejście przyjęte przez Komisję. Z 
zadowoleniem przyjmuję to głosowanie, a szczególnie cieszę się z poparcia 
Parlamentu dla polityki opartej na zasadzie zrównoważonej eksploatacji zasobów ryb 
(zgodnie z zasadą maksymalnego podtrzymywalnego połowu począwszy od 2015 r.). 
W ramach tej polityki wprowadza się w wyraźnie określonych terminach zakaz 
odrzutów w celu położenia kresu marnotrawstwu, na które nie możemy sobie dłużej 
pozwalać. Pragnę pogratulować Parlamentowi tego sukcesu i oczekuję rychłego 
rozpoczęcia prac przez Parlament i Radę w celu zagwarantowania przyjęcia reformy 
Wspólnej Polityki Rybołówstwa.”  
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Celem przedstawionego w 2011 r. projektu reformy Wspólnej Polityki Rybołówstwa 
było stworzenie flotom rybackim UE warunków gospodarczej rentowności oraz 
propagowanie europejskiej akwakultury, z korzyścią dla społeczności, których 
utrzymanie zależy od tej działalności, oraz z pożytkiem dla konsumentów. Podstawą 
przedłożonej przez Komisję propozycji reformy podstawowych przepisów 
regulujących Wspólną Politykę Rybołówstwa jest zasada równowagi. Zarządzanie 
rybołówstwem powinno umożliwiać odbudowę wszystkich zasobów rybnych do 
zdrowego poziomu, który zmaksymalizuje połowy. Marnotrawstwo związane z 
odrzutami ryb w pełni zdatnych do konsumpcji musi być stopniowo likwidowane 
poprzez wprowadzanie jednoznacznych zobowiązań i terminów pozwalających 
rybakom zaadaptować się do nowej sytuacji. Decyzje dotyczące zarządzania 
rybołówstwem muszą zapadać z udziałem rybaków i zainteresowanych stron i muszą 
uwzględniać specyfikę basenów morskich. 
 
 
Więcej informacji na temat reformy Wspólnej Polityki Rybołówstwa znajduje się na 
stronie internetowej http://ec.europa.eu/fisheries/reform/proposals/index_pl.htm 
 
Pytania i odpowiedzi dotyczące reformy wspólnej polityki rybołówstwa  
 
Nadrzędnym celem proponowanej przez Komisję nowoczesnej i uproszczonej 
wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb) jest zrównoważenie połowów pod 
względem środowiskowym, ekonomicznym i społecznym. Dzięki wyeliminowaniu 
przełowienia i określeniu uprawnień do połowów na podstawie opinii naukowych 
nowa polityka pozwoli odtworzyć liczebność zasobów ryb do poziomów 
gwarantujących ich zrównoważenie. Ponadto polityka ta zapewni obywatelom UE 
stabilne i pewne zaopatrzenie w zdrową żywność w perspektywie długofalowej, 
będzie sprzyjać dobrej koniunkturze w sektorze połowowym, a także pomoże 
rybakom uniezależnić się od dotacji i przyczyni się do tworzenia nowych możliwości 
w zakresie miejsc pracy i wzrostu w obszarach przybrzeżnych.  
 
• Dlaczego potrzebna jest nowa polityka?  
 
Europejska polityka rybołówstwa wymaga pilnej reformy. Statki poławiają ryby w 
ilościach przekraczających bezpieczny próg reprodukcji, przez co poszczególne stada 
znajdują się na skraju wyczerpania, a to grozi destabilizacją ekosystemów morskich. 
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Sektor połowowy odnotowuje coraz mniejsze połowy, a jego przyszłość jest 
niepewna.  
 
W związku z tym Komisja zaproponowała w 2011 r. ambitną reformę tej polityki. 
Chodzi w niej o stworzenie warunków zapewniających lepsze perspektywy zarówno 
dla zasobów ryb, jak i rybołówstwa, a także dla środowiska morskiego. Reforma 
wniesie wkład w realizację strategii „Europa 2020”, a polityka rybołówstwa zostanie 
ujęta w ramach szerzej pojętej gospodarki morskiej. Dzięki temu powstaną 
spójniejsze rozwiązania dla mórz i obszarów przybrzeżnych w UE, prowadzące do 
uzyskania dobrych wyników gospodarczych w tym sektorze, rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu i większej spójności w regionach przybrzeżnych. 
 
Najważniejszy element proponowanej reformy stanowi zrównoważone zarządzanie 
rybołówstwem. Zrównoważenie połowów oznacza takie ich natężenie, które nie 
zagraża reprodukcji stad i zapewnia wysokie połowy w perspektywie 
długoterminowej. Wymaga to kontroli ilości ryb poławianych na morzu. Komisja 
proponuje, aby do 2015 r. eksploatacja stad ryb była obowiązkowo prowadzona 
zgodnie z poziomami gwarantującymi zrównoważenie, zdefiniowanymi jako 
najwyższy połów, którego corocznie można bezpiecznie dokonać, i który pozwala 
utrzymać liczebność populacji ryb na poziomie zapewniającym jej maksymalną 
produktywność. Poziom ten określa się jako „maksymalny podtrzymywalny połów”. 
Cel ten jest określony w Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza i został 
przyjęty w 2002 r. na Światowym Szczycie w sprawie Zrównoważonego Rozwoju 
jako światowy cel, który należy zrealizować do 2015 r. 
 
Zgodnie z szacunkami2, gdyby stada eksploatowano zgodnie z powyższą zasadą, ich 
wielkość wzrosłaby o ok. 70 proc. Połowy ogółem wzrosłyby o ok. 17 proc., dochody 
rybaków zwiększyłyby się o 24 proc. (czyli 1,8 mld euro) rocznie, a wzrost 
wynagrodzenia załóg mógłby wynieść 25 proc. 
 
Poławianie w sposób zrównoważony pozwoliłoby również uniezależnić sektor 
połowów od wsparcia ze środków publicznych. Ułatwiłoby to osiągnięcie stabilnych 
cen na przejrzystych warunkach, co przyniosłoby niewątpliwe korzyści 

                                                 
2 Ocena skutków towarzysząca wnioskowi Komisji dotyczącemu rozporządzenia w sprawie wspólnej 

polityki rybołówstwa.  
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konsumentom. Silny, wydajny i rentowny sektor dobrze funkcjonujący w warunkach 
rynkowych odgrywałby ważniejszą i aktywniejszą rolę w gospodarowaniu zasobami.  
 
• Jakie najważniejsze propozycje zawarto w komunikacie Komisji? 
 
Wieloletnie zarządzanie ekosystemowe 
 
Pomyślna odbudowa gospodarki rybackiej w Europie wymaga skuteczniejszej 
ochrony środowiska morskiego. Łowiska unijne będą odtąd zarządzane za pomocą 
planów wieloletnich i zgodnie z podejściem ekosystemowym oraz zasadą ostrożności, 
aby ograniczyć oddziaływanie połowów na ekosystemy morskie. Sektor połowów 
uzyska lepszą i stabilniejszą podstawę do długofalowego planowania i inwestowania. 
Takie rozwiązanie pozwoli chronić zasoby i maksymalizować połowy w 
perspektywie długoterminowej.  
 
Wieloletnie plany zarządzania powinny dotyczyć łowisk a nie - jak obecnie - 
poszczególnych stad. Dzięki temu mniejsza liczba planów obejmie większą liczbę 
stad ryb, aby do 2015 r. osiągnąć poziomy gwarantujące zrównoważenie. Stada 
nieobjęte planami będą zarządzane na podstawie uprawnień do połowów ustalanych 
przez Radę oraz innych środków ochronnych i technicznych, które stanowią część 
proponowanego zbioru instrumentów.  
 
Zakaz odrzutów 
 
Szacuje się, że odrzuty - czyli wyrzucanie niepożądanych ryb za burtę - stanowią 23 
proc. wszystkich połowów (a w niektórych rodzajach połowów znacznie więcej!). Te 
niedopuszczalne praktyki zostaną wyeliminowane za pomocą dokładnego 
harmonogramu wdrożenia i w połączeniu ze środkami dodatkowymi. Rybacy będą 
zobowiązani do wyładunku wszystkich złowionych gatunków o wartości handlowej. 
Ryb o zbyt małych wymiarach nie będzie można sprzedawać w celu spożycia przez 
ludzi. 
 
Państwa członkowskie muszą zapewnić, by ich statki rybackie były tak wyposażone, 
aby mogły prowadzić pełną dokumentacje wszystkich działań związanych z 
połowami i przetwarzaniem. Dzięki temu będzie można monitorować przestrzeganie 
obowiązku wyładunku wszystkich połowów.  
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Takie rozwiązanie umożliwi uzyskanie bardziej wiarygodnych danych dotyczących 
stad ryb, pomoże w lepszym zarządzaniu i poprawi efektywne gospodarowanie 
zasobami. Ponadto zmotywuje ono rybaków do unikania niepożądanych połowów za 
pomocą rozwiązań technicznych, np. bardziej selektywnych narzędzi połowowych.  
 
Rentowność połowów 
 
Zaproponowano wprowadzenie od 2014 r. systemu zbywalnych udziałów 
połowowych zwanych koncesjami, obowiązującego statki o długości powyżej 12 
metrów oraz wszystkie statki stosujące narzędzia ciągnione. Przejrzysty system 
zapewni posiadaczom koncesji prawo do części krajowych uprawnień do połowów, a 
także możliwość ich wydzierżawienia lub odsprzedaży. Celem tego nowego systemu 
jest zapewnienie sektorowi połowów długoterminowej perspektywy i większej 
elastyczności oraz zwiększenie jego odpowiedzialności przy jednoczesnym 
ograniczeniu nadmiernej zdolności połowowej. Jednakże zarówno Rada, jak i 
Parlament, poszukują alternatywnych środków w zakresie zarządzania kwotami i 
flotami.  
 
Wsparcie dla rybołówstwa łodziowego 
 
Flota łodziowa stanowi 77 proc. całej floty UE z punktu widzenia liczby statków, ale 
przeciętnie jej oddziaływanie na zasoby jest mniejsze z uwagi na jej jedynie 
ośmioprocentowy udział w tonażu w skali UE (wielkość statku) oraz 
trzydziestodwuprocentowy udział pod względem mocy silnika. Łodziowe 
rybołówstwo przybrzeżne ma często duże znaczenie dla struktury społecznej i 
tożsamości kulturowej na wielu obszarach przybrzeżnych w Europie. W związku z 
tym wymaga szczególnego rodzaju wsparcia. W zreformowanej WPRyb prawo 
państw członkowskich do ograniczenia połowów w strefie do 12 mil morskich od 
linii brzegowej przedłużono do 2022 r. Rybołówstwo łodziowe może również zostać 
wyłączone z systemu zbywalnych kwot połowowych. Przyszły instrument finansowy 
dla rybołówstwa będzie obejmował środki korzystne dla rybołówstwa łodziowego i 
pomoże gospodarkom lokalnym w dostosowaniu się do zmian. 
 
Rozwój zrównoważonej akwakultury 
 
Lepsze ramy prawne dla akwakultury zwiększą produkcję i podaż żywności 
pochodzącej z morza w UE, zmniejszą zależność od importu ryb oraz pobudzą wzrost 
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w regionach przybrzeżnych i wiejskich. Do 2014 r. państwa członkowskie sporządzą 
krajowe plany strategiczne mające na celu usunięcie przeszkód administracyjnych i 
utrzymanie norm środowiskowych, społecznych i gospodarczych w sektorze chowu i 
hodowli ryb. Zostanie powołany nowy komitet doradczy ds. akwakultury, który 
będzie doradzał w kwestiach związanych z tym sektorem. W rozwoju akwakultury 
widać wyraźny wymiar unijny: strategiczne wybory dokonywane na poziomie 
krajowym mogą rzutować na ten rozwój w sąsiadujących państwach członkowskich.  
 
Rozwój wiedzy naukowej 
 
Trafne decyzje dotyczące zarządzania oraz skuteczna realizacja zreformowanej 
WPRyb wymagają wiarygodnych i aktualnych informacji o stanie zasobów morskich. 
Wniosek ustanawia podstawowe zasady i obowiązki dla państw członkowskich w 
zakresie gromadzenia danych, zarządzania nimi i dostępności danych oraz przepisów 
dotyczących dostępu Komisji do danych. Państwom członkowskim zostanie 
powierzone zadanie polegające na gromadzeniu, przechowywaniu i wymianie danych 
naukowych dotyczących stad ryb oraz wpływu połowów na poziomie basenu 
morskiego. W celu koordynacji tych działań powstaną krajowe programy badawcze. 
 
Zarządzanie zdecentralizowane 
 
We wniosku Komisji jasno określono role i obowiązki każdego podmiotu, a proces 
decyzyjny związano ściślej z konkretnymi łowiskami. Zarządzanie w skali mikro z 
Brukseli nie będzie już miało miejsca, a prawodawcy unijni będą określać jedynie 
ramy ogólne, podstawowe zasady, ogólne poziomy docelowe, wskaźniki realizacji 
oraz ramy czasowe. Państwa członkowskie będą zatem decydować o konkretnych 
środkach realizacji i współpracować na szczeblu regionalnym. Wniosek obejmuje 
przepisy gwarantujące, że zainteresowane państwa członkowskie przyjmą 
kompatybilne i skuteczne środki. Ustanowiono mechanizm rezerwowy podejmowania 
działania przez Komisję w przypadkach, w których państwa członkowskie nie mogą 
dojść do porozumienia, lub gdy cele nie zostają osiągnięte.  
 
Nowa polityka rynkowa - wzmocnienie pozycji sektora i większa świadomość 
konsumentów 
 
Aby organizacja wspólnych rynków produktów rybołówstwa przyczyniała się do 
realizacji celów nowej WPRyb, proponowany zestaw obejmuje wniosek dotyczący 
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nowej polityki rynkowej. Jej celem jest wzmocnienie konkurencyjności unijnego 
przemysłu, zwiększenie przejrzystości na rynkach i zapewnienie równych szans 
wszystkim produktom wprowadzanym do obrotu w Unii.  
 
Obejmuje ona również unowocześnienie systemu interwencji, ponieważ utrzymanie 
obecnego systemu, w którym pieniądze publiczne przeznacza się na marnotrawienie 
ryb, nie jest zasadne. Zostanie on zastąpiony uproszczonym mechanizmem 
przechowywania, który umożliwi organizacjom producentów skup produktów 
rybołówstwa, kiedy ceny spadną poniżej pewnego poziomu, i przechowywanie ich w 
celu wprowadzenia do obrotu w okresie późniejszym. Taki system będzie sprzyjał 
stabilności rynku. 
 
Zwiększy się również rola organizacji producentów we wspólnym zarządzaniu, 
monitorowaniu i kontroli. Lepszy marketing unijnych produktów rybołówstwa i 
akwakultury pomoże ograniczyć marnotrawstwo i zapewni producentom rynkową 
informację zwrotną.  
 
Nowe normy handlowe dotyczące etykietowania, jakości i identyfikowalności 
zapewnią konsumentom dokładniejsze informacje i zachęcą ich do wspierania 
zrównoważonego zarządzania rybołówstwem. Niektóre informacje na etykietach będą 
obowiązkowe, np. rozróżnienie między produktami rybołówstwa a produktami 
akwakultury; inne informacje można będzie podawać dobrowolnie.  
 
Nowoczesny i dostosowany instrument finansowy 
 
Przewidziano przyznawanie unijnej pomocy finansowej na wspieranie realizacji 
celów nowej WPRyb związanych ze zrównoważonym zarządzaniem. Pomoc 
finansowa będzie uwarunkowana przestrzeganiem przepisów, a zasada ta będzie 
stosowana zarówno w odniesieniu do państw członkowskich, jak i podmiotów 
gospodarczych.  
 
W przypadku państw członkowskich brak zgodności z przepisami może spowodować 
przerwanie lub zawieszenie unijnej pomocy finansowej bądź jej korektę finansową. 
W przypadku operatorów konsekwencją poważnego naruszenia przepisów może być 
zakaz ubiegania się o pomoc finansową lub ograniczenie kwoty udostępnianych 
środków finansowych. Ponadto wniosek wprowadza obowiązek, zgodnie z którym 
państwa członkowskie przy przyznawaniu pomocy finansowej uwzględniają 
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postępowanie podmiotów gospodarczych (w szczególności brak poważnych 
naruszeń) w niedalekiej przeszłości.  
 
Odpowiedzialność międzynarodowa 
 
Zdaniem FAO prawie 85 % światowych stad ryb, odnośnie do których dostępne są 
informacje, określa się jako w pełni wyeksploatowane lub nadmiernie eksploatowane. 
Unia Europejska, która jest największym pod względem wartości importerem 
produktów rybołówstwa na świecie, musi podjąć odpowiednie działania nie tylko w 
swoich państwach członkowskich, ale również poza ich granicami. Zewnętrzna 
polityka rybołówstwa powinna stanowić integralną część WPRyb. Z tego względu 
UE będzie propagować na forach organizacji międzynarodowych i regionalnych 
zasady zrównoważenia i ochrony stad ryb oraz morskiej różnorodności biologicznej. 
Unia będzie zawierać sojusze i podejmować działania z najważniejszymi partnerami 
w celu zwalczania nielegalnych połowów i zmniejszania nadmiernej zdolności 
połowowej.  
 
W ramach dwustronnych umów w sprawie połowów zawieranych z państwami spoza 
UE Unia będzie propagować zrównoważenie, dobre zarządzanie oraz zasady 
demokracji, praw człowieka i praworządności. Obecne umowy o partnerstwie w 
sprawie połowów zostaną zastąpione umowami w sprawie zrównoważonego 
zarządzania rybołówstwem, dzięki którym eksploatacja zasobów rybołówstwa będzie 
prowadzona na podstawie rzetelnych opinii naukowych i wyłącznie w odniesieniu do 
nadwyżek zasobów, których kraj partnerski nie może lub nie chce sam poławiać. 
Zgodnie z umowami w sprawie zrównoważonego zarządzania rybołówstwem kraje 
partnerskie otrzymają rekompensatę za udzielenie dostępu do swoich zasobów 
połowowych, a także pomoc finansową na wdrażanie polityki zrównoważonego 
zarządzania rybołówstwem.  
 
Czy zostaną wprowadzone nowe przepisy dotyczące kontroli i egzekwowania 
przepisów? 
 
Wniosek jest zgodny z nowym unijnym systemem kontroli z 2010 r.3 i zawiera 
podstawowe elementy systemu kontroli i egzekwowania przepisów WPRyb. W 
związku z wprowadzeniem obowiązku wyładunku w celu eliminacji odrzutów 

                                                 
3 Rozporządzenia Rady nr 1005/2008 oraz nr 1224/2009. 
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Komisja proponuje obowiązki w zakresie monitorowania i kontroli, zwłaszcza w 
odniesieniu do pełnej dokumentacji połowów, a także projekty pilotażowe dotyczące 
nowych technik kontroli rybołówstwa, które przyczyniają się do zrównoważonych 
połowów.  
 
Kiedy reforma wejdzie w życie? 
 
Wniosek Komisji jest obecnie dyskutowany na forum Rady Ministrów ds. 
Rybołówstwa oraz Parlamentu Europejskiego. Mimo że nie osiągnięto jeszcze 
ostatecznego porozumienia, oba organy wyraziły poparcie dla niektórych ważnych 
środków. Poparcie to dotyczy wprowadzenia maksymalnego podtrzymywalnego 
połowu jako celu ochrony zasobów, zakazu odrzutów, koncepcji zregionalizowanego 
zarządzania. Wzmocnienia gromadzenia danych i opinii naukowych oraz włączenia 
do WPRyb rozdziałów dotyczących akwakultury i wymiaru zewnętrznego.  
 
Nowe przepisy wejdą w życie po przegłosowaniu ich przez Radę Unii Europejskiej i 
Parlament Europejski. Realizacja będzie przebiegać stopniowo, ponieważ sektor musi 
przystosować się do nowych warunków i uzyskać możliwość osiągnięcia 
odpowiednich rezultatów. Określono jednak dokładne terminy.  
 
Strona internetowa dotycząca reformy WPRyb:  
http://ec.europa.eu/fisheries/reform/index_pl.htm 
 
 
19. PRZEMYSŁ I ŚRODOWISKO - REACH: bezpieczniejsze chemikalia w 

Europie  
 
Od czasu wejścia w życie rozporządzenia REACH stosowanie chemikaliów w 
Europie stało się znacznie bezpieczniejsze - tak wynika z opublikowanego 5 lutego 
2013 r. sprawozdania Komisji Europejskiej. Dzięki łatwiej dostępnym informacjom 
na temat chemikaliów na rynku i lepiej ukierunkowanym środkom zarządzania 
ryzykiem znacznie spadło zagrożenie stwarzane przez substancje zarejestrowane w 
ramach REACH. Tendencja ta powinna się utrzymać, ponieważ przemysł nieustannie 
pracuje nad znajdowaniem zamienników najbardziej niebezpiecznych chemikaliów. 
Pięć lat po wejściu w życie rozporządzenie jest intensywnie wdrażane. 
Przedsiębiorstwa zarejestrowały już w Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) 
30 601 zgłoszeń, opisujących zastosowania i właściwości 7 884 substancji 
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chemicznych wyprodukowanych lub wprowadzanych do obrotu.  Według 
opublikowanego badania Eurobarometru 61 proc. Europejczyków uważa, że 
chemikalia są obecnie bezpieczniejsze niż 10 lat temu.  
 
Sprawozdanie uwzględnia koszty związane z administracją REACH i ich wpływ na 
MŚP, ale przemysł dostrzega również pozytywne skutki gospodarcze dla swojej 
działalności. REACH przyczynia się do dalszej harmonizacji rynku wewnętrznego, 
dzięki czemu jest ważną siłą napędową wzrostu i konkurencyjności w przemyśle 
chemicznym. Z myślą o dalszym wspieraniu konkurencyjności europejskiego 
przemysłu chemicznego Komisja wkrótce zaproponuje zmniejszenie opłat 
rejestracyjnych dla MŚP. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej i komisarz ds. przemysłu i 
przedsiębiorczości Antonio Tajani oraz komisarz ds. środowiska Janez Potočnik 
powiedzieli: „Sprawozdanie to pokazuje, że REACH działa. Przedsiębiorstwa 
wywiązują się ze swoich obowiązków, dzięki czemu dysponujemy lepszymi danymi 
dotyczących chemikaliów, które produkują i wprowadzają do obrotu. To dobry 
początek, ale możemy zrobić jeszcze więcej, aby zapewnić wysoki poziom ochrony 
zdrowia ludzi i środowiska. Naszym priorytetem jest utrzymanie bezpiecznego i 
zrównoważonego przemysłu chemicznego w Europie, a REACH ułatwia swobodny 
obrót chemikaliami na rynku wewnętrznym. Nasz przemysł chemiczny może stać się 
światowym liderem w dziedzinie innowacji, w czym pomogą nam najbardziej 
kompleksowe przepisy w tej dziedzinie w skali świata - REACH. „ 
 
W trakcie przeglądu stwierdzono, że choć konieczne są pewne dostosowania, nie ma 
potrzeby wprowadzania dogłębnych zmian. Najważniejsze wyniki przeglądu są 
następujące: 
 
• Wdrażanie REACH można udoskonalić, podnosząc jakość dokumentacji 

rejestracyjnej, zwiększając poziom stosowania kart charakterystyki jako głównego 
narzędzia zarządzania ryzykiem oraz rozwiązując kwestie dotyczące podziału 
kosztów w ramach forów wymiany informacji o substancjach (SIEF).  

• Istnieje możliwość zmniejszenia obciążeń finansowych i administracyjnych dla 
MŚP, aby zapewnić proporcjonalność przepisów oraz pomóc tym 
przedsiębiorstwom w wywiązywaniu się z wszystkich obowiązków wynikających 
z REACH.  

• REACH nie pokrywa się znacząco z innymi przepisami UE.  
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• Podjęto znaczne starania mające na celu opracowanie metod alternatywnych 
wobec badań na zwierzętach; działania te będą kontynuowane: od 2007 r. 
Komisja udostępniła 330 mln euro na finansowanie badań w tej dziedzinie.  

• Egzekwowanie przepisów można polepszyć. Zadanie to pozostaje w gestii państw 
członkowskich, zatem w ramach przeglądu zalecono im poprawę koordynacji 
pomiędzy sobą.  

• Chociaż w sprawozdaniu wskazuje się na potrzebę dokonania pewnych korekt w 
przepisach, Komisja pragnie zagwarantować europejskim przedsiębiorstwom 
stabilność i przewidywalność prawa. Obecnie nie proponuje się żadnych zmian 
najważniejszych przepisów REACH. 

 
• Dalsze działania 
 
W najbliższych miesiącach Komisja zorganizuje konferencję na temat przeglądu 
REACH. 
 
We współpracy z państwami członkowskimi oraz Europejską Agencją Chemikaliów 
Komisja opracowuje plan działania mający na celu ocenę i identyfikację substancji 
wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC). Zostaną w nim wyraźnie określone 
etapy, oczekiwane wyniki i podział pracy między Komisją, państwami 
członkowskimi i ECHA, aby do 2020 r. wszystkie znane SVHC zostały umieszczone 
na liście kandydackiej  
 
Komisja analizuje również możliwość dalszego obniżenia opłat dla MŚP, aby 
obciążenie finansowe związane z rejestracją było rozłożone bardziej równomiernie. 
 
• Kontekst 
 
REACH to rozporządzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i 
stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów. W ramach przeglądu REACH 
przeanalizowano ogólne funkcjonowanie systemu REACH oraz stopień osiągnięcia 
jego wyjątkowego zestawu celów, jakimi są: wysoki poziom ochrony zdrowia ludzi i 
środowiska, propagowanie alternatywnych metod oceny zagrożeń stwarzanych przez 
substancje, a także swobodny obrót substancjami na rynku wewnętrznym przy 
jednoczesnym zwiększaniu konkurencyjności i innowacyjności. 
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W latach 1999-2009 unijny przemysł chemiczny rozwijał się w tempie szybszym niż 
przeciętne tempo wzrostu we wszystkich sektorach przemysłu wytwórczego i w 
dużym stopniu odbudował swoją pozycję po kryzysie z 2008 r. Sektor chemiczny 
generuje dodatni bilans handlowy i jest w bardzo dobrej sytuacji, szczególnie jeśli 
chodzi o przynoszące wysoką marżę sektory specjalistycznych produktów 
chemicznych. W 2003 r., kiedy przedstawiono wniosek w sprawie REACH, UE 
stanowiła największy na świecie rynek produktów chemicznych, którego udział w 
światowej sprzedaży produktów chemicznych wynosił 30 proc. Dzisiaj wynosi on 
około 21 proc., a największym rynkiem produktów chemicznych są Chiny. UE 
pozostaje jednak największym światowym eksporterem chemikaliów, a w ostatnich 
latach obroty przemysłu wzrosły w wartościach bezwzględnych. 
 
Chemikalia i środowisko:  http://ec.europa.eu/environment/chemicals/index.htm  
Chemikalia, przedsiębiorstwa i przemysł : 
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/reach/index_en.htm 
 
 
20. BADANIA I INNOWACJE - Wsparcie finansowe UE ma pomóc wstępnym 

projektom badawczym w wejściu na rynek 
 
W ramach ogłoszonego nowego programu wsparcia finansowego UE najlepsi 
naukowcy uzyskają granty o wartości 150 000 euro, co pozwoli im przełożyć swą 
pracę na innowacje dostępne na rynku. Europejska Rada ds. Badań Naukowych 
(ERBN) opublikowała 5 lutego 2013 r. wyniki ostatniej rundy programu 
dofinansowania „Weryfikacja koncepcji”. Dotychczas przyznano 60 grantów 
naukowcom, którzy już są beneficjentami ERBN, z czego 27 ostatnich ogłoszono w 
dniu 5 lutego br.  
 
Projekty obejmują szeroki zakres tematów, takich jak innowacyjne terapie 
farmakologiczne i nowe biomateriały, bardziej ekologiczne i tańsze przemysłowe 
substancje chemiczne, czy projektowanie budynków z większym uwzględnieniem 
potrzeb osób niepełnosprawnych. Finansowanie z programu „Weryfikacja koncepcji” 
może obejmować działania związane np. z prawami własności intelektualnej, 
badaniem szans na rynku lub zatwierdzaniem technicznym.  
 
Komisarz ds. badań, innowacji i nauki, Máire Geoghegan-Quinn, powiedziała: 
„Druga runda przyznawania grantów w ramach programu „Weryfikacja koncepcji” to 
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dobra wiadomość, ponieważ musimy realizować więcej naszych najlepszych 
pomysłów na rynku europejskim. Program ten pomaga beneficjentom ERBN 
wykorzystać potencjał swoich odkryć. Dzięki tym grantom oraz finansowaniu 
wstępnych projektów badawczych w ogóle, ERBN pomaga uczynić Europę bardziej 
konkurencyjną zarówno w chwili obecnej, jak i w przyszłości.”  
 
Granty przekazane zostaną naukowcom z dziesięciu państw w europejskiej 
przestrzeni badawczej (państwa członkowskie UE oraz kraje stowarzyszone z 
programem ramowym w dziedzinie badań). Całkowity budżet przeznaczony do 
wykorzystania w ramach tego zaproszenia do składania wniosków wynosi 10 mln 
euro. Ogółem, w ramach drugiego terminu składania wniosków w październiku 2012 
r., nadesłano 69 wniosków, spośród których wybrano 27 ogłoszonych zwycięzców. 
W pierwszym terminie, w maju 2012 r., złożono 75 wniosków, spośród których 
wyłoniono 33 zwycięzców, ogłoszonych we wrześniu 2012 r.  
 
Lista ostatecznie wybranych 27 głównych badaczy wg kraju instytucji przyjmującej 
(w kolejności alfabetycznej w ramach danego kraju) 
Pełna lista wybranych głównych badaczy wg kraju instytucji przyjmującej (w 
kolejności alfabetycznej w ramach danego kraju) 
Przykłady projektów finansowanych w ramach drugiej rundy programu "Weryfikacja 
koncepcji" 
 
• Kontekst 
 
Europejska Rada ds. Badań Naukowych uruchomiła nową inicjatywę finansowania 
pn. „Weryfikacja koncepcji” w marcu 2011 r., by przyczynić się do ożywienia 
innowacji. Każdy grant może opiewać na maksymalnie 150 000 euro, a całkowity 
budżet drugiego zaproszenia do składania wniosków w ramach programu 
„Weryfikacja koncepcji” wynosi 10 mln euro. Zaproszenie jest skierowane do 
wszystkich głównych badaczy korzystających obecnie z grantów ERBN lub z 
grantów, które zakończyły się mniej niż dwanaście miesięcy przed datą publikacji 
zaproszenia. Finansowanie odbywa się przez okres do jednego roku na jeden grant. 
 
Utworzona w 2007 r. przez UE Europejska Rada ds. Badań Naukowych stanowi 
pierwszą ogólnoeuropejską organizację finansującą badania o charakterze 
pionierskim. Ma ona przyczynić się do wybitnych osiągnięć naukowych w Europie 
poprzez wspieranie współzawodnictwa przy ubieganiu się o dotacje między 
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najlepszymi i najbardziej twórczymi naukowcami dowolnej narodowości i wieku. 
ERBN stara się również przyciągać do Europy najlepszych naukowców z całego 
świata. ERBN działa zgodnie z podejściem „oddolnym”, które pozostawia inicjatywę 
w rękach naukowców, pozwalając im na zidentyfikowanie nowych możliwości we 
wszystkich dziedzinach naukowych. Od chwili swojego powstania ERBN 
sfinansowała ponad 3 100 projektów badań pionierskich w całej Europie i stała się 
wzorcem dla najwyższej klasy badań naukowych.  
 
ERBN, która jest najnowszym elementem unijnego siódmego programu ramowego w 
zakresie badań, dysponuje całkowitym w wysokości budżetem 7,5 mld euro w 
okresie od 2007 do 2013 r. Komisja Europejska zaproponowała znaczne - do ponad 
13 mld euro - zwiększenie budżetu ERBN w nowym programie ramowym „Horyzont 
2020” (lata 2014-2020). Kwotę tę uwzględniono w ogólnym projekcie budżetu dla 
programu Horyzont 2020 w wysokości 80 miliardów euro w ciągu siedmiu lat.  
 
• Linki 
Strona internetowa ERBN: http://erc.europa.eu  
„Horyzont 2020”:  http://ec.europa.eu/research/horizon2020/  
 
21. Główne decyzje z lutego o wszczęciu postępowania w sprawie uchybienia 

zobowiązaniom państwa członkowskiego 
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IE        1  
IT 1    1     
LT   1    1   
LU         1 
NL  1        
PL    1 1  1 1 1 
PT        1  
RO  1       1 
SE  1   1     
SI       1   
UK         1 

 
 
Przyjmując comiesięczny pakiet decyzji dotyczących uchybień zobowiązaniom 
państwa członkowskiego, Komisja Europejska podjęła kroki prawne przeciwko 
państwom członkowskim, które nie wypełniły swoich zobowiązań wynikających z 
prawa UE. Decyzje te dotyczą wielu sektorów, a ich celem jest zapewnienie 
właściwego stosowania prawa UE dla dobra obywateli i z korzyścią dla 
przedsiębiorstw.  
 
Komisja przyjęła 21 lutego br. 151 decyzji, w tym 15 uzasadnionych opinii i 13 
decyzji dotyczących skierowania spraw do Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej. Spośród tych ostatnich decyzji 2 obejmują wniosek o nałożenie kar 
pieniężnych. Poniżej przedstawiono streszczenie głównych decyzji dotyczących 
Polski. 
 
Pozostałe sprawy skierowane do Trybunału Sprawiedliwości 
 
• Transport drogowy: Komisja pozywa AUSTRIĘ, FINLANDIĘ i POLSKĘ do 

Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku z niedopełnieniem 
obowiązku stosowania unijnych przepisów dotyczących czasu pracy w 
odniesieniu do kierowców pracujących na własny rachunek 

 
Komisja Europejska podjęła 21 lutego br. decyzję o wniesieniu do Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej spraw przeciw Austrii, Finlandii i Polsce w 
związku z niedopełnieniem przez nie obowiązku stosowania unijnych przepisów 
dotyczących czasu pracy w odniesieniu do kierowców pracujących na własny 
rachunek (dyrektywa 2002/15/WE). Odkąd Komisja zwróciła się do wszystkich 
państw członkowskich o przedłożenie jej informacji na temat działań podjętych w 
celu zapewnienia pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami upłynęły ponad dwa 
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lata. Trzy wymienione państwa członkowskie wciąż nie zgłosiły krajowych środków 
transpozycji gwarantujących pełną skuteczność dyrektywy. 
 
• Ochrona środowiska: Polska przed Trybunałem w związku z niedoskonałym 

prawem w dziedzinie ochrony wód 
 
Komisja Europejska wnosi do unijnego Trybunału Sprawiedliwości sprawę 
przeciwko Polsce w związku z nieprawidłową transpozycją europejskich przepisów w 
dziedzinie ochrony wód. Szereg obszarów polskiego ustawodawstwa w dziedzinie 
ochrony wód wykazuje braki. Dotyczy to m.in. transpozycji niektórych definicji 
określonych w dyrektywie oraz załączników do dyrektywy. Komisja jest w 
szczególności zaniepokojona brakiem transpozycji załącznika II, w którym 
przedstawiono charakterystykę typów wód powierzchniowych i podziemnych, a także 
niepełną transpozycją załącznika III, która powinna zapewnić specyfikacje i punkty 
referencyjne służące analizie obszaru dorzecza, przegląd wpływu działalności 
człowieka na stan wód i analizę ekonomiczną korzystania z wód. Kwestia 
monitorowania stanu wód również wzbudza zastrzeżenia Komisji. Pomimo licznych 
przypomnień nie uzyskano satysfakcjonującej odpowiedzi. Zgodnie z zaleceniem 
komisarza ds. środowiska Janeza Potočnika Komisja wniosła zatem sprawę 
przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości UE. 
 
Inne sprawy dotyczące konkretnych kwestii 
 
• Dobrostan zwierząt: Komisja zwiększa presję na państwa członkowskie, aby 

egzekwowały grupowe utrzymanie loch 
 
Komisja Europejska, przekazując Belgii, Cyprowi, Danii, Francji, Niemcom, Grecji, 
Irlandii, Polsce i Portugalii wezwania do usunięcia uchybienia, wezwała je do 
podjęcia działań w celu usunięcia nieprawidłowości w wykonaniu przepisów UE 
dotyczących dobrostanu zwierząt, a w szczególności wdrożenia dyrektywy 
2008/120/WE, która nakłada wymóg, aby lochy były trzymane w grupach przez 
pewną część ciąży. 
 
Uzasadnione opinie 
 
• Swobodny przepływ towarów: Komisja wzywa POLSKĘ do usunięcia przeszkód 

w handlu suplementami żywnościowymi 



 

 70

 
Suplementy żywnościowe stanowią szybko rozwijający się rynek. Komisja 
Europejska zwróciła się do Polski o zmianę przepisów dotyczących przywozu 
suplementów żywnościowych produkowanych lub wprowadzanych do obrotu 
zgodnie z prawem w innych państwach członkowskich. Zdaniem Komisji 
obowiązujące obecnie w Polsce przepisy stwarzają barierę dla swobodnego 
przepływu towarów w obrębie rynku wewnętrznego UE, a zatem są sprzeczne z art. 
34 i 36 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komisja wszczęła 
postępowanie po otrzymaniu kilku skarg dotyczących uciążliwych polskich procedur 
wyjaśniających, z którymi mają do czynienia importerzy suplementów 
żywnościowych z innych państw członkowskich. Dotyczy to w szczególności 
suplementów żywnościowych zawierających substancje, które mogą być 
wykorzystywane w produktach leczniczych.  
 
Komisja uważa, że polskie ustawodawstwo nie zapewnia pewności prawa, w 
szczególności ze względu na przeniesienie ciężar dowodu w odniesieniu do oceny 
bezpieczeństwa suplementów żywnościowych. Oznacza to, że koszty oceny 
bezpieczeństwa ponoszą importerzy, podczas gdy ocena taka powinna one być 
przeprowadzana i opłacana przez władze polskie. Należy przy tym zauważyć, że 
przedmiotowe suplementy żywnościowe uznaje się za bezpieczne, ponieważ zostały 
zgodnie z prawem wyprodukowane lub wprowadzone do obrotu w innych państwach 
członkowskich. Komisja jest ponadto zdania, że Polska nie wypełniła obowiązków 
ciążących na niej zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 764/2008 ustanawiającym 
procedury dotyczące stosowania niektórych krajowych przepisów technicznych do 
produktów wprowadzonych legalnie do obrotu w innym państwie członkowskim oraz 
uchylającym decyzję nr 3052/95/WE, ponieważ nie stosuje ona przepisów tego 
rozporządzenia podejmując decyzje uniemożliwiające lub utrudniające suplementom 
żywnościowym dostęp do rynku. W związku z tym Komisja wydała uzasadnioną 
opinię, w której wzywa Polskę do zmiany przepisów prawnych w celu umożliwienia 
swobodnego przepływu towarów w ramach jednolitego rynku. Jeżeli omawiane 
przepisy prawne nie zostaną dostosowane w ciągu dwóch miesięcy, Komisja może 
skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 
 
• Podatki: Komisja wzywa POLSKĘ do zmiany przepisów w sprawie obniżonej 

stawki VAT 
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Komisja Europejska oficjalnie wezwała Polskę do zmiany przepisów w sprawie 
obniżonej stawki podatku VAT stosowanej w odniesieniu do towarów 
przeznaczonych na cele bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Środek ten wykracza 
poza zakres dozwolony na mocy dyrektywy w sprawie podatku VAT (2006/112/WE).  
 
Zgodnie z przepisami dotyczącymi VAT obniżona stawka VAT może być stosowana 
tylko do niektórych towarów i usług wymienionych w dyrektywie (załącznik III). 
Wykaz ten musi być ściśle przestrzegany i interpretowany zgodnie z ustaleniami, 
które wszystkie 27 państw członkowskich UE przyjęło jednomyślnie. Dyrektywa nie 
zezwala Polsce na stosowanie obniżonej stawki podatku VAT w odniesieniu do 
towarów przeznaczonych na cele bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ponieważ nie 
są one umieszczone w tym wykazie. Komisja, stojąc na straży traktatów UE, 
zapewnia prawidłowe stosowanie i przestrzeganie przepisów przez wszystkie państwa 
członkowskie UE. 
 
Wezwanie Komisji ma formę uzasadnionej opinii. Jeżeli omawiane przepisy prawne 
nie zostaną dostosowane w ciągu dwóch miesięcy, Komisja może skierować sprawę 
do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.  
 
 
22. OCHRONA ŚRODOWISKA - Polska przed Trybunałem w związku z 

niedoskonałym prawem w dziedzinie ochrony wód 
 
Komisja Europejska 21 lutego 2013 r. wniosła do unijnego Trybunału 
Sprawiedliwości sprawę przeciwko Polsce w związku z nieprawidłową transpozycją 
europejskich przepisów w dziedzinie ochrony wód. Szereg obszarów polskiego 
ustawodawstwa w dziedzinie ochrony wód wykazuje braki. Dotyczy to m.in. 
transpozycji niektórych definicji określonych w dyrektywie oraz załączników do 
dyrektywy. Komisja jest w szczególności zaniepokojona brakiem transpozycji 
załącznika II, w którym przedstawiono charakterystykę typów wód 
powierzchniowych i podziemnych, a także niepełną transpozycją załącznika III, która 
powinna zapewnić specyfikacje i punkty referencyjne służące analizie obszaru 
dorzecza, przegląd wpływu działalności człowieka na stan wód i analizę 
ekonomiczną korzystania z wód. Kwestia monitorowania stanu wód również 
wzbudza zastrzeżenia Komisji. Pomimo licznych przypomnień nie uzyskano 
satysfakcjonującej odpowiedzi. Zgodnie z zaleceniem komisarza ds. środowiska 
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Janeza Potočnika Komisja wnosi zatem przeciwko Polsce sprawę do Trybunału 
Sprawiedliwości UE.  
 
Ramowa dyrektywa wodna ma kluczowe znaczenie dla ochrony wód w Europie. W 
art. 5 państwa członkowskie zobowiązano do przygotowania analizy obszaru 
dorzecza, dokonania przeglądu wpływu działalności człowieka na stan wód oraz 
przeanalizowania ekonomicznych aspektów związanych z korzystaniem z wód. 
Analiza ta jest niezbędną podstawą dla spełnienia wielu innych wymogów 
dyrektywy. Zdaniem Komisji niepełna lub nieodpowiednia transpozycja załączników 
doprowadzi prawdopodobnie do niepoprawnej oceny stanu rzeczy i może również 
mieć wpływ na plany gospodarowania wodami w dorzeczu, co spowoduje 
potencjalnie negatywne skutki dla zdrowia ludzi oraz ilości i jakości wody.  
 
W czerwcu 2008 r. Komisja przesłała w tej sprawie do władz polskich wezwanie do 
usunięcia uchybienia. Jako że odpowiedź Polski i działania naprawcze nie objęły 
swoim zakresem wszystkich zastrzeżeń Komisji, w czerwcu 2010 r. wystosowano 
uzasadnioną opinię. W marcu 2011 r. Polska dokonała przeglądu przepisów w 
dziedzinie ochrony wód, przyjmując w listopadzie tego samego roku szereg ustaw. 
Ponieważ jednak w dalszym ciągu nie usunięto niektórych niedociągnięć 
stwierdzonych w czerwcu 2010 r., Komisja pozywa Polskę do Trybunału. W zeszłym 
miesiącu Polska otrzymała podobny pozew w związku z zanieczyszczeniem wody 
azotanami. 
 
• Kontekst 
 
Ramowa dyrektywa wodna, która weszła w życie w 2000 r., zapewnia państwom 
członkowskim ramy umożliwiające zintegrowane gospodarowanie zasobami 
wodnymi dorzeczy w całej Unii Europejskiej. Wszystkie państwa członkowskie 
zobowiązały się do ochrony i poprawy stanu wszystkich części wód gruntowych i 
powierzchniowych (rzek, jezior, kanałów i wód przybrzeżnych), aby przywrócić ich 
dobry stan najpóźniej do 2015 r. 
 
Monitorowanie wód powierzchniowych obejmuje skład chemiczny wody, szereg 
istotnych elementów biologicznych oraz fizyczny stan jednolitych części wód. Jego 
celem jest zapewnienie wyczerpującego przeglądu stanu europejskich wód. Programy 
monitorowania wód podziemnych obejmują ilość i jakość wody. 
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• Dodatkowe informacje: 
 
Dodatkowe informacje na temat ramowej dyrektywy wodnej: 
http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/index_en.html 
Aktualne statystyki dotyczące postępowań w sprawie naruszenia przepisów ogółem:  
http://ec.europa.eu/community_law/infringements/infringements_en.htm 
 
 
23. TRANSPORT DROGOWY - Komisja pozywa Austrię, Finlandię i Polskę do 

Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku z niedopełnieniem 
obowiązku stosowania unijnych przepisów dotyczących czasu pracy w 
odniesieniu do kierowców pracujących na własny rachunek 

 
Komisja Europejska podjęła 21 lutego 2013 r. decyzję o wniesieniu do Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawy przeciw Austrii, Finlandii i Polsce w 
związku z niedopełnieniem obowiązku stosowania unijnych przepisów dotyczących 
czasu pracy w odniesieniu do kierowców pracujących na własny rachunek 
(dyrektywa 2002/15/WE). Odkąd Komisja zwróciła się do wszystkich państw 
członkowskich o przedłożenie jej informacji na temat działań podjętych w celu 
zapewnienia pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami upłynęły ponad dwa lata. 
Trzy wymienione państwa członkowskie wciąż nie zgłosiły krajowych środków 
transpozycji gwarantujących pełną skuteczność dyrektywy. 
 
• Przepisy UE 
 
Dyrektywa w sprawie czasu pracy (2002/15/WE) wprowadziła minimalne wymogi w 
odniesieniu do organizacji czasu pracy w celu poprawy ochrony zdrowia i 
bezpieczeństwa osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu 
drogowego, poprawy bezpieczeństwa drogowego i ujednolicenia warunków 
konkurencji. Zgodnie z tą dyrektywą średni maksymalny tygodniowy czas pracy w 
ciągu czterech miesięcy (z możliwością przedłużenia do sześciu miesięcy w drodze 
układów zbiorowych) nie może przekraczać 48 godzin, a maksymalny tygodniowy 
czas pracy w żadnym przypadku nie może przekroczyć 60 godzin. Czas pracy 
obejmuje czas prowadzenia pojazdu, który zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
561/2006 jest ograniczony do maksymalnie 56 godzin tygodniowo i 90 godzin w 
ciągu kolejnych dwóch tygodni).  
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Dyrektywa jest ważnym instrumentem mającym na celu zapewnienie ochrony 
zawodowych kierowców przed szkodliwymi skutkami nadmiernie wydłużonego 
czasu pracy, niedostatecznego wypoczynku lub zakłóconych cyklów pracy dla ich 
zdrowia i bezpieczeństwa. 
 
Od marca 2009 r. z powodu odrzucenia przez Parlament Europejski wniosku Komisji 
mającego na celu zmianę obowiązującej dyrektywy poprzez wyłączenie na stałe z 
zakresu jej stosowania kierowców pracujących na własny rachunek, jej przepisy (w 
ich obecnym brzmieniu) obejmują również tę grupę zawodową. 
 
• Uzasadnienie działania 
 
W lipcu 2010 r. Komisja wystosowała do państw członkowskich prośbę o 
przedstawienie środków krajowych przyjętych w celu wykonania obowiązku 
stosowania przepisów dotyczących czasu pracy w odniesieniu do kierowców 
pracujących na własny rachunek.  
 
Nie otrzymawszy wymaganych zgłoszeń transpozycji we wrześniu i w październiku 
2011 r., Komisja przesłała kilku państwom członkowskim, w tym Austrii, Finlandii i 
Polsce, wezwania do usunięcia uchybienia.  
 
Następnym krokiem było przesłanie uzasadnionych opinii w kwietniu 2012 r. Mimo 
to Austria, Finlandia i Polska nadal nie dokonały pełnej transpozycji. W związku z 
nieprzyjęciem przez te trzy państwa wszelkich niezbędnych środków w celu 
dostosowania się do przepisów prawa UE (art. 258 TFUE - Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej) Komisja podjęła decyzję o wszczęciu postępowania w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego i skierowała przeciwko nim 
sprawy do Trybunału Europejskiego Unii Europejskiej. 
 
 
24. EUROPEJSKI KOMITET EKONOMICZNO-SPOŁECZNY - Polityka UE 

w regionie Arktyki 
 
W dniu 31 stycznia 2013 r. w Rovaniemi w Finlandii Europejski Komitet 
Ekonomiczno-Społeczny (EKES), wspólnie z Centrum Arktycznym Uniwersytetu 
Laponii, przeprowadził wysłuchanie na temat polityki UE w regionie Arktyki. 
W wysłuchaniu udział wzięli przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego, 
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środowisk akademickich, władz lokalnych i mediów, a także członkowie parlamentu i 
dyplomaci. Debata poświęcona była przede wszystkim interesom i priorytetom UE w 
regionie arktycznym, który wzbudza obecnie coraz większe zainteresowanie 
podmiotów działających na arenie światowej w takich dziedzinach, jak np. 
energetyka, transport i środowisko. 
 
W ostatnich dziesięcioleciach zainteresowanie Arktyką wzrosło w związku z 
przemianami zachodzącymi w tym regionie. Zmiana klimatu powoduje topnienie 
pokrywy lodowej i rozmarzanie wiecznej zmarzliny, co kieruje uwagę globalnych 
graczy na zasoby energetyczne i naturalne, na nowe szlaki morskie, a także na 
wyzwania związane ze środowiskiem. UE od dawna jest świadoma tych zjawisk: w 
latach 2008 i 2012 przedstawiła politykę dotyczącą Arktyki i zapowiedziała, że 
zamierza realizować kompleksową strategię na rzecz tego regionu. 
 
Wysłuchanie publiczne poświęcone było opracowywanej właśnie opinii EKES-u pod 
roboczym tytułem „Polityka arktyczna UE odpowiedzią na wyłaniające się w tym 
regionie globalne wyzwania - punkt widzenia społeczeństwa obywatelskiego”. Wzięli 
w nim udział przedstawiciele różnorodnych zainteresowanych stron, co zapewniło 
wartościową debatę na temat sytuacji w regionie Arktyki i perspektyw na przyszłość. 
EKES reprezentowali przewodniczący grupy analitycznej ds. polityki arktycznej UE 
Paul Lidehäll, przewodniczący Sekcji Stosunków Zewnętrznych Sandy Boyle, 
sprawozdawca opinii Filip Hamro-Drotz oraz inni członkowie grupy analitycznej. 
Wśród zaproszonych prelegentów byli m.in. rektor Uniwersytetu Laponii prof. Mauri 
Ylä-Kotola, dyrektor Centrum Arktycznego prof. Paula Kankaanpää, poseł do 
Parlamentu Europejskiego i sprawozdawca raportu PE na temat polityki arktycznej 
UE Michael Gahler, burmistrz Rovaniemi Esko Lotvonen oraz ambasador Hannu 
Halinen z fińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 
 
EKES przyjął z zadowoleniem priorytety nakreślone w komunikacie Komisji i 
wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych w sprawie polityki w 
regionie Arktyki. Przedstawiciele Komitetu podkreślili jednak, że UE powinna jak 
najszybciej nadać swej polityce arktycznej ramy formalne i w ten sposób zapewnić 
zaangażowanie Unii jako wiarygodnego i konstruktywnego partnera. Polityka ta 
powinna być spójna ze strategią przyjętą przez każde z państw Arktyki, tak by 
wypracować i wdrożyć zarządzanie regionem arktycznym oparte na skutecznej 
współpracy z tymi państwami i z kluczowymi partnerami. „Chcemy jak najlepiej 
wykorzystać potencjał Arktyki, jednocześnie jednak powinniśmy dbać o to, by 
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ograniczyć do minimum negatywne skutki działalności człowieka w tym regionie” - 
powiedział Filip Hamro-Drotz. 
 
EKES stwierdził ponadto, że w działania w regionie Arktyki trzeba regularnie i na 
szeroką skalę włączać, w roli doradczej, społeczeństwo obywatelskie, a zwłaszcza 
ludność tubylczą. 
 
Uczestnicy przyjęli z zadowoleniem decyzję Komisji Europejskiej o przyznaniu 1 
mln euro na projekt przygotowawczy, którego celem jest utworzenie w Rovaniemi 
Europejskiego Centrum Informacji o Arktyce. 
 
 
25. EUROPEJSKI KOMITET EKONOMICZNO-SPOŁECZNY - Europa na 

drodze ku ożywieniu gospodarczemu? 
 
Na lutowej sesji plenarnej EKES-u przewodniczący Komisji Europejskiej José 
Manuel Barroso i członkowie Komitetu debatowali na temat zrównoważonego 
wzrostu, sposobów wyjścia z kryzysu oraz roli społeczeństwa obywatelskiego. 
Przyjęto trzy opinie dotyczące polityki gospodarczej państw członkowskich. 
 
Komisja Europejska (KE) i Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) 
wyraziły wspólny pogląd, że zrównoważony wzrost jest kluczowym elementem dla 
utrzymania europejskiego modelu społecznego. Przewodniczący Komisji 
Europejskiej José Manuel Barroso podkreślił znaczenie dyscypliny, konwergencji i 
solidarności, które umożliwiają tworzenie miejsc pracy i stymulowanie wzrostu 
gospodarczego. Z kolei przewodniczący EKES-u Staffan Nilsson zaapelował do 
państw członkowskich i do instytucji o pogłębienie procesu integracji. Jego zdaniem 
nie wolno zapominać, że koszty braku integracji byłyby znacznie wyższe. Komisja 
oczekuje, że ostatnie decyzje dotyczące unii bankowej oraz reform podatkowych 
poprowadzą Europę na ścieżkę ożywienia gospodarczego, jednak na razie jeszcze nie 
należy popadać w samozadowolenie. Przewodniczący Barroso z uznaniem 
wypowiadał się o wkładzie Komitetu w funkcjonowanie UE i o jego doradczej roli 
oraz o tym, że wspiera on Komisję w wielu dziedzinach polityki, jak choćby w 
pracach na rzecz zrównoważonej Europy czy broniąc jej wniosku w sprawie budżetu. 
Członkini EKES-u Jane Morrice podziękowała przewodniczącemu Komisji za jego 
gotowość do ścisłej współpracy z Komitetem, wezwała jednak do jeszcze większego 
wysiłku. „Jestem przekonana, że naszą wiedzę i doświadczenie można by 
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wykorzystywać w jeszcze większym stopniu; proszę się bardziej postarać” - 
stwierdziła w swojej wypowiedzi. 
 
Ponadto przyjęto trzy opinie dotyczące różnych dziedzin polityki krajowej. W opinii 
na temat rocznej analizy wzrostu gospodarczego (sprawozdawca: Xavier Verboven, 
Grupa Pracowników, Belgia), EKES ostrzegł przed dalszym realizowaniem polityki 
cięć i oszczędności oraz przed poważnymi konsekwencjami recesji, która może 
strukturalnie osłabić gospodarki krajowe. W opinii o wytycznych dla państw 
członkowskich w zakresie zatrudnienia (sprawozdawca: Wolfgang Greif, Grupa 
Pracowników, Austria), Komitet po raz kolejny wyraził swoje poważne obawy, że nie 
uda się osiągnąć celów strategii „Europa 2020”, ani jeśli chodzi o zatrudnienie, ani 
pod względem zwalczania ubóstwa. Zaapelował także o opracowanie europejskiego 
pakietu zachęt, które oddziaływałyby kompleksowo na politykę rynku pracy. 
 
• Pobudzanie popytu i troska o sprawiedliwy podział dóbr 
 
Trzecia opinia (sprawozdawca: Thomas Delapina, Grupa Pracowników, Austria) 
dotyczyła polityki gospodarczej państw członkowskich, których walutą jest euro. 
Przygotowano ją w odpowiedzi na konsultację ze strony Komisji w związku 
zaleceniem Rady w sprawie wdrażania ogólnych wytycznych polityki gospodarczej 
państw członkowskich strefy euro. EKES z zadowoleniem przyjął przygotowane 
przez Komisję zalecenie, w którym zawarto nie tylko ogólne wytyczne dla krajów 
strefy euro, lecz także propozycje dostosowane do uwarunkowań gospodarczych 
poszczególnych krajów. Niemniej zdaniem Komitetu obecny zestaw środków polityki 
makroekonomicznej jest niewłaściwie wyważony, w związku z czym EKES domaga 
się opracowania nowego modelu wzrostu, który uwzględniałby znaczenie popytu i 
sprawiedliwego podziału dóbr. W opinii przedstawiono szereg konkretnych zaleceń, 
w tym i postulat ostrzejszego uregulowania rynków finansowych, tak aby 
odpowiadały one potrzebom gospodarki realnej, oraz postulat siatki bezpieczeństwa 
opartej na zasadzie solidarności, która chroniłaby przed spekulacjami wymierzonymi 
w poszczególne kraje i przed kosztami finansowymi. 
 
W świetle badań międzynarodowych, z których wynika, że w sytuacji recesji 
mnożniki fiskalne mają o wiele bardziej niekorzystny wpływ na wzrost gospodarczy i 
zatrudnienie, niż dotychczas sądzono, Komitet zaapelował o ich ponowną ocenę w 
kształtowaniu polityki gospodarczej. Polityka powinna zatem uwzględniać fakt, że 
ujemne mnożniki dochodu i zatrudnienia wynikające ze środków po stronie 
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dochodów są z reguły mniejsze niż w przypadku środków związanych z 
ograniczaniem wydatków. EKES ostrzegł też przed koncentrowaniem się na 
konkurencyjności cenowej, jako na sposobie zmniejszenia zewnętrznych 
nierównowag gospodarczych, zwłaszcza poprzez obniżenie płac, gdyż ogranicza to 
całkowity popyt i prowadzi do spirali spadku, na czym tracą wszystkie kraje. Europa 
odniesie sukces w globalnym współzawodnictwie tylko wtedy, gdy będzie stosować 
strategię polegającą na tworzeniu wartości dodanej odznaczającej się wysoką 
jakością. Komitet sprzeciwił się osłabianiu systemów zabezpieczenia społecznego i 
wezwał do ogólnej refleksji nad systemem podatkowym - zwłaszcza pod kątem 
sprawiedliwego podziału, a także za wzmocnieniem roli partnerów społecznych na 
szczeblu krajowym i europejskim, co zwiększy też wartość dialogu 
makroekonomicznego. Jego zdaniem w przeglądzie wytycznych powinno się 
uwzględnić fakt, że kraje, w których partnerstwo społeczne funkcjonuje prawidłowo, 
potrafią łagodzić wpływ kryzysu lepiej niż inne kraje. 
 
 
 
 

Opracowała: 
dr Magdalena Skulimowska4 

 

                                                 
4 Na podstawie informacji Komisji Europejskiej. 


