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1. OCHRONA ŚRODOWISKA - Komisja proponuje ograniczenie stosowania
plastikowych toreb
W dniu 4 listopada 2013 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek, który nakłada na państwa
członkowskie obowiązek ograniczenia używania lekkich plastikowych toreb na zakupy.
Państwa członkowskie mogą same zdecydować, jakie działania uważają za najbardziej
odpowiednie, możliwe środki obejmują wprowadzenie opłat, ustalenie krajowych celów w
zakresie zmniejszenia użycia lub też warunkowy zakaz korzystania z takich toreb. Lekkich
toreb plastikowych używa się często jednorazowo, ale w środowisku mogą one przetrwać setki
lat, często w postaci szkodliwych cząstek, o których wiadomo, że stanowią szczególne
zagrożenie dla organizmów morskich.
Komisarz ds. środowiska Janez Potočnik stwierdził: „Podejmowane przez nas działania mają
na celu rozwiązanie bardzo poważnego i widocznego problemu ochrony środowiska. Co roku
do śmieci wyrzucanych jest w Europie ponad 8 miliardów plastikowych toreb, powodując
ogromne szkody w środowisku. W niektórych państwach członkowskich osiągnięto już
imponujące wyniki w ograniczaniu używania takich toreb. Jeśli dołączyłyby do nich pozostałe
państwa, moglibyśmy zmniejszyć obecny poziom zużycia ogółem w Unii Europejskiej aż o
80 proc.”.
Zasadniczo proponowany wniosek wprowadza do dyrektywy dotyczącej opakowań i odpadów
opakowaniowych zmiany w postaci dwóch głównych elementów. Po pierwsze, nakłada on na
państwa członkowskie obowiązek przyjęcia środków mających na celu ograniczenie
stosowania wykonanych z tworzywa sztucznego toreb na zakupy o grubości poniżej 50
mikronów, ponieważ są one rzadziej niż ich grubsze odpowiedniki używane więcej niż jeden
raz, często powiększając jedynie ilość odpadów. Po drugie, środki te mogą obejmować
wykorzystanie instrumentów ekonomicznych, takich jak wprowadzenie opłat, ustalenie
krajowych celów w zakresie zmniejszenia użycia odnośnych toreb oraz ograniczenia we
wprowadzaniu ich do obrotu (nie naruszając zasad działania rynku wewnętrznego
ustanowionych w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej). Wysoki stopień redukcji,
osiągnięty w niektórych państwach członkowskich Unii dzięki zastosowaniu opłat i innych
środków, jest dowodem na to, że skuteczne działania mogą zaowocować dobrymi wynikami.
Niniejszy wniosek jest następstwem działań podjętych przez poszczególne państwa
członkowskie, a także apeli unijnych ministrów ochrony środowiska do Komisji o zbadanie
możliwości działań na szczeblu unijnym. Jest on wynikiem zakrojonych na szeroką skalę
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konsultacji publicznych, w ramach których inicjatywa podjęcia w tym zakresie działań
obejmujących cały obszar Unii uzyskała duże poparcie.
 Kontekst
Te same cechy, które czynią plastikowe torby atrakcyjnymi z handlowego punktu widzenia, to
jest ich niewielka waga i odporność na rozkład, przyczyniają się także do mnożenia się ich
ilości w środowisku naturalnym. Wymykają się one z łańcucha przetwarzania odpadów i
gromadzą w naszym środowisku, głównie w postaci odpadów wyrzucanych do morza. Jako
odpady plastikowe torby na zakupy mogą przetrwać setki lat. Zanieczyszczenie morza
odpadami jest w coraz większym stopniu uznawane za główne wyzwanie w skali światowej,
stanowiąc zagrożenie dla ekosystemów morskich i zwierząt, takich jak ryby i ptaki. Istnieją
również dowody wskazujące na duże nagromadzenie odpadów w morzach Europy.
W 2010 r. wprowadzono na rynek unijny około 98,6 miliardów plastikowych toreb na zakupy,
co odpowiada zużywaniu 198 takich toreb przez każdego obywatela Unii rocznie. Większość z
tych prawie 100 miliardów to torby lekkie, które są rzadziej niż ich grubsze odpowiedniki
wykorzystywane więcej niż jeden raz. Dane dotyczące rocznego zużycia lekkich plastikowych
toreb na zakupy w poszczególnych państwach członkowskich znacznie się różnią, począwszy
od, jak się szacuje, 4 toreb na mieszkańca w Danii i Finlandii do 466 toreb na mieszkańca
w Polsce, Portugalii i Słowacji.
 Dodatkowe informacje
Projekt wniosku oraz odnośny raport (z podanymi powyżej danymi dotyczącymi zużycia w
państwach członkowskich) dostępne są na stronie internetowej:
http://ec.europa.eu/environment/waste/packaging/legis.htm#plastic_bags
Projekt wniosku:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0761:FIN:PL:PDF
 Zobacz także
http://ec.europa.eu/environment/waste/plastic_waste.htm
http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm
Wyniki konsultacji publicznych: http://ec.europa.eu/environment/waste/packaging/events.htm
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2. OCHRONA KLIMATU - Komisja proponuje ratyfikację drugiej fazy protokołu z
Kioto
Komisja Europejska przedstawiła 6 listopada 2013 r. propozycję prawodawstwa koniecznego
do formalnej ratyfikacji przez Unię Europejską drugiego okresu rozliczeniowego (2013-2020)
protokołu z Kioto w sprawie zmian klimatu. UE, państwa członkowskie i Islandia zobowiązały
się do wspólnej realizacji celu zakładającego redukcję o 20 proc. swoich łącznych emisji
gazów cieplarnianych w drugim okresie w porównaniu z poziomem z 1990 r. lub ich innymi
wybranymi latami obliczeniowymi. To zobowiązanie do redukcji emisji jest zgodne pakietem
klimatyczno-energetycznym z 2009 r. i odzwierciedla określone w pakiecie środki w zakresie
redukcji na poziomie UE i państw członkowskich.
Komisarz ds. działań w dziedzinie klimatu Connie Hedegaard powiedziała: „Ratyfikacja
drugiej fazy protokołu z Kioto podkreśla zaangażowanie UE w określenie prawnie wiążącego i
opartego na przepisach podejścia do międzynarodowych działań w zakresie przeciwdziałania
zmianie klimatu. Naszą determinację przy realizacji tych zobowiązań pokazuje fakt, że w
praktyce UE już stosuje cele i zasady przewidziane w drugim okresie rozliczeniowym
protokołu z Kioto, ponieważ rozpoczął się on w styczniu bieżącego roku. Poprzez formalną
ratyfikację drugiej fazy protokołu Europa przyczyni się do jak najszybszego wprowadzenia go
w życie na szczeblu międzynarodowym. Jestem pewien, że Parlament Europejski, Rada,
państwa członkowskie i Islandia, tak szybko jak będzie to możliwe zakończą procedury
ratyfikacyjne.”
Komisja przedstawiła dwa wnioski ustawodawcze dotyczące: decyzji Rady w sprawie
ratyfikacji poprawki dauhańskiej do protokołu z Kioto ustanawiającej drugi okres
rozliczeniowy oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kwestii
technicznych związanych z realizacją drugiego okresu rozliczeniowego.
 Decyzja o ratyfikacji
Decyzja o ratyfikacji umożliwia UE, jako stronie protokołu z Kioto, ratyfikację poprawki
dauhańskiej. Określa także warunki, zgodnie z którymi UE, jej państwa członkowskie oraz
Islandia wspólnie zrealizują zobowiązanie do redukcji emisji o 20 proc.
Decyzja o ratyfikacji nie zmienia żadnych celów krajowych wyznaczonych w pakiecie
klimatyczno-energetycznym ani limitu emisji unijnego systemu handlu uprawnieniami do
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emisji (EU ETS), które spowodują osiągnięcie 21 proc. redukcji do 2020 r. w porównaniu z
poziomem z 2005 r.
 Kwestie techniczne dotyczące wykonania
Proponowane rozporządzenie dotyczące kwestii technicznych stanowi podstawę dla aktów
prawnych mających na celu rozwiązanie szeregu kwestii technicznych związanych z realizacją
przez UE i państwa członkowskie drugiego okresu rozliczeniowego.
 Dalsze działania
Oba wnioski zostają teraz przekazane Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Równolegle do
ratyfikacji przez Unię Europejską państwa członkowskie i Islandia będą musiały zakończyć
swoje krajowe procesy ratyfikacyjne.
Komisja ma nadzieję, że ratyfikacja przez Unię Europejską i ratyfikacje krajowe zakończą się
do lutego 2015 r. Następnie UE, państwa członkowskie i Islandia jednocześnie złożą swoje
odpowiednie instrumenty przyjęcia w ONZ, dzięki czemu poprawka dauhańska będzie mogła
wejść w życie w tym samym czasie dla wszystkich.
Na szczeblu międzynarodowym poprawka dauhańska wejdzie w życie po jej ratyfikacji przez
trzy czwarte stron protokołu (tj. 144 ze 192 stron). Unia Europejska jest również stroną
protokołu, podobnie jak wszystkie państwa członkowskie i Islandia.
 Kontekst
Poprawka do protokołu z Kioto ustanawiająca drugi okres rozliczeniowy została uzgodniona
na konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmiany klimatu w Ad-Dausze w Katarze w
grudniu 2012 r. UE i państwa członkowskie zgodziły się na udział w drugim okresie realizacji
zobowiązań w ramach szerszego pakietu uzgodnień na szczeblu międzynarodowym.
Uzgodnienia te obejmują:
 dobrowolne zobowiązania ponad 80 państw, w tym Stanów Zjednoczonych, Chin, Indii,
RPA i Brazylii dotyczące ograniczenia ich emisji do 2020 r. Zobowiązania te, w
połączeniu z formalnymi celami 38 stron uczestniczących w drugim okresie
rozliczeniowym protokołu z Kioto, oznaczają, że ponad 80 proc. światowych emisji objęte
jest celami lub zobowiązaniami do 2020 r.
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 konsensus na poziomie międzynarodowym, co do przyjęcia nowego światowego
porozumienia w sprawie zmiany klimatu, mającego zastosowanie do wszystkich stron do
2015 r. oraz wprowadzenia go w życie od 2020 r.

3. OCHRONA KLIMATU - UE planuje wyważony postęp we wspieraniu działań w
dziedzinie klimatu na konferencji w Warszawie
Podczas konferencji ONZ w sprawie zmiany klimatu w dniach 11–22 listopada w Warszawie
Unia Europejska będzie dążyć do przyjęcia wyważonego pakietu decyzji w celu wsparcia
międzynarodowych działań w dziedzinie klimatu. Decyzje te mają usprawnić wdrożenie
dotychczas uzgodnionych środków klimatycznych, pomóc osiągnąć postęp w pracach
dotyczących znacznych redukcji światowych emisji gazów cieplarnianych do 2020 r. i
stworzyć podstawę dla przyjęcia do 2015 r. nowego prawnie wiążącego światowego
porozumienia w sprawie klimatu zawierającego zobowiązania w zakresie emisji wszystkich
państw.
Valentinas Mazuronis, minister środowiska Litwy, która obecnie sprawuje prezydencję w
Radzie UE, powiedział: „Spotkanie w Warszawie jest ważnym krokiem w realizacji
zobowiązań podjętych do tej pory, w poszukiwaniu sposobów bardziej ambitnych działań
krótkoterminowych i w przygotowywaniu porozumienia, które ma zostać przyjęte w 2015 r.
UE zaproponowała stopniowy proces obejmujący fazę oceny i mający na celu określenie
ambitnych zobowiązań porozumienia planowanego na 2015 r., który stanowi solidną podstawę
do przyjęcia decyzji w Warszawie”.
Unijna komisarz ds. działań w dziedzinie klimatu, Connie Hedegaard, dodała: „Wszyscy
powinni zrozumieć, że warszawska konferencja nie zakończy negocjacji dotyczących
światowego porozumienia w sprawie klimatu, które ma zostać podpisane w 2015 r.
Będzie jednak niezwykle ważnym spotkaniem, na którym poczynimy postępy i przygotujemy
się do konferencji w Paryżu w 2015 r. W Warszawie musimy uzgodnić ambitne zobowiązania
na potrzeby porozumienia planowanego na 2015 r. oraz ustalić zwiększenie redukcji emisji w
pozostałej części bieżącego dziesięciolecia. Wszystkie państwa muszą być gotowe do złożenia
ambitnych zobowiązań przed kolejnym szczytem przywódców państw w sprawie zmian
klimatu, który zwołał na wrzesień przyszłego roku sekretarz generalny ONZ Ban Ki-Moon”.
 Porozumienie planowane na 2015 r.
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Konieczny jest pilny postęp w odniesieniu do projektu, zakresu i struktury światowego
porozumienia, które ma zostać przyjęte najpóźniej do 2015 r. i wejść w życie w 2020 r. UE
pragnie, by na konferencji w Warszawie wykorzystano dotychczasowe postępy i zaplanowano
prace, które są niezbędne w 2014 r., aby projekt porozumienia był dostępny na długo przed
majem 2015 r.
W Warszawie należy w szczególności uzgodnić proces formułowania przez wszystkie strony
ambitnych zobowiązań dotyczących emisji po 2020 r. do celów porozumienia, które ma zostać
przyjęte w 2015 r. Proces ten powinien obejmować harmonogram przygotowywania
zobowiązań w 2014 r., przekazywanie informacji wyjaśniających zobowiązania i etap oceny w
celu zapewnienia, by łączne zobowiązania były wystarczająco ambitne, aby utrzymać globalne
ocieplenie poniżej 2°C w porównaniu z poziomem sprzed epoki przemysłowej.
 Działania przed 2020 r.
Chociaż UE i ponad 80 państw spoza UE podjęły zobowiązania dotyczące emisji do 2020 r.,
łącznie nie są one jeszcze wystarczająco ambitne, aby przybliżyć świat do osiągnięcia celu,
jakim jest utrzymanie ocieplenia na poziomie poniżej 2˚C. Na konferencji w Warszawie UE
oczekuje zaangażowania na szczeblu ministerialnym w poszukiwanie możliwości zwiększenia
ambicji w okresie do 2020 r., co przyczyni się także do osiągnięcia ambitnego porozumienia w
2015 r.
UE pragnie, by państwa, które jeszcze tego nie uczyniły, zaproponowały na konferencji w
Warszawie zobowiązania w zakresie redukcji emisji do 2020 r. Na konferencji należy
uzgodnić proces, w którym wszystkie strony rozważą w 2014 r., w jaki sposób wzmocnić
swoje działania w zakresie redukcji emisji do 2020 r.
UE wzywa również do dalszej współpracy międzynarodowej w celu podniesienia ambicji w
okresie do 2020 r. Dalsze ograniczenie emisji jest możliwe między innymi dzięki bardziej
intensywnym działaniom w dziedzinie efektywności energetycznej, energii ze źródeł
odnawialnych, fluorowanych gazów cieplarnianych, reformy dotacji do paliw kopalnych oraz
emisji pochodzących z lotnictwa i transportu morskiego.
W szczególności w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych UE chciałaby, by na
konferencji w

Warszawie

wysłano

wyraźny sygnał,

wzywając

strony protokołu

montrealskiego w sprawie ochrony warstwy ozonowej do podjęcia działań na rzecz
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stopniowego

wycofywania

fluorowęglowodorów

(HFC)

–

rodziny silnych gazów

cieplarnianych.
 Uzgodnione decyzje wykonawcze
Trzecim obszarem, w którym niezbędne jest podjęcie decyzji w Warszawie, jest
przyspieszenie wdrażania środków uzgodnionych na poprzednich sesjach.
Obejmuje to zagadnienie, w jaki sposób traktować straty i szkody spowodowane zmianą
klimatu w szczególnie zagrożonych krajach rozwijających się. Konferencja w Warszawie musi
także zająć się kwestią finansowania działań w związku ze zmianą klimatu na rzecz krajów
rozwijających się. Ministerialny dialog wysokiego szczebla na temat finansowania powinien
przyczynić się do budowania konsensusu co do dalszych działań.
Inne kwestie wymagające podjęcia decyzji obejmują sfinalizowanie zasad przejrzystości w
odniesieniu do dotychczas podjętych zobowiązań oraz szczegółowych zasad wykonania
drugiego okresu rozliczeniowego protokołu z Kioto, który trwa od 2013 do 2020 r.
Finansowanie przez UE działań w związku ze zmianą klimatu w 2013 r.
Jako największy na świecie darczyńca w zakresie oficjalnej pomocy rozwojowej UE i państwa
członkowskie przedstawią w Warszawie informacje na temat ciągłego finansowania działań w
związku ze zmianą klimatu w krajach rozwijających się. UE i państwa członkowskie
zobowiązały się do przeznaczenia 7,2 mld euro szybkiej pomocy finansowej w latach 2010–
2012 dla krajów rozwijających się i przekroczyły to zobowiązanie, przekazując łącznie 7,34
mld euro, w tym 2,67 mld euro w ubiegłym roku. Chociaż taki wymóg finansowania działań w
związku ze zmianą klimatu nie obowiązuje w 2013 r., UE i szereg państw członkowskich
zapowiedziały dobrowolne wkłady dla krajów rozwijających się na kwotę 5,5 mld euro, a z
najnowszych ocen wynika, że są na dobrej drodze, aby przekazać tę kwotę.
 Dodatkowe informacje:
Strona DG ds. Działań w dziedzinie Klimatu poświęcona konferencji w Warszawie:
http://ec.europa.eu/clima/events/articles/0086_en.htm

4. OCHRONA ŚRODOWISKA - 12 miast ubiega się o tytuł „Zielonej Stolicy Europy”
za 2016 r.
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Upłynął już termin składania zgłoszeń do konkursu o tytuł „Zielonej Stolicy Europy 2016”. O
nagrodę ubiega się 12 miast z 11 różnych krajów:
Dąbrowa Górnicza (Polska)
Essen (Niemcy)
Larisa (Grecja)
Lublana (Słowenia)
Nijmegen (Holandia)
Oslo (Norwegia)
Reggio Emilia (Włochy)
Santander (Hiszpania)
Tours (Francja)
Umeå (Szwecja)
Saragossa (Hiszpania)
Piteşti (Rumunia)
Europejski komisarz ds. środowiska Janez Potočnik stwierdził: „Cieszę się bardzo, że do
konkursu o tytuł »Zielonej Stolicy Europy«. zgłosiło się tak wielu kandydatów. To dowód na
to, że europejskie miasta chcą podnosić jakość życia swoich mieszkańców i jakość
środowiska. Konkurs ten jest okazją do wymiany najlepszych praktyk i pomysłów, a także
inspiruje inne miasta do działania. Życzę wszystkim kandydatom powodzenia w tej edycji
konkursu”.
Nagrodę „Zielona Stolica Europy” przyznaje się miastu, które wyróżnia się szczególnie
przyjazną dla środowiska gospodarką miejską. Zielone Stolice Europy wyznaczają wyższe
standardy w dziedzinie gospodarki miejskiej zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju,
wsłuchują się bowiem w potrzeby swoich obywateli i wprowadzają pionierskie, innowacyjne
rozwiązania ekologiczne.
W tym roku po raz pierwszy w konkursie mogły wziąć udział europejskie miasta mające co
najmniej 100 tys. mieszkańców. W poprzednich latach o tytuł „Zielonej Stolicy Europy”
mogły ubiegać się tylko miasta powyżej 200 tys. mieszkańców. Otwarcie konkursu dla
mniejszych miast sprawiło, że ponad połowa zgłoszeń pochodzi z miast o liczbie mieszkańców
nieprzekraczającej 200 tys.
Zespół międzynarodowych ekspertów przeprowadzi techniczną ocenę wszystkich zgłoszeń na
podstawie dwunastu kryteriów, które obejmują: zmianę klimatu, łagodzenie jej skutków i
dostosowanie się do niej; transport lokalny; miejskie tereny zielone i zrównoważoną
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gospodarkę

gruntami;

przyrodę

i

różnorodność

biologiczną;

jakość

powietrza

atmosferycznego; jakość środowiska akustycznego; produkcję odpadów i gospodarowanie
nimi; gospodarkę wodną; oczyszczanie ścieków; ekoinnowacje i trwałe zatrudnienie;
efektywność energetyczną oraz zintegrowane zarządzanie środowiskiem.
Miasta, które przejdą pierwszą selekcję, przedstawią w 2014 r. swoje propozycje
międzynarodowemu jury, które oceni ich działalność w kierunku ciągłej poprawy stanu
środowiska, a także cele, jakie stawiają sobie na przyszłość. Jury oceni także sposób, w jaki
miasta komunikują się ze swoimi mieszkańcami, i zastanowi się, czy kandydaci mają
potencjał, by stać się wzorem dla innych miast europejskich i przekazywać im najlepsze
praktyki. Jak wynika z dotychczasowych doświadczeń, takie wyróżnienie nie tylko stanowi
inspirację dla innych miast, ale również poprawia publiczny wizerunek miasta-laureata, co
może umocnić jego reputację i zwiększyć jego atrakcyjność, przyciągając do niego turystów, a
także nowych mieszkańców i pracowników.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w czerwcu 2014 r. w Kopenhadze (stolicy Danii i
„Zielonej Stolicy Europy” w 2014 r.).
 Kontekst
Odkąd w 2010 r. ustanowiono nagrodę „Zielona Stolica Europy”, tytuł ten przyznano sześciu
miastom. Pierwszym laureatem był Sztokholm, w 2011 r. uhonorowano Hamburg, a w 2012 r.
Vitorię-Gasteiz. W 2013 r. tytuł ten dzierży Nantes. W kolejnych latach prawo do
posługiwania się nim otrzymają Kopenhaga i Bristol.
W skład jury konkursu wchodzą przedstawiciele Komisji Europejskiej, Parlamentu
Europejskiego,

Komitetu

Regionów,

Europejskiej

Agencji

Środowiska,

ICLEI

stowarzyszenia samorządów lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju,

–

Biura

Porozumienia między Burmistrzami oraz Europejskiego Biura Ochrony Środowiska.
Społeczeństwo Europy składa się dziś w przeważającej części z mieszkańców miast: ponad
dwie trzecie Europejczyków mieszka w małych i większych miastach. Wiele problemów
ekologicznych, z którymi borykają się dzisiejsze społeczeństwa, ma swoje źródło na terenach
miejskich, jednak to właśnie w miastach opracowuje się rozwiązania tych problemów.
 Więcej informacji:
www.europeangreencapital.eu
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5. POLITYKA SPÓJNOŚCI - Ukierunkowanie polityki spójności UE na osiąganie
maksymalnego wpływu na wzrost gospodarczy i zatrudnienie: Reforma w 10
punktach
Budżet UE na lata 2014-2020 przewiduje zainwestowanie w ramach polityki spójności kwoty
325 mld EUR w państwach członkowskich, ich regionach i miastach, by osiągnąć
ogólnounijne cele w zakresie wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy, a także
przeciwdziałania zmianie klimatu, zależności energetycznej i wykluczeniu społecznemu.
Biorąc pod uwagę wkład krajowy państw członkowskich oraz efekt dźwigni instrumentów
finansowych, ogólny wpływ może przekraczać 500 mld EUR. Reforma polityki spójności
zapewni jak największy wpływ tych inwestycji dostosowanych do indywidualnych potrzeb
regionów i miast. Główne założenia reformy to:
1. Inwestowanie we wszystkich regionach UE, a także dostosowanie poziomu wsparcia oraz
wkładu krajowego (poziom współfinansowania) do poziomu rozwoju tych regionów:
- regiony słabiej rozwinięte (PKB < 75 % średniej UE-27)
- regiony w okresie przejściowym (PKB od 75 % do 90 % średniej UE-27)
- regiony lepiej rozwinięte (PKB > 90 % średniej UE-27)
2. Kierowanie środków do kluczowych sektorów wzrostu: Inwestycje realizowane w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) będą dotyczyć czterech
głównych celów: innowacji i badań, agendy cyfrowej, wsparcia dla małych i średnich
przedsiębiorstw (MŚP) oraz gospodarki niskoemisyjnej, w zależności od kategorii regionu
(słabiej rozwinięty: 50%, w okresie przejściowym: 60% oraz lepiej rozwinięty: 80%). Na
wspomniane sektory przeznaczona zostanie kwota blisko 100 mld EUR, z czego co najmniej
23 mld EUR na wsparcie procesu przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną (efektywność
energetyczna i odnawialne źródła energii). W tym kontekście istnieją odrębne zobowiązania
dotyczące przeznaczania środków z EFRR (regiony słabiej rozwinięte: 12 %, w okresie
przejściowym: 15 % oraz lepiej rozwinięte: 20 %).
Około 66 mld euro zostanie zainwestowanych w priorytetowe transeuropejskie połączenia
kolejowe i w realizację głównych projektów w zakresie infrastruktury ochrony środowiska w
ramach Funduszu Spójności.
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Za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) polityka spójności wniesie
znaczący wkład w osiąganie priorytetowych celów UE w dziedzinie zatrudnienia, np. poprzez
szkolenia i uczenie się przez całe życie, edukację i włączenie społeczne (co najmniej 20 %
środków z EFS będzie obowiązkowo przeznaczanych w każdym państwie członkowskim na
wsparcie tego celu). Przydział środków w ramach EFS zostanie ustalony zgodnie z potrzebami
każdego państwa członkowskiego, z zastrzeżeniem wcześniej ustalonego minimalnego
poziomu, co w efekcie da całkowitą kwotę w wysokości co najmniej 70 mld EUR. Nowa
inicjatywa na rzecz zatrudnienia młodzieży, powiązana z EFS i warta co najmniej 6 mld EUR,
będzie służyć wdrażaniu gwarancji dla młodzieży.
3. Ustalenie jasnych, przejrzystych, wymiernych celów oraz założeń w zakresie
rozliczalności i wyników: Kraje i regiony będą musiały wcześniej ogłosić, jakie cele
zamierzają osiągnąć przy wykorzystaniu dostępnych zasobów, i wyraźnie wskazać, w jaki
sposób zamierzają mierzyć postępy w osiąganiu tych celów. Pozwoli to na regularne
monitorowanie oraz umożliwi debatę na temat sposobów wykorzystania zasobów
finansowych. Będzie to oznaczać możliwość udostępnienia dodatkowych funduszy na
realizację programów osiągających lepsze wyniki (poprzez tzw. „rezerwę na wykonanie”) pod
koniec danego okresu.
4. Określenie warunków przed uruchomieniem środków w celu zapewnienia bardziej
skutecznych inwestycji. Na przykład strategie związane z „inteligentną specjalizacją” mające
na celu ustalenie konkretnych atutów i możliwości, reformy przyjazne dla przedsiębiorców,
strategie w dziedzinie transportu, środki mające na celu usprawnienie systemów zamówień
publicznych, zgodność z przepisami w dziedzinie ochrony środowiska, strategie w zakresie
zatrudnienia młodzieży, przeciwdziałanie przedwczesnemu zakończeniu nauki szkolnej lub
promowanie równości płci i zakaz dyskryminacji – to wszystko stanowi konieczne warunki
wstępne.
5. Ustanowienie wspólnej strategii na rzecz większej koordynacji i mniejszego
dublowania działań: Wspólne ramy strategiczne stanowią podstawę lepszej koordynacji
pomiędzy europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi (EFRR, Fundusz
Spójności i EFS jako trzy fundusze w ramach polityki spójności, jak również fundusze na
rzecz rozwoju obszarów wiejskich i rybołówstwa). Oznacza to także lepsze powiązanie z
innymi instrumentami UE, takimi jak „Horyzont 2020”, „Łącząc Europę” lub program na
rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych.
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6. Ograniczenie biurokracji i uproszczenie zasad korzystania z inwestycji UE dzięki
wspólnym zasadom odnoszącym się do wszystkich europejskich funduszy strukturalnych i
inwestycyjnych, jak również uproszczone zasady rachunkowości, bardziej ukierunkowane
wymogi w zakresie sprawozdawczości i większe wykorzystanie technologii cyfrowych („espójność”).
7. Wzmocnienie miejskiego wymiaru polityki poprzez przeznaczenie minimalnej kwoty
zasobów z EFRR na zintegrowane projekty w miastach — oprócz innych wydatków w
obszarach miejskich.
8. Wzmocnienie współpracy granicznej i ułatwienie tworzenia większej liczby projektów
transgranicznych. Ponadto zapewnienie, by strategie na rzecz makroregionów, takich jak
Dunaj oraz Morze Bałtyckie, były wspierane w ramach programów krajowych i regionalnych.
9. Zapewnienie, by polityka spójności była lepiej powiązana z szerzej pojętym
zarządzaniem gospodarczym w UE: Programy będą musiały być spójne z krajowymi
programami reform i powinny dotyczyć istotnych reform określonych w wyniku zaleceń dla
poszczególnych krajów w ramach europejskiego semestru. W razie potrzeby Komisja może
zwrócić się do państw członkowskich – w ramach tzw. klauzuli „warunkowości
makroekonomicznej” — o zmianę programów wspierających najważniejsze reformy
strukturalne. W ostateczności może ona zawiesić środki w przypadku systematycznego i
poważnego naruszania zaleceń gospodarczych.
10. Zachęcanie do szerszego stosowania instrumentów finansowych w celu zapewnienia
MŚP większego wsparcia i dostępu do kredytów: Pożyczki, gwarancje i kapitał
własny/kapitał wysokiego ryzyka będą wspierane z funduszy UE za pomocą wspólnych
przepisów i szerszego zakresu ich stosowania oraz zachęt (np. wyższe poziomy
współfinansowania). Nacisk położony raczej na kredyty niż na dotacje powinien poprawić
jakość projektów i zniechęcić do zależności od dotacji.

6. ZATRUDNIENIE - Ponad 73,5 mln EUR z Funduszu Dostosowania do Globalizacji
na wsparcie 15 700 pracowników w UE w 2012 r.
Według sprawozdania przyjętego 14 listopada 2013 r. przez Komisję Europejską w 2012 r.
Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) pomógł w znalezieniu nowej pracy
łącznie 15 700 pracownikom zwolnionym w wyniku kryzysu gospodarczego i skutków
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globalizacji. Z funduszu przeznaczono ponad 73,5 mln EUR na wsparcie pracowników w 11
państwach członkowskich (Austria, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Irlandia, Włochy,
Niderlandy, Rumunia, Hiszpania i Szwecja). Ze środków krajowych na te cele przeznaczono
dodatkowo 51,7 mln EUR.
László Andor, komisarz UE ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego,
powiedział: „Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji dowiódł swojej wartości jako
skuteczne narzędzie wsparcia osób, które straciły pracę, a zwłaszcza pracowników
niskowykwalifikowanych i należących do grup mniej uprzywilejowanych. Cieszę się, że Rada
i Parlament Europejski zgodziły się na kontynuowanie działalności funduszu w okresie 201420 i że fundusz znów posłuży pomocą pracownikom zwalnianym w wyniku kryzysu
gospodarczego. Ponadto, po raz pierwszy wsparciem z funduszu objęci zostaną pracownicy
zatrudnieni na czas określony i osoby samozatrudnione, a także – w regionach o wysokim
wskaźniku bezrobocia wśród osób młodych – młodzież niekształcąca się, niepracująca ani
nieszkoląca się”.
Fundusz pozwala finansować konkretne środki mające pomóc zwalnianym pracownikom w
zwiększaniu swoich szans na rynku pracy i znajdowaniu nowych możliwości zatrudnienia.
Zaletą EFG jest możliwość wykorzystania go do finansowania środków dostosowanych do
specyficznej sytuacji danej grupy pracowników. Środki te obejmują następujące działania:
- intensywną, zindywidualizowaną pomoc w poszukiwaniu pracy;
- różnego rodzaju szkolenia zawodowe, środki służące podnoszeniu kwalifikacji i
przekwalifikowaniu;
- zachęty i dodatki o charakterze czasowym, na okres trwania aktywnych środków;
- pomoc przy tworzeniu przedsiębiorstw;
- opiekę mentorską;
- publiczne programy zatrudnienia.
Sprawozdanie wykazuje, że połowa pracowników (14 333 spośród 28 662), którzy wzięli
udział w 41 zrealizowanych w poprzednich latach inicjatywach EFG, na koniec okresu
wsparcia znalazła nową pracę lub otworzyła własną działalność, a dodatkowe 1 069 osób
kształciło się lub szkoliło, aby zwiększyć swoje szanse na znalezienie zatrudnienia.
Wyniki w zakresie powrotu do aktywności zawodowej dają powody do optymizmu,
zważywszy na obecną trudną sytuację na rynku pracy oraz mając na uwadze fakt, że EFG
udziela wsparcia pracownikom w szczególnie trudnych sytuacjach masowych zwolnień, które
dotykają konkretne terytorium, i pamiętając, że objęci wsparciem pracownicy to zazwyczaj
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pracownicy z największymi trudnościami na rynku pracy, tacy jak pracownicy
niskowykwalifikowani i należący do grup mniej uprzywilejowanych.
 EFG w latach 2014-2020
Opierając się na tych doświadczeniach, Komisja zaproponowała, by fundusz kontynuował
swoją działalność w okresie 2014-2020. Dnia 11 października 2013 r. Rada i Parlament
Europejski przyjęły tekst nowego rozporządzenia w sprawie EFG. Państwa członkowskie
mogą ubiegać się o współfinansowanie z EFG na nowych zasadach począwszy od stycznia
2014 r.
Zakres EFG został rozszerzony i obejmuje obecnie:
- pracowników zwolnionych w wyniku utrzymującego się światowego kryzysu
finansowego i gospodarczego lub nowego, podobnego kryzysu, tj. kryterium, które
stosowano już od maja 2009 r. do końca 2011 r.;
- pracowników zatrudnionych na czas określony i osoby samozatrudnione;
- młodzież niekształcącą się, niepracującą ani nieszkolącą się w regionach o wysokim
wskaźniku bezrobocia wśród osób młodych.
 Kontekst
EFG rozpoczął działalność w 2007 r. Do sierpnia 2013 r. złożono 110 wniosków o
udzielenie wsparcia – 20 państw członkowskich wystąpiło o około 471,2 mln EUR na
pomoc dla 100 022 zwolnionych pracowników. Od czasu zmiany rozporządzenia w sprawie
EFG w 2009 r. coraz więcej państw członkowskich ubiega się o wsparcie w coraz większej
liczbie sektorów. Dodatkowe informacje przedstawiono w MEMO/13/988 i załącznikach do
sprawozdania rocznego.
W 41 przypadkach, w których dostępne są już końcowe wyniki i które zostały w całości
przeanalizowane przez Komisję (stan na sierpień 2013 r.), państwa członkowskie
poinformowały, że sytuacja osobista, szanse na zatrudnienie i poczucie własnej wartości
pracowników objętych wsparciem uległy wyraźnej poprawie dzięki pomocy z EFG i
oferowanym usługom, nawet jeśli nie wszyscy z nich znaleźli natychmiast nową pracę.
Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji umożliwił państwom członkowskim
intensywniejsze działania na obszarach dotkniętych zwolnieniami pod względem liczby osób,
którym udzielono wsparcia, zakresu, czasu trwania i jakości pomocy, niż byłoby to możliwe
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bez finansowania ze środków funduszu. Dzięki środkom unijnym państwa członkowskie
mogły bardziej elastycznie reagować i włączać do pakietów proponowanych środków wysoko
zindywidualizowane, czasem innowacyjne działania, a tym samym poświęcać więcej uwagi
specyficznym grupom populacji, takim jak pracownicy niskowykwalifikowani i należący do
grup mniej uprzywilejowanych (osoby w wieku powyżej 50 lat, wywodzący się ze środowisk
imigranckich, osoby niepełnosprawne i posiadające jedynie podstawowe wykształcenie i
umiejętności itd.).
Szczególnie skuteczne okazały się targi pracy z udziałem zwolnionych pracowników, tak jak i
kontakty agencji wdrażających z lokalnymi przedsiębiorstwami w celu wspólnej identyfikacji
jeszcze nieogłoszonych wolnych stanowisk. Korzystający ze wsparcia pracownicy mogli
wtedy przejść szkolenia pozwalające dostosować ich umiejętności do wymogów wolnych
stanowisk.
 Dodatkowe informacje
Artykuły prasowe na stronie internetowej DG ds. Zatrudnienia:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&langId=pl
Portret statystyczny EFG 2007-2011
Strona internetowa EFG: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326&langId=pl
Strona

internetowa

komisarza

László

Andora:

http://ec.europa.eu/commission_2010-

2014/andor/
7. RYBOŁÓWSTWO - Komisja Europejska będzie intensywniej zwalczać nielegalne
połowy
W rok po udzieleniu formalnego ostrzeżenia Komisja Europejska intensyfikuje zwalczanie
nielegalnych połowów i wskazuje na Belize, Kambodżę i Gwineę jako na niewspółpracujące
państwa trzecie. Pomimo że Komisja podjęła ścisłą współpracę z władzami tych państw w celu
ustanowienia systemu zarządzania rybołówstwem i skutecznych środków kontroli, te trzy
państwa nadal nie rozwiązały problemów strukturalnych i nie wykazały rzeczywistego
zaangażowania na rzecz rozwiązania problemu nielegalnych połowów. Komisja przedstawiła
obecnie Radzie Ministrów wniosek dotyczący przyjęcia środków związanych z handlem
wobec tych trzech państw w celu rozwiązania problemu handlowych korzyści wynikających z
tej nielegalnej działalności. W efekcie produkty rybołówstwa złowione przez statki z tych
krajów zostaną objęte zakazem przywozu do UE.
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Przedmiotowa decyzja jest zgodna ze zobowiązaniem podjętym przez UE na forum
międzynarodowym na rzecz zapewnienia zrównoważonej eksploatacji zasobów rybnych w
Unii i poza nią. Podejście UE do kwestii zwalczania nielegalnych połowów wynika z faktu, że
połowy NNN to globalna działalność przestępcza, szkodliwa nie tylko dla rybaków i rynków
UE, lecz również dla lokalnych społeczności w krajach rozwijających się.
Fidżi, Panama, Sri Lanka, Togo i Vanuatu również otrzymały formalne ostrzeżenie w
ubiegłym roku, ale ściśle współpracowały z Komisją i zrobiły rzeczywiste postępy.
Wprowadziły one nowe akty prawne i usprawniły systemy monitorowania, kontroli i inspekcji,
w wyniku czego przedłużono negocjacje z tymi państwami do lutego 2014 r. a ocenę
poczynionych postępów przewidziano na wiosnę.
 Nowe formalne ostrzeżenia
W dniu 26 listopada 2013 r. Komisja Europejska udzieliła również formalnego ostrzeżenia —
wręczyła „żółte kartki” — Korei, Ghanie i Curaçao, ponieważ nie wywiązują się one z
międzynarodowych zobowiązań w zakresie zwalczania nielegalnych połowów. W decyzji
przedstawiono konkretne zarzuty, takie jak brak działań prowadzących do usunięcia
niedociągnięć w zakresie monitorowania i kontroli połowów oraz nadzoru nad nimi, a także
określono możliwe działania naprawcze.
Na obecnym etapie te „żółte kartki” nie oznaczają wprowadzenia środków mających wpływ na
handel. Zamiast tego UE będzie, podobnie jak w przypadku poprzednio ujętych w wykazie
państw, ściśle współpracować z państwami, prowadząc sformalizowany dialog i wzmożoną
współpracę w celu rozwiązania zidentyfikowanych kwestii i wdrożenia koniecznych planów
działania.
Komisarz ds. gospodarki morskiej i rybołówstwa, Maria Damanaki, powiedziała: „Podjęte
decyzje są wyrazem naszego stałego zaangażowania na rzecz rozwiązania kwestii nielegalnych
połowów. Połowy te wpływają negatywnie na rynek UE, a także na sytuację lokalnych i
unijnych rybaków. Będziemy w dalszym ciągu wywierać presję na państwa, które
podtrzymują łańcuch dostaw nielegalnych połowów czy to jako państwa nadbrzeżne, państwa
bandery czy w charakterze taniej bandery. Afryka Zachodnia została zidentyfikowana jako
jedno z głównych źródeł nielegalnych połowów i mam obecnie zamiar zastosować takie samo
szczegółowe podejście w regionie Pacyfiku”.
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 Kontekst
Decyzja w sprawie Belize, Kambodży i Gwinei daje państwom członkowskim dodatkowe
narzędzie weryfikacji oraz, w razie konieczności, możliwość odmowy przywozu produktów
rybołówstwa. Komisja wspiera skoordynowane podejście w tym zakresie. Gdy wniosek
Komisji dotyczący zakazu handlu zostanie przyjęty przez Radę, produkty rybołówstwa
złowione przez statki pływające pod banderami tych państw będą objęte zakazem przywozu do
UE. Statki UE będą musiały zaprzestać połowów na tych wodach. Nie będą też możliwe inne
formy współpracy z tymi państwami, takie jak wspólne operacje połowowe czy umowy w
sprawie połowów.
Podejmując te działania, UE nie tyle egzekwuje przepisy UE 1, ile raczej zapewnia
poszanowanie zasad dotyczących nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych
połowów przyjętych przez Organizację Narodów Zjednoczonych oraz FAO, zgodnie ze
swoimi międzynarodowymi zobowiązaniami. Żadne z wymienionych państw nie wywiązało
się ze swoich zobowiązań, jako państwo bandery, państwo nadbrzeżne, portowe lub państwo
zbytu, ponieważ nie przestrzegały one zasad Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie
morza (UNCLOS) lub Porozumienia ONZ odnoszącego się do ochrony międzystrefowych
zasobów rybnych i zasobów rybnych masowo migrujących i zarządzania nimi.
8. BADANIA I INNOWACJE - Wyniki badania opinii społecznej w UE wskazują na
powszechne poparcie dla odpowiedzialnego podejścia do badań i innowacji
Z nowego badania Eurobarometru, opublikowanego 14 listopada 2013 r., wynika, że ponad
trzy czwarte (77 proc.) Europejczyków uważa, iż nauka i technologia ma pozytywny wpływ na
społeczeństwo.

Respondenci wyrazili

jednak

również

zaniepokojenie

zagrożeniami

wynikającymi z nowych technologii, np. dla zdrowia ludzi i dla środowiska. Uczestnicy
sondażu chcą, aby badania naukowe i innowacje przeprowadzano z należytym
uwzględnieniem zasad etycznych (76 proc.), równowagi płci (84 proc.) i dialogu publicznego
(55 proc.). Podobnie jak we wcześniejszych badaniach Eurobarometru, zainteresowanie
rozwojem nauki i technologii wyraziła ponad połowa wszystkich Europejczyków (53 proc.),
jednak większość stwierdziła, że nie czuje się odpowiednio poinformowana o tym, co dzieje
się w tym sektorze (58 proc.).

1

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1005/2008 ustanawiające wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i
nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania. Ten kluczowy instrument w walce z nielegalnymi połowami ma na
celu umożliwienie dostępu do rynku UE tylko produktom rybołówstwa poświadczonym jako legalne przez państwo bandery lub państwo
dokonujące wywozu.
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Komisarz do spraw badań, innowacji i nauki, Máire Geoghegan-Quinn, stwierdziła: „Wyniki
tego badania pokazują, że Europejczycy pozytywnie postrzegają rolę, jaką nauka i technologia
odgrywają dla społeczeństwa, ale jednocześnie oczekują, że ich systemy wartości i obawy
będą brane pod uwagę przez naukowców i polityków. Głównym celem kolejnego unijnego
programu badań i innowacji „Horyzont 2020” jest osiągnięcie równowagi właśnie w tej sferze.
Obecnie musimy zwiększyć wysiłki, aby nawiązać ze społeczeństwem dialog na temat nauki i
zainteresować większą liczbę młodych ludzi zawodami związanymi z nauką i innowacjami.”
66 proc. respondentów sondażu uważa, że najlepsze kwalifikacje do wyjaśniania wpływu
rozwoju nauki i technologii na społeczeństwo mają naukowcy pracujący na uniwersytetach lub
w laboratoriach rządowych; grupę tę najczęściej wymieniano też jako tę, która próbuje
zachowywać się odpowiedzialnie wobec społeczeństwa (82 proc.).
Większość Europejczyków czerpie informacje na temat rozwoju w tej dziedzinie z telewizji
(65 proc.), a w dalszej kolejności z gazet (33 proc.), stron internetowych (32 proc.) i czasopism
(26 proc.). Nieco mniej niż połowa respondentów (47 proc.) uczyła się nauk ścisłych lub
technologii w szkole, na uniwersytecie, w szkole pomaturalnej lub w innej placówce.
Równocześnie Europejczycy pozytywnie postrzegają wpływ kształcenia w zakresie nauk
ścisłych na młodych ludzi, a większość respondentów (65 proc.) uważa, że rządy ich krajów
nie robią wystarczająco dużo, aby stymulować zainteresowanie młodych ludzi tymi
dziedzinami nauki.
 Kontekst
Badanie Eurobarometru oceniające stosunek obywateli UE do nauki i innowacji zostało
przeprowadzone w państwach członkowskich Unii Europejskiej w formie wywiadów
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bezpośrednich. Wywiady przeprowadzono z 27 563 respondentami z różnych grup
społecznych i demograficznych w okresie od 26 kwietnia do 14 maja 2013 r. Przedstawione w
badaniu wartości średnie dotyczą UE-27, ponieważ w momencie przeprowadzania wywiadów
Chorwacja nie była jeszcze państwem członkowskim UE.
„Horyzont 2020”, kolejny unijny program badań i innowacji, będzie realizowany w latach
2014-2020. Jest on wyraźnie ukierunkowany na rozwiązywanie problemów społecznych, które
mają bezpośredni wpływ na życie obywateli, takich jak lepsza opieka zdrowotna, bardziej
ekologiczny transport czy bezpieczeństwo żywnościowe i energetyczne.

W programie

„Horyzont 2020” przewidziano specjalny budżet na realizację celu „Nauka z udziałem
społeczeństwa i dla społeczeństwa” i ma on zostać wykorzystany na integrowanie
przedsięwzięć naukowych i technologicznych przez europejskie społeczeństwo. Ponadto
będzie go można wykorzystać do zwiększania atrakcyjności karier w sektorze nauk ścisłych i
technologii, w szczególności dla ludzi młodych, a także do łagodzenia istniejących w tych
dziedzinach nierówności płci.
Przykładem bezpośrednio zaangażowania obywateli w aktualnie prowadzone prace jest projekt
VOICES (poglądy, opinie i pomysły obywateli Europy w dziedzinie nauk ścisłych
http://www.voicesforinnovation.eu/). Są to roczne ogólnoeuropejskie konsultacje dotyczące
koncepcji odpadów jako zasobu. Wyniki są wykorzystywane do kształtowania priorytetów
badawczych programu „Horyzont 2020” w odniesieniu do gospodarowania odpadami
komunalnymi.
 Linki
Sprawozdanie wraz z podsumowaniem i zestawieniami dotyczącymi poszczególnych krajów
jest dostępne na poniższej stronie internetowej Eurobarometru:
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_419_400_en.htm#401
Strona programu „Horyzont 2020”:
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm

9. EDUKACJA - »Horyzont 2020« to bardzo silny impuls do badań naukowych w
Europie i zachęta dla europejskich przedsiębiorców
W ramach przyjętego 21 listopada br. przez Parlament Europejski nowego budżetu programu
„Horyzont 2020” w zakresie badań naukowych i innowacji działania „Marie SkłodowskaCurie”, finansowanie stypendiów naukowo-badawczych i Europejski Instytut Innowacji i
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Technologii (EIT) otrzymają znacznie więcej pieniędzy. Działania „Marie Skłodowska-Curie”
oraz EIT leżą w zakresie kompetencji Androulli Vassiliou, europejskiej komisarz ds.
edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży, która określiła wynik głosowania jako
„bardzo silny impuls do badań naukowych w Europie i zachęta dla przyszłych europejskich
przedsiębiorców”.
Na działania „Marie Skłodowska-Curie” przeznaczone jest 8% całkowitego budżetu programu
„Horyzont 2020”, czyli ponad 6 mld euro na lata 2014–2020.2 Jest to o ok. 30% więcej niż
środki przeznaczone na działania „Marie Skłodowska-Curie” w bieżącym okresie 2007–2013,
wynoszące 4,7 mld euro. Nowy budżet wesprze ponad 65 tys. naukowców, z czego prawie
40% to doktoranci. Europejski Instytut Innowacji i Technologii otrzyma na lata 2014–2020 2,7
mld euro3, czyli 3,5% całkowitego budżetu unijnego na badania i innowacje. Oznacza to
znaczny wzrost w porównaniu z początkowym budżetem na rozruch EIT, który wynosił w
latach 2008–2013 około 300 mln euro. Te środki finansowe wzmocnią potencjał UE w
zakresie badań i innowacji i przyczynią się do tworzenia miejsc pracy i wzrostu
gospodarczego.
„Poprzez Europejski Instytut Innowacji i Technologii oraz działania »Marie SkłodowskaCurie« Unia europejska w znaczący sposób zwiększa inwestycje w ludzi, którzy posiadają
wiedzę i umiejętności do wprowadzania innowacji i zmieniania naszego życia. Jest to
wspaniała wiadomość dla środowiska naukowego i przyszłych przedsiębiorców EIT,”
powiedziała komisarz Vassiliou.
Zwiększenie budżetu odzwierciedla wagę, jaką przykłada się do działań „Marie SkłodowskaCurie”, w ramach których szkolić się będzie nowe pokolenie badaczy w Europie. Działania
„Marie Skłodowska-Curie” wspierać będą badaczy na wszystkich etapach ich kariery,
niezależnie od ich kraju pochodzenia. Do wsparcia z programu kwalifikować się będą badacze
działający we wszystkich dyscyplinach, począwszy od ratującej życie opieki zdrowotnej do
wstępnych projektów badawczych. Będzie on również wspierał programy doktoranckie
realizowane we współpracy z przedsiębiorstwami, łączące badania naukowe z pracą w
przedsiębiorstwach, a także inne nowatorskie szkolenia zwiększające szanse na zatrudnienie i
rozwój zawodowy.
W działaniach na rzecz dynamicznego i innowacyjnego wzrostu w Europie EIT będzie
odgrywać kluczową rolę poprzez zbliżanie instytucji szkolnictwa wyższego, placówek
2

Biorąc pod uwagę szacowaną inflację, kwota ta wynosi 6,16 mld euro. Odpowiada to kwocie 5,45 mld euro w cenach
stałych z 2011 r.
3
4 mld euro według cen z 2011 r.

22

badawczych i przedsiębiorstw, a także poprzez wspieranie przedsiębiorstw rozpoczynających
działalność i wyspecjalizowanych studiów podyplomowych. Działa on poprzez wspólnoty
wiedzy i innowacji (WWI), będące realizacją nowatorskiej koncepcji transgranicznych
partnerstw publiczno-prywatnych. Oprócz trzech istniejących WWiI, w dziedzinie klimatu,
technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz energii, w latach 2014–2020 EIT uruchomi
pięć nowych WWiI, w dziedzinie zdrowego stylu życia oraz aktywnego starzenia się (2014 r.),
surowców (2014 r.), żywności przyszłości (2016 r.), produkcji oferującej wartość dodaną
(2016 r.) oraz mobilności w miastach (2018 r.).
 Kontekst
 Unijne działania „Marie Skłodowska-Curie”
Działania „Marie Skłodowska-Curie” wspierają rozwój zawodowy i szkolenia badaczy
naukowych — przede wszystkim z myślą o rozwoju umiejętności w zakresie innowacji — we
wszystkich dyscyplinach naukowych, w oparciu o międzynarodową i międzysektorową
mobilność naukowców.
Działania „Marie Skłodowska-Curie” staną się głównym programem UE na rzecz szkolenia
doktorantów, wspierając 25 tys. osób. Obejmuje to finansowanie programów doktoranckich
realizowanych we współpracy z przedsiębiorstwami, wspólne doktoraty oraz inne innowacyjne
formy kształcenia badaczy zwiększające szanse na zatrudnienie. Podczas stypendiów
naukowo-badawczych doświadczeni naukowcy będą zachęcani do spędzania czasu poza
środowiskiem akademickim, w przedsiębiorstwach i innych organizacjach.
Działania „Marie Skłodowska-Curie” będą też wspierać wymianę pracowników w dziedzinie
badań naukowych i innowacji w całej Europie w ramach partnerstw, które obejmują ośrodki
akademickie i inne organizacje, jak również wymianę na skalę światową, w celu zacieśnienia
międzynarodowej współpracy w dziedzinie badań naukowych i innowacji. W ramach
programu COFUND działania „Marie Skłodowska-Curie” będą również uzupełniać
regionalne, krajowe i międzynarodowe programy szkoleń dla naukowców, zapewniając do
50% całkowitego budżetu szkoleń. Program ten będzie również wspierać naukowców na
wczesnym etapie kariery i zwiększy dostęp do unijnych funduszy strukturalnych i funduszy
inwestycyjnych.
 Europejski Instytut Innowacji i Technologii
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Najważniejszym celem EIT, ustanowionego w 2008 r., jest wspieranie konkurencyjności
państw członkowskich dzięki tworzeniu powiązań między najlepszymi instytucjami
szkolnictwa wyższego, ośrodkami badawczymi i przedsiębiorstwami, aby mogły skupić się na
największych wyzwaniach społecznych. Siedziba administracyjna EIT mieści się w
Budapeszcie, ale WWiI działają w 17 ośrodkach w różnych częściach Europy.
Obecnie istnieją trzy WWiI, zajmujące się odpowiednio: zmianami klimatu „Climate KIC”,
tematyką zrównoważonej energii „KIC InnoEnergy” i społeczeństwem informacyjnokomunikacyjnym „EIT ICT Labs”. Skupiają one ponad 350 partnerów spośród wiodących
europejskich uniwersytetów, przedsiębiorstw i centrów badawczych. EIT zapewnił już
szkolenie w zakresie przedsiębiorczości dla ponad 1 000 słuchaczy i przyczynił się do
założenia ponad 100 nowych przedsiębiorstw. Wprowadzono na rynek około 90 nowych
produktów, usług lub procesów. Obecnie w WWiI rozwijanych jest ponad 400 pomysłów na
biznes.
Od 2014 r. EIT i WWiI będą w dalszym ciągu szerzyć nowe podejście do innowacji poprzez
ich upowszechnianie i działania informacyjne. W szczególności Regionalny System Innowacji
krzewić będzie innowacyjność w całej Unii poprzez umożliwianie ścisłej współpracy
partnerskiej

między

instytucjami

szkolnictwa

wyższego,

ośrodkami

badawczymi,

przedsiębiorstwami i innymi podmiotami zainteresowanymi innowacjami a WWiI.
 Dodatkowe informacje
Działania „Marie Skłodowska-Curie“ (określane są one jako „Marie Curie” Actions - bez
„Skłodowska”, o co zabiegała Polska):
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/index_pl.htm
Europejski Instytut Innowacji i Technologii w skrócie:
http://ec.europa.eu/education/index_en.htm
Komisja Europejska - Kształcenie i szkolenie http://ec.europa.eu/education/index_en.htm
Strona internetowa komisarz Androulli Vassiliou:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/vassiliou/index_en.htm
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10. BADANIA I ROZWÓJ - Światowy ranking badań i rozwoju: Volkswagen na
szczycie i zróżnicowane wyniki innych przedsiębiorstw
Po raz pierwszy od 2004 r. największym na świecie prywatnym inwestorem w badania i
rozwój jest przedsiębiorstwo z UE – niemiecki producent samochodów Volkswagen.
Volkswagen, ze swoimi inwestycjami w wysokości 9,5 mld euro w 2012 r., znalazł się na
czele przedstawionego przez Komisję Europejską w 2013 r. zestawienia danych dotyczących
inwestycji w badania i rozwój. Ogólnie rzecz biorąc, firmy z siedzibą w UE (527
przedsiębiorstw) zwiększyły inwestycje w badania i rozwój o 6,3 proc. czyli nieco powyżej
średniej 2 000 przedsiębiorstw w zestawieniu (+6,2 proc.. Nadal jednak ustępowały pod tym
względem swoim amerykańskim odpowiednikom (+8,2 proc.), podobnie jak w ubiegłym roku.
Wyniki przedsiębiorstw UE różniły się również w zależności od sektora: w niektórych
sektorach odnotowano znaczny wzrost inwestycji w badania i rozwój, a w innych – stagnację
lub spadek. W uczestniczących w badaniu przedsiębiorstwach uwzględnionych w unijnym
zestawieniu oczekuje się zwiększenia inwestycji w badania i rozwój średnio o 2,6 proc.
rocznie w latach 2013-2015, co stanowi spadek oczekiwań w stosunku do poprzedniego roku.
Máire Geoghegan-Quinn, komisarz ds. badań, innowacji i nauki, powiedziała: „UE nadal
pozostaje w tyle za swoimi głównymi konkurentami w zakresie inwestycji biznesu w badania i
rozwój, a w tych ostatnich sprawozdaniach widać pewne powody do niepokoju. Pomimo
pozytywnych wyników wiodących przedsiębiorstw UE w ważnych sektorach przemysłu,
takich jak sektor motoryzacyjny, wciąż osiągamy zbyt słabe wyniki w zaawansowanych
technologicznie sektorach, takich jak biotechnologia i oprogramowanie”.
Średni wzrost o 6,2 proc. wydatków na badania i rozwój przedsiębiorstw objętych
zestawieniem miał miejsce pomimo spowolnienia wzrostu sprzedaży netto (+4,2 proc. w
porównaniu z +9,9 proc. w 2011 r.) oraz obniżenia o 10,1 proc. zysku z działalności
operacyjnej w 2012 r. Ogólnie pozytywne wyniki UE wynikały w głównej mierze ze stopy
wzrostu wydatków na badania i rozwój przedsiębiorstw niemieckich, w szczególności w
sektorze motoryzacyjnym.
Drugą pozycję w rankingu zajęło przedsiębiorstwo Samsung Electronics z Korei Południowej
z inwestycjami w wysokości 8,3 mld euro. Pozostałe przedsiębiorstwa w pierwszej dziesiątce
to pięć przedsiębiorstw z USA (Microsoft, Intel, Merck, Johnson & Johnson i Pfizer), dwa ze
Szwajcarii (Roche i Novartis) i jedno z Japonii (Toyota).
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W sektorze samochodów i części samochodowych przedsiębiorstwa z siedzibą w UE
odnotowały znaczny wzrost inwestycji w badania i rozwój (+14,4 proc. w stosunku do 2,6 proc. takich przedsiębiorstw w USA). Przedsiębiorstwa unijne osiągnęły również lepsze
wyniki od przedsiębiorstw z USA w inżynierii przemysłowej (+12,3 proc. w porównaniu do
+9,4 proc.) oraz w lotnictwie, kosmonautyce i obronności (+9,5 proc. w porównaniu do 1,3 proc.).

Wyniki

unijnych

przedsiębiorstw

z

sektora

technologii

informacyjno-

komunikacyjnych (ICT) nie były jednolite: w obszarze oprogramowania i usług
informatycznych osiągnięto w tym zakresie dobre wyniki (+14,2 proc.), ale w obszarze sprzętu
komputerowego odnotowano spadek (-2,3 proc.). Natomiast wyniki przedsiębiorstw z siedzibą
w Stanach Zjednoczonych były dobre w obu sektorach (odpowiednio +12,6 proc. i
+14,8 proc.).
Z analizy tendencji z ostatnich 10 lat wynika, że USA w dalszym ciągu zwiększają
specjalizację w sektorach o wysokiej intensywności badawczo-rozwojowej , takich jak ICT i
zdrowie (70 proc. udziału w łącznych inwestycjach w badania i rozwój przedsiębiorstw z USA
uwzględnionych w zestawieniu w 2012 r. w porównaniu do 64 proc. w 2004 r.).
Pomimo zdecydowanie czołowej pozycji USA w takich sektorach, przy bliższej analizie
niższych pozycji zestawienia okazuje się, że przedsiębiorstwa z UE często osiągają dobre
wyniki w takich sektorach, jak oprogramowanie i biotechnologia. Przedsiębiorstwa te mogą
stać się liderami w przyszłości.
 Kontekst
Unijne zestawienie danych dotyczących inwestycji w badania i rozwój publikowane jest co
roku przez Komisję Europejską (Dyrekcję Generalną ds. Badań Naukowych i Wspólne
Centrum Badawcze). W 2013 r. jest ono oparte na próbie 2 000 przedsiębiorstw,
najważniejszych inwestorów w badania i rozwój, które łącznie odpowiadają za wartość
inwestycji równą ponad 90 proc. całkowitych wydatków na badania i rozwój ponoszonych
przez przedsiębiorstwa na całym świecie. Pod uwagę brano całkowitą wartość globalnych
inwestycji tych firm w badania i rozwój, finansowanych z własnych środków, niezależnie od
tego, gdzie te działania badawczo-rozwojowe mają miejsce. Próba obejmuje przedsiębiorstwa,
które zainwestowały ponad 22,6 mln euro w badania i rozwój w 2012 r. i mają siedzibę w UE
(527), USA (658), Japonii (353) oraz innych państwach (462), w tym w Chinach, Korei
Południowej, Szwajcarii, Indiach, Kanadzie, Australii, Izraelu, Norwegii i Brazylii.
Unijne badanie tendencji w zakresie inwestycji w badania naukowe i rozwój w przemyśle ma
na celu uzupełnianie unijnego zestawienia danych dotyczących inwestycji w badania i rozwój
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poprzez zbieranie informacji jakościowych o czynnikach i kwestiach otaczających i
wpływających na bieżące i przyszłe strategie inwestycyjne przedsiębiorstw w obszarze badań i
rozwoju. Wyniki badania z 2013 r. są oparte na odpowiedziach udzielonych przez 172 – w
większości duże – przedsiębiorstwa należące do tysiąca firm z siedzibą w UE, które zostały
uwzględnione w unijnym zestawieniu danych dotyczących inwestycji w badania i rozwój w
przemyśle z 2012 r. Odpowiedzi te zostały zebrane w okresie od kwietnia do czerwca 2012 r.
Pełne sprawozdania dostępne są na stronie internetowej:
http://iri.jrc.ec.europa.eu/reports.htm
Więcej informacji na temat programu „Horyzont 2020”:
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/
Więcej informacji na temat projektu „Unia innowacji”:
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm

11. OCHRONA ZDROWIA - UE intensyfikuje działania mające na celu zwalczanie
bakterii lekoopornych
Komisja Europejska opublikowała 15 listopada 2013 r. badanie4, z którego wynika, że od
2009 r. zmniejszyła się skala stosowania antybiotyków u ludzi oraz że społeczeństwo ma
większą świadomość tego, że antybiotyki nie zabijają wirusów. Ne te dobre wiadomości
cieniem położyła się jednak informacja o tym, iż dane opublikowane równolegle przez
Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) wskazują na znaczący
wzrost częstotliwości występowania w Europie wielolekoopornych bakterii Gram-ujemnych,
które są odporne na karbapenemy – antybiotyki ostatniej szansy stosowane do leczenia
zakażeń związanych z opieką zdrowotną. Komisja intensyfikuje zatem działania mające na
celu walkę z opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe (AMR) poprzez sfinansowanie 15
nowych projektów badawczych i zharmonizowanie przepisów dotyczących gromadzenia
danych na temat oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe związanej ze zwierzętami i
żywnością).
Unijny komisarz ds. zdrowia, Tonio Borg, powiedział: „Jestem głęboko zaniepokojony
faktem, że antybiotyki, które umożliwiły nam leczenie zakażeń bakteryjnych – dawniej
śmiertelnych – oraz które uratowały życie wielu ludzi, stają się obecnie coraz mniej skuteczne.
Komisja bardzo poważnie podchodzi do problemu, jakim jest wzrost oporności na środki
4

Specjalne badanie Eurobarometru na temat oporności
http://ec.europa.eu/public_opinion/whatsnew2013_en.htm
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na

środki

przeciwdrobnoustrojowe:

przeciwdrobnoustrojowe. Komisja jest nadal zdecydowana, aby w skoordynowany sposób
realizować plan działania mający na celu rozwiązanie problemu wzrostu oporności na środki
przeciwdrobnoustrojowe zarówno u ludzi, jak i u zwierząt”.
Unijna komisarz ds. badań i innowacji, Máire Geoghegan-Quinn, dodała: „Badania naukowe
i innowacje mają zasadnicze znaczenie, jeżeli chcemy zatrzymać wzrost oporności na środki
przeciwdrobnoustrojowe. Te nowe projekty uzupełnią trwające już doskonałe prace mające na
celu opracowanie nowych leków i metod terapii. Cieszę się zwłaszcza dlatego, że partnerami
w tych projektach zostało wiele małych przedsiębiorstw. Chciałabym, aby ta tendencja była
widoczna w kontekście całego nowego programu badań „Horyzont 2020”.
 Plan działania: obecna sytuacja
W przedstawionym przez Komisję w listopadzie 2011 r. planie działania 5 mającym na celu
zapobieganie dalszemu rozprzestrzenianiu się oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe
uwzględniono siedem kluczowych obszarów, w odniesieniu do których podjęcie działań
jest najbardziej konieczne: 1) zagwarantowanie odpowiedniego stosowania środków
przeciwdrobnoustrojowych

u

ludzi

i

zwierząt;

2)

zapobieganie

powstawaniu

i

rozprzestrzenianiu się zakażeń drobnoustrojami; 3) rozwijanie nowych, skutecznych środków
przeciwdrobnoustrojowych

lub

zastępczych

sposobów

leczenia;

4)

współpraca

z

międzynarodowymi partnerami w celu ograniczenia zagrożeń wynikających z oporności na
środki przeciwdrobnoustrojowe; 5) poprawa monitorowania i nadzoru w zakresie leczenia
ludzi i zwierząt; 6) badania i innowacje; oraz 7) komunikacja, kształcenie i szkolenia. Po
upływie dwóch lat od przyjęcia tego planu pięcioletniego w większości obszarów dokonano
znaczących postępów, a mianowicie:
- Badania i innowacje: UE zainwestowała około 800 mln euro w badania naukowe
związane z opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe, w tym w ramach inicjatywy
w zakresie leków innowacyjnych (ILI). Komisja Europejska ogłosiła rozpoczęcie 15
nowych projektów badawczych, przy czym łączny wkład z budżetu UE w ich realizację
wyniesie 91 mln euro. W ramach tych projektów, w których realizacji uczestniczą 44 małe
i średnie przedsiębiorstwa, jak również uniwersytety i inne instytuty badawcze,
opracowane zostaną nowe środki przeciwdrobnoustrojowe lub rozwiązania alternatywne,
takie jak fagi i szczepionki. Projekty obejmą również działania związane z opornością na
5

Komunikat Komisji Europejskiej (COM (2011)748) w sprawie planu działania na rzecz zwalczania rosnącego
zagrożenia
związanego
z
opornością
na
środki
przeciwdrobnoustrojowe
http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/docs/communication_amr_2011_748_pl.pdf
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antybiotyki w łańcuchu pokarmowym oraz badania możliwości wykorzystania
nanotechnologii w celu opracowania leków przeciwdrobnoustrojowych.
- Poprawa monitorowania i nadzoru: Zrealizowano wiele działań mających na celu
wzmocnienie

i

konsolidację

systemu

nadzorowania

konsumpcji

środków

przeciwdrobnoustrojowych i oporności na nie w sektorze weterynaryjnym. W
opublikowanej w tym tygodniu decyzji Komisji określono zasady dotyczące
zharmonizowanego

gromadzenia

danych

dotyczących

oporności

na

środki

przeciwdrobnoustrojowe u zwierząt i w żywności. Ma to duże znaczenie dla zapewnienia
porównywalności danych między państwami członkowskimi, zarówno w sektorze ochrony
zdrowia ludzi, jak i w sektorze weterynaryjnym, a także dla oceny podejmowanych
działań.
- Odpowiednie stosowanie antybiotyków u ludzi i zwierząt: Kilka projektów
finansowanych

w

ramach

programu

„Zdrowie”

dotyczy

np.

niewłaściwego

wykorzystywania środków przeciwdrobnoustrojowych w leczeniu ludzi, zwiększania
świadomości zainteresowanych stron — lekarzy, rolników, farmaceutów i pacjentów —
oraz sprzedaży środków przeciwdrobnoustrojowych bez recepty. Ponadto Komisja jest w
ostatniej fazie przeglądu narzędzi prawnych dotyczących weterynaryjnych produktów
leczniczych i pasz leczniczych, które uwzględnią kwestię oporności na środki
przeciwdrobnoustrojowe w tych dziedzinach.
- Zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się zakażeń drobnoustrojami: W maju
tego roku Komisja przyjęła wniosek dotyczący jednego, kompleksowego instrumentu
prawnego w zakresie zdrowia zwierząt, który skupia się na zapobieganiu chorobom, co
przyczyni się do zmniejszenia zapotrzebowania na antybiotyki. Jeśli chodzi o zdrowie
ludzi, realizowane obecnie projekty i trwające działania współfinansowane przez program
„Zdrowie” wspierają realizację zalecenia Rady w sprawie bezpieczeństwa pacjentów oraz
zwalczania infekcji związanych z opieką zdrowotną.
Więcej informacji na temat realizacji planu działania w dziedzinie oporności na środki
przeciwdrobnoustrojowe można znaleźć na stronie zawierającej harmonogram działań.
http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/docs/road-map-amr_en.pdf
 Kontekst
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Do środków przeciwdrobnoustrojowych należą antybiotyki, które są podstawowymi lekami
stosowanymi u ludzi i zwierząt, i które mogą być również stosowane jako środki odkażające,
antyseptyczne i inne produkty higieniczne. Ich stosowanie znacznie zmniejszyło zagrożenie
występowania chorób zakaźnych. Antybiotyki stanowią niezbędne narzędzie w medycynie i są
wykorzystywane w takich zabiegach takich jak np. transplantacje czy chemioterapia.
Z upływem czasu bakterie uodporniły się jednak na działanie antybiotyków. Wyrazem tej
oporności są przypadki zakażeń nabytych w szpitalu, infekcji dróg oddechowych, zapalenia
opon mózgowych, chorób biegunkowych i zakażeń przenoszonych drogą płciową. Oporne
bakterie mogą być przenoszone ze zwierząt na ludzi za pośrednictwem łańcucha
żywnościowego lub poprzez bezpośredni kontakt.
Od lat dziewięćdziesiątych, kiedy to oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe uznano za
poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego, Komisja zapoczątkowała wiele inicjatyw i
działań w różnych sektorach, takich jak medycyna i weterynaria, żywność i pasze oraz badania
naukowe. Plan działania z 2011 r. jest ostatnim z serii kroków podjętych przez Komisję w celu
przeciwdziałania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe.
 Dodatkowe informacje:
http://ec.europa.eu/health/antimicrobial_resistance/policy/index_pl.htm
http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/antimicrobial_resistance/index_pl.htm
http://ec.europa.eu/research/health/infectious-diseases/antimicrobial-drugresistance/index_en.html
http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/amr.htm
http://www.ecdc.europa.eu/en/healthtopics/antimicrobial_resistance/Pages/index.aspx
Strona internetowa komisarza Tonio Borga:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/borg/index_pl.htm
Strona internetowa komisarz Máire Geoghegan-Quinn:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/geoghegan-quinn/index_pl.htm

12. POLITYKA ROZWOJOWA - 7 na 10 obywateli UE twierdzi, że pomoc krajom
rozwijającym się jest również z pożytkiem dla darczyńców
Według 66 proc. obywateli UE zlikwidowanie ubóstwa w krajach rozwijających się powinno
być priorytetem Unii Europejskiej. Siedem na dziesięć osób (69 proc.) uważa, że pomoc tym
krajom przynosi również pożytek UE i wzbogaca jej obywateli. W trakcie Europejskich Dni
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Rozwoju

(26-27

listopada),

opublikowane

zostały

najważniejsze

wyniki

badania

Eurobarometru.
Mimo obecnych problemów gospodarczych coraz większa liczba obywateli UE jest gotowa
zapłacić więcej za artykuły spożywcze i inne produkty, których sprzedaż wspiera kraje
rozwijające się (48 proc. respondentów, co stanowi wzrost o 4 punkty procentowe od 2012 r.).
Natomiast 83 proc. pytanych osób uważa, że pomoc mieszkańcom krajów rozwijających się
jest ważna, a 61 proc. jest zdania, że pomoc tę należy zwiększyć.
Europejski komisarz ds. rozwoju, Andris Piebalgs, stwierdził: „Jestem bardzo podbudowany
faktem, że obywatele UE popierają globalną solidarność i uważam, że wspólnie możemy wiele
dokonać w walce z ubóstwem. Stoimy przed wielkim wyzwaniem: musimy zrealizować
milenijne cele rozwoju i doprowadzić do tego, aby ubóstwo odeszło w przeszłość. Aby
dokonać postępu, musimy współpracować - globalna społeczność powinna stworzyć wspólny
ambitny plan działania mający zwalczyć ubóstwo i wspierać zrównoważony rozwój.
Dzisiejsze badanie przekazuje nam jasny komunikat: Europejczycy są gotowi na odegranie
swojej roli w tym procesie”.
Obywatele UE sądzą, że przyszła polityka rozwoju powinna się skupiać na kwestiach
zatrudnienia (44 proc. respondentów), zdrowia (33 proc.), wzrostu gospodarczego (31 proc.) i
edukacji (30 proc.).
W trakcie Europejskich Dni Rozwoju komisarz Andris Piebalgs przedstawi wyniki
specjalnego badania Eurobarometru „Pomoc rozwojowa UE i milenijne cele rozwoju”. W
wydarzeniu tym uczestniczą przywódcy państw i szefowie rządów z Afryki, a także
przedstawiciele instytucji unijnych, ministrowie państw UE, przedstawiciele instytucji ONZ,
społeczeństwa obywatelskiego, środowiska akademickiego oraz sektora prywatnego.
Przedmiotem dyskusji będą głównie milenijne cele rozwoju oraz konieczność wypracowania
zdecydowanego stanowiska w Europie dotyczącego zlikwidowania ubóstwa na świecie i
osiągnięcia zrównoważonego rozwoju po 2015 r. Wydarzenie daje wyjątkową szansę dla
zainteresowanych stron, darczyńców i głównych podmiotów zajmujących się kwestiami
rozwoju, aby połączyć działania i przyczynić się do stworzenia wizji unijnej polityki rozwoju
po 2015 r.
 Główne tendencje w UE
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Rośnie osobiste zaangażowanie w działania na rzecz rozwoju. 48 proc. Europejczyków jest
gotowych płacić więcej za artykuły spożywcze i inne produkty, których sprzedaż wspiera kraje
rozwijające się, co stanowi wzrost o 4 punkty procentowe od 2012 r. Znaczny wzrost liczby
osób wspierających rozwój odnotowano w niektórych krajach, które dotkliwie odczuły skutki
kryzysu gospodarczego: w Irlandii (47 proc., +12), na Łotwie (27 proc., +8) i w Hiszpanii
(+7).
Wsparcie rozwoju i pomocy pozostaje na wysokim poziomie. Odsetek osób będących
zdania, że pomoc mieszkańcom krajów rozwijających się jest ważna, wynosi 83 proc., w
porównaniu z 85 proc. w ubiegłym roku. Natomiast odsetek osób, które opowiadają się za
zwiększeniem unijnej pomocy, pozostaje stabilny i wynosi 61 proc.
Młodzi ludzie okazują szczególne zainteresowanie kwestiami dotyczącymi rozwoju i są
zaangażowani w ich rozwiązanie. W szczególności młodzi ludzie uważają, że można
osobiście odegrać rolę w likwidowaniu ubóstwa w krajach rozwijających się. Tego zdania jest
61 proc. osób w przedziale wiekowym 15-24 lat i jedynie 45 proc. osób w wieku 55 lat i
powyżej.
53 proc. osób w wieku 15-24 lat jest gotowych zapłacić więcej za swoje zakupy, jeśli pomoże
to krajom rozwijającym się, w porównaniu z 45 proc. respondentów w wieku 55 lat i powyżej.
Młodsze osoby również częściej są zdania, że zlikwidowanie ubóstwa w krajach rozwijających
się powinno być jednym z priorytetów, zarówno UE, jak i rządów krajowych.
W trakcie Europejskich Dni Rozwoju młodzi ambasadorzy ze wszystkich zakątków Unii
Europejskiej i świata będą mogli zadawać pytania członkom panelu dyskusyjnego.


Więcej wyników specjalnego badania Eurobarometru

Choć większość respondentów (66 proc.) uważa, że zwalczanie ubóstwa w krajach
rozwijających się powinno być jednym z priorytetów Unii Europejskiej, jedynie 48 proc. jest
zdania, że powinno ono być również jednym z priorytetów ich rządów krajowych.
Jedynie niewielka część pytanych osób (6 proc.) słyszała lub czytała o milenijnych celach
rozwoju i wie więcej na ich temat. Europejczycy biorący udział w badaniu, którym
przedstawiono listę tych celów, uznali, że najtrudniejszymi wyzwaniami na następne
dziesięciolecie są: zlikwidowanie ubóstwa, osiągnięcie równouprawnienia płci oraz
zatrzymanie rozprzestrzeniania się HIV/AIDS.
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Jedna osoba na dziesięć (12 proc.) poprawnie oszacowała liczbę osób na świecie, które żyją za
mniej niż 1 dolara dziennie (między 500 mln i 1 mld).
 Dodatkowe informacje
Wyniki specjalnych badań Eurobarometru, w tym informacje dotyczące poszczególnych
państw członkowskich UE, można znaleźć na stronie:
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_419_400_en.htm#405
Strona internetowa europejskiego komisarza ds. rozwoju Andrisa Piebalgsa:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm
Strona internetowa Dyrekcji Generalnej ds. Rozwoju i Współpracy EuropeAid:
http://ec.europa.eu/europeaid/index_pl.htm
Strona internetowa Europejskich Dni Rozwoju: http://eudevdays.eu/
Przemówienie komisarza Piebalgsa - A vision for the post-2015 Agenda:
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-13-980_en.htm
13. PRZEMYSŁ I RYNEK WEWNĘTRZNY - Komisja proponuje przepisy
wzmacniające ochronę tajemnic handlowych przed kradzieżą
Komisja Europejska zaproponowała 28 listopada br. nowe przepisy dotyczące ochrony knowhow i niejawnych informacji handlowych (tajemnic handlowych) przed ich bezprawnym
gromadzeniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem.
Projekt dyrektywy wprowadza wspólną definicję tajemnicy handlowej, a także środki, za
których pomocą ofiary przywłaszczenia tajemnicy handlowej mogą uzyskać odszkodowanie.
Ułatwi to sądom krajowym prowadzenie postępowań w sprawie przywłaszczenia poufnych
informacji handlowych i usuwanie z rynku produktów wprowadzonych z naruszeniem
tajemnicy handlowej, a także ułatwi ofiarom uzyskanie odszkodowania za takie nielegalne
działania.
We współczesnej gospodarce opartej na wiedzy zdolność przedsiębiorstwa do innowacji i
konkurowania może być poważnie zagrożona w przypadku gdy poufne informacje zostaną
skradzione lub nieprawidłowo użyte. Według najnowszego badania 6 w ciągu ostatnich
dziesięciu lat jedno przedsiębiorstwo na pięć co najmniej raz padło ofiarą usiłowania kradzieży

6

Study on trade secrets and confidential business information in the internal market, kwiecień 2013 – załącznik 17, s. 16, 19 i 20.
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jego tajemnic handlowych. Jak wynika z innego niedawno przeprowadzonego badania 7, liczba
ta rośnie i 25 proc. firm zgłosiło kradzież informacji w 2013 r.; dla porównania: w 2012 r. z
podobną sytuacją miało do czynienia 18 proc. przedsiębiorstw.
Przepisy prawne dotyczące ochrony tajemnicy handlowej przed przywłaszczeniem, które
obowiązują w krajach UE, różnią się znacznie między sobą. Niektóre kraje nie mają
szczegółowych przepisów dotyczących tej kwestii. Przedsiębiorstwa napotykają trudności w
zrozumieniu systemów innych państw członkowskich i dostępie do nich, a także – w
przypadku gdy stają się ofiarami przywłaszczenia poufnego know-how – nie są skłonne do
dochodzenia roszczeń w sądach cywilnych, gdyż nie mają pewności, że sądy dochowają ich
tajemnic handlowych. Rozdrobnienie obecnie obowiązującego systemu ma negatywny wpływ
na współpracę transgraniczną między partnerami z sektora przedsiębiorczości i sektora badań i
jest główną przeszkodą dla wykorzystania jednolitego rynku UE jako czynnika napędzającego
innowacje i wzrost gospodarczy.
Michel Barnier, komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług, powiedział: „Cyberprzestępczość
i szpiegostwo przemysłowe są niestety częścią rzeczywistości, w jakiej przedsiębiorstwa w
Europie funkcjonują na co dzień. Musimy zapewnić, aby prawo dotrzymywało kroku obecnym
czasom, a strategiczne zasoby przedsiębiorstw były odpowiednio chronione przed kradzieżą i
nadużyciem. Ochrona tajemnic handlowych ma jednak szerszy wymiar. Celem niniejszej
propozycji jest zwiększenie poziomu zaufania przedsiębiorców, twórców, badaczy i
innowatorów do współpracy w zakresie innowacji w ramach rynku wewnętrznego. Groźba
kradzieży tajemnic handlowych nie będzie ich już więcej zniechęcać do inwestowania w nową
wiedzę. Jest to kolejny krok podejmowany przez Komisję na rzecz opracowania ram prawnych
sprzyjających innowacji i inteligentnemu wzrostowi".
Wiceprzewodniczący Antonio Tajani dodał: „Ochrona tajemnic handlowych jest szczególnie
istotna dla mniejszych

firm w UE, których pozycja jest słabsza. Przestrzegają one

intensywniej tajemnicy handlowej niż większe przedsiębiorstwa – częściowo ze względu na
koszty patentów i ochrony przed naruszeniem tajemnicy. Utrata tajemnicy handlowej i
ujawnienie kluczowego pomysłu konkurentom oznacza dla MŚP katastrofalny spadek wartości
i przyszłej efektywności. Za pomocą proponowanych dziś przepisów Komisja będzie chronić
żywotność podmiotów gospodarczych w UE oraz tajemnice handlowe, które są jej istotnym
elementem”.

7

2013/2014 Global Fraud Report, Kroll.
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Przyjęty wniosek ma na celu zapewnienie przedsiębiorstwom odpowiedniego poziomu
ochrony

i

skutecznych

sposobów

zadośćuczynienia

w

przypadku

kradzieży

lub

nieprawidłowego użycia ich tajemnic handlowych. Solidny, zrównoważony i zharmonizowany
system

ochrony

tajemnicy

handlowej

zapewni

przedsiębiorstwom

i

naukowcom

bezpieczniejsze środowisko, w którym mogą tworzyć cenne know-how oraz technologie,
dzielić się nimi i udzielać sobie licencji ponad granicami jednolitego rynku. Ułatwi to także
zaangażowanie przedsiębiorstw i naukowców z różnych krajów UE w projekty wspólne i
realizowane w ramach współpracy na rzecz innowacji i badań.
 Kontekst
W ramach inicjatywy przewodniej „Unia innowacji”, która jest jednym z filarów strategii
„Europa 2020”, Komisja podjęła działania na rzecz stworzenia środowiska sprzyjającego
innowacjom. Realizując te działania, Komisja przyjęła kompleksową strategię zmierzającą do
zapewnienia sprawnego funkcjonowania jednolitego rynku własności intelektualnej. Strategia
ta rozciąga się również na obszary uzupełniające dziedzinę praw własności intelektualnej, takie
jak tajemnice handlowe.
Tajemnice handlowe (zwane także „poufnymi informacjami handlowymi” lub „informacjami
niejawnymi”) są wykorzystywane przez wszystkie przedsiębiorstwa, niezależnie od wielkości,
we wszystkich sektorach gospodarki w celu ochrony wielu różnych rodzajów informacji,
takich jak np. proces produkcji opon Michelin, przepis na pasteis de Belém (portugalska tarta z
kremem mleczno-jajecznym), technologia i know-how stosowane w samolotach Airbus oraz
algorytm wyszukiwania Google. Tajemnice handlowe mają szczególne znaczenie dla
mniejszych przedsiębiorstw, którym brak zasobów ludzkich i finansowych do pozyskiwania
dużego portfela praw własności intelektualnej, zarządzania nimi i ich egzekwowania.
Inaczej niż ma to miejsce w przypadku opatentowanych wynalazków lub powieści
chronionych prawami autorskimi, posiadacz tajemnicy handlowej, takiej jak wzór, technologia
procesu przemysłowego, receptura lub koncepcja marketingowa, nie jest właścicielem
wyłącznych praw do tego dzieła. Konkurenci i inne strony trzecie mogą zatem odkrywać tę
samą formułę, rozwijać ją i swobodnie z niej korzystać. Tajemnice handlowe są prawnie
chronione jedynie w przypadkach, gdy dana osoba weszła w posiadanie informacji poufnych
w sposób niezgodny z prawem (np. w wyniku kradzieży lub przekupstwa).
Tajemnice handlowe zasadniczo różnią się zatem od praw własności intelektualnej, które
przyznają wyłączność. Niemniej jednak należy je chronić z tych samych powodów, z jakich
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ochronie podlegają prawa autorskie: aby zachęcać do innowacji poprzez zapewnienie twórcom
możliwości uzyskania wynagrodzenia za ich pracę. Proponowana dyrektywa osiąga ten cel
poprzez zapewnienie innowatorom ochrony przed nieuczciwymi praktykami, zmierzającymi
do nielegalnego uzyskania informacji poufnych w celu wykorzystywania innowacyjnych
rozwiązań bez ponoszenia jakichkolwiek nakładów związanych z badaniami naukowymi lub
inżynierią odwrotną.
 Dalsze działania
Wniosek Komisji dotyczący ochrony przeciwko przywłaszczeniu tajemnicy handlowej
zostanie przekazany do Rady Ministrów i Parlamentu Europejskiego do przyjęcia w drodze
zwykłej procedury ustawodawczej.
 Dodatkowe informacje:
http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/trade_secrets/index_en.htm

14. POLITYKA REGIONALNA - Doroczne forum państw Morza Bałtyckiego: nadanie
tempa współpracy w pierwszym europejskim makroregionie
Cztery lata po utworzeniu pierwszego unijnego makroregionu przedstawiciele ośmiu państw
UE wchodzących w jego skład oraz komisarz ds. polityki regionalnej, Johannes Hahn, spotkali
się 11 listopada br. w Wilnie w ramach dorocznego forum poświęconego strategii UE dla
regionu Morza Bałtyckiego (EUSBSR). W wydarzeniu wezmą również udział przedstawiciele
Rosji i Norwegii.
Uczestnicy dyskutowali na temat sposobu dalszej realizacji strategii oraz podsumują
dotychczasowe osiągnięcia. Debata skupiła się na tym, w jaki sposób rozwiązywać problemy
w zakresie środowiska naturalnego z korzyścią dla gospodarki i zatrudnienia.
Dotychczasowe osiągnięcia w ramach strategii dla regionu Morza Bałtyckiego i podejścia
makroregionalnego zostały niedawno potwierdzone przez państwa członkowskie UE na
posiedzeniu Rady do Spraw Ogólnych w październiku br. w Brukseli. W ramach strategii
ustanowiono

ponad 100 projektów przewodnich dotyczących kwestii takich

jak

zanieczyszczenie obszaru Morza Bałtyckiego, brak połączeń transportowych i brak
zrównoważonych metod uprawy.
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Państwa członkowskie uważają jednak, że dzięki lepszemu zarządzaniu można by zrobić
więcej. Potwierdziły tym samym ocenę Komisji dotyczącą strategii makroregionalnych.
Z myślą o poprawie wyników państwa postulowały konieczność przeglądu sposobu
zarządzania strategią dla regionu Morza Bałtyckiego oraz Dunaju. Przegląd ten, zainicjowany
w Radzie przez prezydencję litewską, rozpocznie się dla regionu Morza Bałtyckiego w tym
tygodniu podczas forum, a sfinalizowany zostanie przed końcem przyszłego roku.
Uczestnicy forum omówili również to, w jaki sposób zapewnić strategii solidną podporę
w programowaniu na lata 2014—2020 i niezbędne środki finansowe na potrzeby przyszłych
projektów.
Jeszcze przed wydarzeniem komisarz Johaness Hahn oświadczył: „Strategia dla regionu
Morza Bałtyckiego to pionierska inicjatywa, która utorowała drogę ku nowemu podejściu,
jakim jest współpraca w ramach pierwszego makroregionu w Europie. Jej postępy śledzone są
zarówno w Europie, jak i poza Europą. Wiele już osiągnęliśmy dzięki temu, że kraje i regiony
współpracują na rzecz określenia wspólnych interesów, problemów i kwestii, których nie
można równie skutecznie rozwiązać wyłącznie na szczeblu krajowym lub lokalnym”.
Dodał też: „Musimy jednak przyspieszyć tempo naszej współpracy. Nadszedł czas, aby
członkowie strategii kształtowali ją bardziej aktywnie i kierowali nią w większym stopniu — a
kraje i regiony położone nad Morzem Bałtyckim zmobilizowały dostępne fundusze
europejskie, jak również środki krajowe, regionalne i prywatne, by wpłynąć na kierunek
rozwoju makroregionu”.
W wydarzeniu, zorganizowanym wspólnie przez Komisję Europejską i prezydencję litewską,
we współpracy z Sekretariatem Rady Państw Morza Bałtyckiego i punktem „INTERACT” w
Turku, bierze udział ponad 700 osób ze wszystkich krajów basenu Morza Bałtyckiego. Są to
przedstawiciele sektora rządowego, przedsiębiorstw, społeczeństwa obywatelskiego i
organizacji regionalnych.
 Kontekst
Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego, zatwierdzona przez Radę Europejską w 2009 r.,
ustanawia zintegrowane ramy współpracy umożliwiające rozwiązanie szeregu szczególnych
problemów, które trudno byłoby rozwiązać samodzielnie. Liczba mieszkańców makroregionu
wynosi 85 milionów (17 proc. ludności UE). Osiem państw UE (Szwecja, Dania, Estonia,
Finlandia, Niemcy, Łotwa, Litwa i Polska), a także Rosja i Norwegia, połączyło siły, aby
sprostać szczególnym wyzwaniom w regionie.
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W zeszłym miesiącu członkowie strategii na rzecz regionu Dunaju również omówili
planowany przegląd zarządzania strategią, który będzie prowadzony przez Austrię.
W przyszłym roku na wniosek Rady Europejskiej Komisja przedstawi propozycje dotyczące
makroregionu adriatycko-jońskiego obejmującego 4 państwa UE i 4 państwa trzecie.
Przykłady

projektów

realizowanych

w

ramach

strategii

dla regionu

Morza

Bałtyckiego:
 Projekt CHEMSEA (Amunicja chemiczna – poszukiwania i ewaluacja) ma na celu ocenę
zagrożeń dla środowiska związanych ze składowaniem amunicji chemicznej. W ramach
projektu aktualizowane są mapy składowiska Głębi Gotlandzkiej oraz amunicji
rozproszonej na dnie Morza Bałtyckiego. Prowadzona jest również ocena ryzyka dla fauny
i flory oraz ryb głębinowych oraz opracowywane są modele rozprzestrzeniania się
zanieczyszczonych osadów. Inne ważne zadanie polega na opracowaniu narzędzi
administracyjnych do zarządzania składowiskami, a także do aktualizacji i łączenia
krajowych wytycznych i regulacji dotyczących zatopionej amunicji. Koordynator projektu:
Instytut Oceanologii PAN w Sopocie, Polska, z udziałem 10 instytucji z Finlandii,
Niemiec, Litwy, Polski i Szwecji. Termin: czerwiec 2014 r.
 Projekt BSR Stars ma pobudzić konkurencyjność i wzrost gospodarczy w regionie poprzez
wspieranie transnarodowej współpracy w zakresie badań i innowacji mającej na celu
rozwiązanie wspólnych problemów w dziedzinach takich jak służba zdrowia, energetyka
i zrównoważony transport. Projekt prowadzą: szwedzka agencja VINNOVA oraz litewskie
Ministerstwo Gospodarki.
 Baltic Deal to projekt, w ramach którego rolnicy w całym regionie współpracują na rzecz
zmniejszenia strat substancji odżywczych w gospodarstwach rolnych przy jednoczesnym
zachowaniu poziomu produkcji i konkurencyjności. Projekt prowadzą: Szwedzka
Federacja Rolników oraz łotewskie Centrum Doradczo-Szkoleniowe w zakresie Obszarów
Wiejskich.
 Projekt EfficienSea (ang. Efficient, Safe and Sustainable Traffic at Sea – Wydajny,
bezpieczny i zrównoważony transport morski) ma uczynić z regionu Morza Bałtyckiego
pilotażowy region dla e-nawigacji dzięki opracowaniu i testowaniu infrastruktury i usług
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na jej potrzeby oraz dzięki szeroko zakrojonej wymianie dobrych praktyk. Partnerem
wiodącym projektu jest duński Urząd Morski.
 Dodatkowe informacje:
Strategia Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego

15. ROLNICTWO - Nowa europejska polityka promowania produktów rolnych i
rolno-spożywczych
Komisja Europejska przedstawiła 21 listopada 2013 r. projekt reformy polityki informowania o
europejskich produktach rolnych i rolno-spożywczych oraz promowania tych produktów.
Nowa polityka promocyjna, ze zwiększonym budżetem i – w przyszłości – wsparciem
europejskiej agencji wykonawczej, ma stać się prawdziwym narzędziem podboju rynków.
Działania prowadzone pod hasłem „Enjoy, it's from Europe” w ramach prawdziwie
europejskiej strategii mają spowodować, że osoby pracujące w tym sektorze otworzą się na
rynki międzynarodowe, a konsumenci będą bardziej świadomi wysiłków podejmowanych na
rzecz jakości produktów.
„W czasach gdy konsumenci są bardziej wyczuleni na kwestie bezpieczeństwa, jakości i
zrównoważonego charakteru produkcji żywności, rolnicy oraz małe i średnie przedsiębiorstwa
mogą odegrać ważną rolę. Europejski sektor rolny i rolno-spożywczy jest znany z jakości
swoich produktów i przestrzegania norm niemających sobie równych w świecie. Przy wartości
wywozu ponad 110 mld euro sektory te to ważny element pobudzania wzrostu gospodarczego i
zwiększania zatrudnienia w Unii Europejskiej” - oświadczył Dacian Cioloș, europejski
komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.
Przedstawiony wniosek jest następstwem prowadzonej od 2011 r. szerokiej debaty dotyczącej
zielonej księgi oraz komunikatu. Wniosek zostanie teraz przekazany Parlamentowi
Europejskiemu i Radzie. Najważniejsze elementy proponowanej reformy to:
- znaczne zwiększenie pomocy na działania informacyjne i promocyjne w celu
zwiększenia konkurencyjności rolnictwa europejskiego. Wsparcie europejskie powinno
stopniowo wzrosnąć z 61 mln euro w budżecie na 2013 r. do 200 mln euro w 2020 r.
- wprowadzenie europejskiej strategii promocji, która pozwoli na lepsze ukierunkowanie
akcji promocyjnych. Strategia ta powinna doprowadzić do:
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o rozszerzenia programów skierowanych do państw trzecich i programów
wieloskładnikowych (programy przedstawione przez podmioty z kilku państw
członkowskich) dzięki wyższej stopie współfinansowania dla tych dwóch kategorii:
60 proc. współfinansowania z UE zamiast 50 proc.;
o na rynku wewnętrznym – podnieść słaby obecnie poziom wiedzy konsumentów o
zaletach europejskich produktów rolnych, a zwłaszcza produktów uznanych w
ramach europejskich systemów jakości;
- rozszerzenie zakresu stosowania środków, a mianowicie:
o uregulowanie możliwości stosowania oświadczeń o pochodzeniu i marek
produktów
o włączenie do grupy beneficjentów organizacji producentów
o włączenie do grupy produktów kwalifkowalnych zwłaszcza przetworzonych
produktów rolno-spożywczych, uznawanych przez europejskie systemy jakości, jak
np. makaron;
- uproszczenie procedur administracyjnych poprzez wprowadzenie jednoetapowej selekcji
przeprowadzanej przez Komisję w miejsce aktualnej dwuetapowej (państwo członkowskie,
a następnie Komisja Europejska);
- ułatwione zarządzanie programami przygotowanymi wspólnie przez podmioty z kilku
państw członkowskich przy wykorzystaniu punktu kompleksowej usługi w Komisji.
 Informacje dodatkowe
Bliższe informacje można znaleźć na stronach internetowych:
http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/policy/legislative-proposal/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1032_en.htm

16. ROLNICTWO - Dążenie do lepszego wykorzystania zasobów genetycznych
Komisja Europejska opublikowała 29 listopada 2013 r. sprawozdanie pt. „Zasoby genetyczne
w rolnictwie – od ochrony do zrównoważonego wykorzystywania”, w którym przedstawiono
cele na okres do 2020 r. W sprawozdaniu nacisk położono na ochronę różnorodności
biologicznej w rolnictwie i zatrzymanie procesu jej utraty, ale podkreślono również potrzebę
zmiany podejścia przez poświęcenie większej uwagi zrównoważonemu wykorzystaniu
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zasobów genetycznych, takich jak tradycyjne lub zagrożone rasy zwierząt lub odmiany roślin.
Wraz ze sprawozdaniem opublikowano drugi dokument, w którym przedstawiono obecnie
prowadzone programy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami należało tego dokonać do
końca 2013 r.
Unijny komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, Dacian Cioloş, podsumował
sprawozdanie Komisji: „Nasze działania związane z zasobami genetycznymi nie mogą się
ograniczać do ich ochrony. Materiał genetyczny oferuje ogromny potencjał nie tylko pod
względem korzyści gospodarczych, ale także pod kątem stawiania czoła wyzwaniom, które
przed nami stoją, takim jak zmiana klimatu, odporność roślin na szkodniki, wydajność,
zróżnicowane wymagania konsumentów i rozwój gospodarczy na obszarach wiejskich.
Musimy, w miarę możliwości, wykorzystać różnorodność materiału genetycznego, jaki mamy
do dyspozycji”.
Zmianę podejścia odzwierciedla większy zakres narzędzi wspierających lepsze wykorzystanie
zasobów genetycznych i mających na celu udostępnienie do 2020 r. większych środków
finansowych i możliwości finansowania. Począwszy od 2014 r. zastosowane zostaną – w
spójny i wzajemnie uzupełniający się sposób – różne unijne instrumenty polityki: zarówno
środki rozwoju obszarów wiejskich w ramach wspólnej polityki rolnej, jak i środki z programu
ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020”, co umożliwi dalsze
inwestycje, współpracę i wymianę najlepszych praktyk.
Rozwój obszarów wiejskich obejmuje szeroki zakres działań, w tym hodowlę i
wykorzystywanie tradycyjnych zagrożonych ras lokalnych zwierząt gospodarskich, roślin i
nasion. Środki rozwoju obszarów wiejskich mogą również przyczynić się do włączenia
zrównoważonego wykorzystania rolnych zasobów genetycznych do łańcucha żywnościowego,
co – dzięki większemu zróżnicowaniu rynków i produktów –przyniesie większą wartość
dodaną na obszarach wiejskich, jak i w przemyśle rolno-spożywczym.
W celu poszerzenia bazy wiedzy na temat ochrony i zrównoważonego wykorzystania zasobów
genetycznych kwestie te zostaną włączone do kompleksowego programu prac ustanowionego
na mocy programu „Horyzont 2020”.
Niezbędną interakcję między badaniami naukowymi a praktycznym zastosowaniem wspierać
będzie europejskie partnerstwo innowacyjne na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa
ustanowione w celu szerzenia wiedzy, mobilizacji zainteresowanych stron i zachęcania do
wymiany wiedzy i współpracy, również w przedmiotowej dziedzinie.
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Zapewnienie sukcesu ochrony i zrównoważonego wykorzystania zasobów genetycznych
wymaga podjęcia działań na wszystkich poziomach – unijnym, krajowym i regionalnym – a
także zdecydowanego zaangażowania zainteresowanych stron. Te wspólne wysiłki w
znacznym stopniu przyczynią się do zrównoważonego rozwoju i większej rentowności
różnorodnych systemów rolniczych i całego łańcucha żywnościowego oraz będą miały
zasadnicze znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej i walki ze zmianą klimatu.
 Dodatkowe informacje
Więcej informacji na stronie: http://ec.europa.eu/agriculture/genetic-resources/index_en.htm
Sprawozdanie pt. „Zasoby genetyczne w rolnictwie – od ochrony do zrównoważonego
wykorzystywania”:
http://ec.europa.eu/agriculture/genetic-resources/pdf/com-2013-838_pl.pdf

17. ROLNICTWO - Zdaniem unijnych kontrolerów w mechanizmach wdrażania
wsparcia specjalnego dla rolnictwa występują uchybienia
W opublikowanym 26 listopada 2013 r. sprawozdaniu Europejski Trybunał Obrachunkowy
wyraża opinię, że w państwach członkowskich nie ma wystarczających dowodów na to, by
działania wprowadzone zgodnie z art. 68 były niezbędne lub odpowiednie.
W momencie wprowadzenia systemu płatności jednolitych w 2003 r. państwa członkowskie
miały prawo do przeznaczenia maksymalnie 10% krajowych pułapów w ramach wspólnej
polityki rolnej (WPR) na wypłatę wsparcia specjalnego, a w szczególności na dalsze
stosowanie określonych działań wspierających dla rolników, powiązanych z wielkością
produkcji. Wsparcie specjalne zostało następnie rozszerzone na mocy art. 68 rozporządzenia
nr 73/2009, który poszerzył katalog celów lub rodzajów działalności, na które można
przyznać pomoc.
Z art. 68 zdecydowały się korzystać dwadzieścia cztery państwa członkowskie, które
opracowały 113 mocno zróżnicowanych działań. Całkowity budżet na lata 2010-2013 wynosi
6,4 mld euro. Kontrolę przeprowadzono w służbach Komisji oraz w czterech państwach
członkowskich, na które przypadło około 70% środków budżetowych na te działania. Na lata
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2010-2013 na powyższe działania przeznaczono 2 686 mln euro, co stanowi nieco ponad
40% całkowitego budżetu przewidzianego w ramach art. 68.
W ramach kontroli stwierdzono, że wprowadzone mechanizmy mające zapewnić
przyznawanie tego rodzaju wsparcia wyłącznie „w wyraźnie określonych przypadkach” są
niewystarczające. Komisja w niewielkim stopniu sprawuje kontrolę nad tym, czy
przypadki takie są uzasadnione, a państwa członkowskie mają dużą swobodę w zakresie
dokonywania tych płatności. W większości przypadków Komisja nie może podjąć żadnych
prawnie

wiążących kroków,

a jedynym obowiązkiem

państw członkowskich jest

informowanie Komisji o podejmowanych decyzjach. W rezultacie wdrożenie przepisów
art. 68 nie zawsze było w pełni zgodne z WPR. Nie ma także dostatecznych dowodów
świadczących, że działania wprowadzone zgodnie z art. 68 są w każdym przypadku
niezbędne lub odpowiednie pod względem zapotrzebowania na nie, skuteczności ich
koncepcji oraz poziomów udzielonej pomocy.


Informacje dodatkowe

Sprawozdania specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO) publikowane są
przez cały rok i przedstawiają wyniki kontroli wybranych obszarów działalności UE lub
kwestii związanych z zarządzaniem.
Sprawozdanie specjalne nr 10/2013 zatytułowane jest: „Wspólna polityka rolna: Czy
wsparcie specjalne przewidziane w art. 68 rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 zostało
dobrze opracowane i odpowiednio wdrożone?”. Trybunał zbadał, czy wprowadzenie
wsparcia specjalnego przewidzianego w art. 68 oraz sposób jego wdrożenia w latach 2010 i
2011 (mechanizm zarządzania i kontroli) są zgodne ze wspólną polityką rolną (WPR),
niezbędne i odpowiednie oraz czy towarzyszył im zadowalający system kontroli.
Kontrolę przeprowadzono w służbach Komisji oraz w Grecji, Hiszpanii (Aragonia, Galicja,
Kastylia-La Mancha), Francji i we Włoszech (Emilia-Romania, Lacjum), a więc w państwach
członkowskich, na które przypadło 68% środków budżetowych przyznanych na lata 20102013 oraz 73% wydatków zabudżetowanych na pierwsze dwa lata. Do kontroli wybrano 13
działań: pomoc w odniesieniu do pszenicy durum (Grecja), pomoc w odniesieniu do
owiec/kóz na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (Grecja), nowe
uprawnienia

do

płatności

jednolitych

na

obszarach

o niekorzystnych

warunkach

gospodarowania lub na obszarach górskich (Grecja), pomoc w odniesieniu do płodozmianu
na obszarach nieirygowanych (Hiszpania), pomoc dla sektora mleczarskiego na obszarach
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o niekorzystnych warunkach gospodarowania (Hiszpania), pomoc w odniesieniu do mięsa
baraniego/koziego

(Hiszpania),

dodatkowa

pomoc

w odniesieniu

do

roślin

wysokobiałkowych (Francja), pomoc na podtrzymanie rolnictwa ekologicznego (Francja),
pomoc w odniesieniu do owiec/kóz (Francja), ubezpieczenie upraw (Francja), płodozmian
(Włochy), poprawa jakości produktów rolnych w sektorze hodowli bydła (Włochy) oraz
ubezpieczenia (Włochy).
Oprócz uchybień, o których mowa powyżej, w ramach przeprowadzonej kontroli wykryto
szereg niedociągnięć dotyczących wdrażania działań realizowanych na mocy art. 68, takich
jak np. uchybienia w systemach administracyjnych i systemach kontroli utworzonych w celu
zagwarantowania prawidłowej realizacji istniejących działań. Dotyczyło to również
systemów zarządzania, kontroli administracyjnych i kontroli na miejscu, niekiedy pomimo i
tak już dużego nakładu pracy związanego z zarządzaniem i kontrolą. Te i inne przedstawione
w sprawozdaniu niedociągnięcia należy usunąć w kontekście nowej WPR, w której wsparcie
specjalne ma być kontynuowane w formie płatności powiązanych z wielkością produkcji.
Na podstawie dokonanych ustaleń Trybunał zaleca, co następuje:


Wsparcie specjalne określonej działalności rolniczej powinno opierać się na
dokładnym zrozumieniu postanowień art. 68, a każdy taki przypadek powinien zostać
odpowiednio uzasadniony Komisji, która powinna go zweryfikować.



Aby móc wziąć na siebie ostateczną odpowiedzialność w ramach systemu zarządzania
dzielonego, Komisja powinna odgrywać bardziej aktywną rolę przy ustalaniu
kryteriów dotyczących realizacji działań.



Od państw członkowskich należy wymagać, by wykazały, że każde działanie
w ramach wsparcia specjalnego, które zamierzają wprowadzić, jest niezbędne (czy
podejście dopuszczające odstępstwa jest potrzebne i wnosi wartość dodaną)
i odpowiednie (pod kątem wdrażania, kryteriów przyznawania wsparcia i poziomów
pomocy) oraz że spełnia kryteria należytego zarządzania finansami.

Ze szczegółowymi zaleceniami zapoznać się można w sprawozdaniu i jego streszczeniu,
które dostępne są na stronach www.eca.europa.eu.

18. ROLNICTWO - Unia Europejska przeznaczy 35 mln euro na promocję produktów
rolnych w Unii i w państwach trzecich
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Komisja Europejska zatwierdziła 7 listopada 2013 r. 22 programy, których celem jest
promowanie produktów rolnych w Unii Europejskiej i w państwach trzecich. Całkowity
budżet tych programów, których przeważająca większość realizowana będzie w okresie trzech
lat, wynosi 70 mln euro. Wkład finansowy ze strony UE to 35 mln euro. Programy, którym
przyznano wsparcie, dotyczą produktów wysokiej jakości zarejestrowanych w systemach
chronionej nazwy pochodzenia (CHNP), chronionego oznaczenia geograficznego (CHOG) i
gwarantowanych tradycyjnych specjalności (GTS), wina, mięsa pochodzącego z produkcji
objętej krajowymi systemami zapewniania jakości, produktów ekologicznych, mleka i
przetworów mlecznych, świeżych owoców i warzyw, produktów ogrodnictwa ozdobnego,
miodu i produktów pszczelarskich, wołowiny, cielęciny i wieprzowiny, jak również wysokiej
jakości mięsa drobiowego.
Przyjmując z zadowoleniem ogłoszoną decyzję, unijny komisarz ds. rolnictwa i rozwoju
obszarów wiejskich Dacian Cioloș stwierdził: „Moim zdaniem promowanie unijnych
produktów rolnych na rynkach Unii i poza jej granicami stanowi ważny element polityki
rolnej, w szczególności w przypadku produktów wysokiej jakości. Dlatego też
przygotowujemy nową inicjatywę polityczną dotyczącą takiej promocji, informacje na ten
temat zostaną opublikowane w najbliższych tygodniach. Jestem przekonany, że wzrost
eksportu europejskich produktów wysokiej jakości może w znacznym stopniu przyczynić się
do ożywienia koniunktury w UE. W przyszłym tygodniu odwiedzę więc Japonię i Koreę
Południową w ramach kolejnej inicjatywy na rzecz zwiększenia eksportu unijnego”.
W drugiej turze składania wniosków o dofinansowanie programów w 2013 roku Komisja
otrzymała 34 zgłoszenia i po dokonaniu ich oceny zatwierdziła 22 programy, w tym 15
ukierunkowane na rynek wewnętrzny a 7 na państwa trzecie. W przypadku dwóch spośród
wybranych programów wnioskodawcą jest więcej niż jedno państwo członkowskie. Programy
te ukierunkowane są na następujące regiony i państwa trzecie: Ameryka Północna, Rosja,
Ameryka Łacińska, Norwegia, Szwajcaria, Bliski Wschód, Serbia, Czarnogóra, była
jugosłowiańska republika Macedonii, Bośnia i Hercegowina oraz Kosowo.
W załączniku znajduje się pełny wykaz zatwierdzonych programów wraz z informacjami o
budżecie.
 Kontekst
Zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 3/2008 Unia może wspierać finansowo działania
promocyjne i informacyjne dotyczące produktów rolnych, zarówno na rynku wewnętrznym
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UE, jak i w państwach trzecich. Całkowity roczny budżet przeznaczony na programy w tym
zakresie wynosi około 60 mln euro.
Środki te mogą zostać przeznaczone na finansowanie działalności z zakresu public relations
oraz kampanii promocyjnych lub reklamowych, których celem ma być uświadamianie
konsumentom, że europejskie produkty są szczególnie atrakcyjne pod względem jakości,
bezpieczeństwa dla zdrowia i wartości odżywczych, a także odpowiednio oznakowane i
wyprodukowane zgodnie z zasadami higieny oraz z poszanowaniem środowiska i praw
zwierząt. Odnośne działania mogą też obejmować udział w targach i innych wydarzeniach,
kampanie informacyjne dotyczące unijnych systemów chronionych nazw pochodzenia
(CHNP), chronionych oznaczeń geograficznych (CHOG) i gwarantowanych tradycyjnych
specjalności (GTS), rozpowszechnianie informacji o unijnych systemach jakości i
etykietowania oraz o rolnictwie ekologicznym, jak również kampanie informacyjne na temat
unijnego systemu win gatunkowych produkowanych w określonych regionach. UE pokrywa
do 50 proc. kosztów tych działań (do 60 proc. w przypadku programów zachęcających dzieci
do jedzenia owoców i warzyw lub zalecających umiar w piciu alkoholu i informujących o
zagrożeniach związanych z jego nadużywaniem). Pozostałą część kosztów ponoszą
organizacje zawodowe lub branżowe, które zgłosiły odnośne projekty, a w niektórych
przypadkach

same

państwa

członkowskie.

Organizacje

zawodowe

zainteresowane

promowaniem swoich produktów w Unii i poza jej granicami mogą dwa razy w roku zgłaszać
swoje projekty działań państwom członkowskim. Następnie państwa członkowskie przesyłają
Komisji wykaz wybranych przez nie projektów, dołączając egzemplarz każdego z programów.
Komisja ocenia te programy i decyduje, które z nich najbardziej nadają się do realizacji.

Opracowała
Dr Magdalena Skulimowska8

8

Na podstawie informacji Komisji Europejskiej.
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ZAŁĄCZNIK

