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1. POLITYKA KONSUMENCKA - Komisja poprawia bezpieczeństwo kosmetyków
Komisja podniosła poziom ochrony konsumentów, zwłaszcza niemowląt i małych dzieci,
przyjmując 26 września 2014 r. dwa środki ograniczające stosowanie trzech substancji
konserwujących w produktach kosmetycznych.
„Pokazaliśmy po raz kolejny, że bezpieczeństwo konsumentów ma nadrzędne znaczenie w
każdej podejmowanej przez nas decyzji. Środki konserwujące w kosmetykach pełnią ważną
funkcję: zapewniają, że produkty, z których korzystamy na co dzień, są wolne od patogenów.
Musimy jednak zadbać o to, by środki konserwujące gwarantowały maksymalny poziom
ochrony. „Dzięki przyjętym przez nas przepisom konsumenci mogą być pewni, że stosowane
przez nich produkty kosmetyczne są bezpieczne”, powiedział komisarz UE ds. polityki
konsumenckiej Neven Mimica.
Decyzja Komisji wynika z oceny dokonanej przez niezależny Komitet Naukowy ds.
Bezpieczeństwa Konsumentów (SCCS) – organ doradczy, który przeprowadził dogłębną ocenę
ryzyka stwarzanego przez substancje przed zaleceniem ograniczenia lub zakazu ich
stosowania.
Komisja postanowiła ograniczyć maksymalne stężenie dwóch substancji konserwujących:
parabenu propylowego i parabenu butylowego, z obecnie dopuszczalnego limitu w wysokości
0,4 %, jeśli stosowane samodzielnie i 0,8 %, jeśli stosowane w mieszaninie z innymi estrami,
do 0,14 % substancji stosowanej samodzielnie lub w mieszaninie. Zakaz dotyczy stosowania
tych substancji w produktach niespłukiwanych, przeznaczonych do aplikacji na skórę przykrytą
pieluchą u dzieci w wieku poniżej trzech lat, ponieważ ich działanie na podrażnioną skórę bez
dopływu powietrza jest intensywniejsze niż w przypadku kontaktu ze skórą nieuszkodzoną.
Nowe przepisy będą mieć zastosowanie do produktów wprowadzonych do obrotu po 16
kwietnia 2015 r.
Po drugie, Komisja zakazuje stosowania mieszaniny metylochloroizotiazolinonu oraz
metyloizotiazolinonu (MCI/MI) w produktach niespłukiwanych, takich jak kremy do ciała.
Przepis ten ma na celu obniżenie ryzyka występowania alergii skórnych i zmniejszenie
częstości ich występowania. Ten środek konserwujący może być nadal stosowany w
produktach spłukiwanych, takich jak szampony i żele pod prysznic w maksymalnym stężeniu
0,0015 % przy stosunku MCI/MI wynoszącym 3:1. Przepis będzie miał zastosowanie w
przypadku produktów wprowadzonych do obrotu po dniu 16 lipca 2015 r.
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 Kontekst
Środki konserwujące wykorzystywane w kosmetykach odgrywają ważną rolę, chroniąc
konsumentów przed szkodliwymi czynnikami chorobotwórczymi, które w przeciwnym razie
dostawałyby się do kremów i kosmetyków stosowanych co dzień. Bez środków
konserwujących wszystkie kosmetyki miałyby bardzo krótki okres trwałości a w większości
przypadków konieczne byłoby ich przechowywanie w lodówce.
Substancje chemiczne znane jako parabeny to ważna grupa środków konserwujących, jakie
mogą być stosowane w kosmetykach. Oprócz parabenu propylowego i parabenu butylowego,
bezpieczne są także inne parabeny, takie jak paraben metylowy i paraben etylowy, co
wielokrotnie potwierdził Komitet Naukowy ds. Bezpieczeństwa Konsumentów (SCCS). Są one
również jednymi z najbardziej skutecznych środków konserwujących.
Wcześniej w tym roku Komisja zakazała stosowania w produktach kosmetycznych pięciu
parabenów: izoprolylowego, izobytulowego, fenylowego, benzylowego i pentylowego (zob.
rozporządzenie Komisji (UE) nr 358/2014) ze względu na brak danych niezbędnych do
przeprowadzenia ponownej oceny. Produkty wprowadzone do obrotu po dniu 30 października
2014 r. muszą być wolne od tych substancji.
Produkty kosmetyczne podlegają regulacjom na szczeblu europejskim (rozporządzenie (WE)
nr 1223/2009 dotyczące produktów kosmetycznych). Ma to na celu zapewnienie
bezpieczeństwa konsumentów i integralności rynku wewnętrznego. Niezależnie od procesu
produkcji lub kanałów dystrybucji produkty kosmetyczne wprowadzane do obrotu na rynku
UE muszą być bezpieczne. Za bezpieczeństwo tych produktów odpowiada producent, który
musi również zagwarantować, że przed wprowadzeniem do obrotu są one poddawane
specjalistycznej ocenie naukowej pod kątem ich bezpieczeństwa.

2. WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI - Walka z nadużywaniem prawa do swobodnego
przemieszczania się: Komisja pomaga państwom członkowskim w rozwiązaniu
problemu małżeństw dla pozoru
Komisja Europejska opublikowała 26 września 2014 r. podręcznik, który ma ułatwić
państwom członkowskim UE przeciwdziałanie zjawisku zawierania małżeństw dla
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pozoru przez obywateli UE i obywateli państw trzecich w kontekście unijnych przepisów o
swobodnym przepływie osób. Komisja przygotowała ten podręcznik we współpracy z
państwami członkowskimi, na prośbę kilku z nich o pomoc w przeciwdziałaniu temu
zjawisku. Celem podręcznika jest ułatwienie organom krajowym skutecznego rozwiązania
problemu fikcyjnych małżeństw przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony prawa obywateli
UE do swobodnego przemieszczania się. Opublikowane wytyczne pomogą również
zagwarantować w całej Unii jednolite podejście organów krajowych do tego zjawiska,
którego zakres w poszczególnych państwach członkowskich jest różny1. Takie podejście
powinno się opierać na tych samych kryteriach faktycznych i prawnych.
„Prawo do swobodnego przemieszczania się jest prawem podstawowym i istotnym
elementem obywatelstwa UE. Jest to prawo niezbywalne, które musimy wzmacniać i
chronić”, powiedziała Martine Reicherts, komisarz UE ds. sprawiedliwości. „Nadużycia
stanowią zagrożenie dla swobodnego przepływu osób. Dlatego państwa członkowskie muszą
być przygotowane do interwencji w sytuacji, gdy instytucja małżeństwa jest wykorzystywana
do ułatwiania nielegalnej imigracji. Przy wdrażaniu zasad swobodnego przepływu osób i
dbaniu o ich funkcjonowanie samorządy lokalne znajdują się na pierwszej linii działań.
Właśnie dlatego Komisja Europejska postanowiła dostarczyć państwom członkowskim
wskazówek operacyjnych, aby mogły zapobiegać takim nadużyciom. Mam nadzieję, że
przygotowany podręcznik pomoże władzom krajowym skutecznie przeciwdziałać temu
zjawisku”.
W opracowanym przez Komisję podręczniku przedstawiono w ogólnym zarysie następujące
zagadnienia:


wskazówki operacyjne dotyczące sposobu prowadzenia dochodzeń w przypadku
domniemanych małżeństw dla pozoru;



skuteczne techniki dochodzeniowe, opracowane przez władze krajowe, oraz informacje na
temat możliwych sposobów wsparcia organów krajowych przez Europol, Eurojust i
Komisję Europejską;



porady dotyczące stosowania mechanizmu „double-lock” w celu minimalizacji ryzyka
błędnej identyfikacji prawdziwej pary jako fikcyjnej;



przegląd przepisów, które organy krajowe muszą brać pod uwagę przy podejmowaniu
działań mających zapobiec lub przeciwdziałać nadużyciom, jak również szczegółowe
wyjaśnienie, co te przepisy oznaczają w praktyce.



Kontekst
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Ponad 14 mln obywateli UE mieszka w innym państwie członkowskim. Swobodny przepływ
osób – możliwość zamieszkania, podjęcia pracy i nauki w dowolnym miejscu w Unii – jest
najbardziej cenionym przez Europejczyków prawem UE. Pracownicy korzystają z tego prawa
od początków Unii Europejskiej – jego zasadnicze elementy zawarto już w pierwszym
europejskim traktacie, tj. traktacie rzymskim z 1957 r.
W 2012 r. Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych wskazała na potrzebę
opracowania podręcznika, który pomógłby rozwiązać problem rzekomego zawierania
małżeństw dla pozoru przez obywateli UE i obywateli państw trzecich w związku z
przepisami o swobodnym przepływie osób. Postulat ten sformułowała w kontekście walki z
nielegalną imigracją. W dniu 25 listopada 2013 r. Komisja określiła pięć działań mających
pomóc we wdrażaniu unijnych przepisów dotyczących swobodnego przepływu osób na
terytorium państw członkowskich. Jednym z konkretnych działań służących wsparciu władz
krajowych było przygotowanie, wspólnie z państwami członkowskimi, podręcznika na temat
rozwiązywania problemów związanych ze zjawiskiem zawierania fikcyjnych małżeństw.
Unijne przepisy dotyczące swobodnego przepływu osób zawierają szereg zabezpieczeń, które
umożliwią państwom członkowskim zapobieganie nadużyciom.


Dodatkowe informacje

Strona internetowa Martine Reicherts, komisarz UE ds. sprawiedliwości:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reicherts/index_en.htm
Komunikat Komisji i podręcznik na temat małżeństw dla pozoru w kontekście swobodnego
przepływu osób:
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/citizen/news/140725_en.htm
Komisja Europejska – prawo do swobodnego przemieszczania się i pobytu:
http://ec.europa.eu/justice/citizen/move-live/index_en.htm
Komunikat Komisji do PE, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i
Komitetu Regionów - Swobodny przepływ obywateli UE i ich rodzin – pięć skutecznych
działań /COM/2013/0837 final/:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0837&from=pl

3. WYMIAR BEZPIECZEŃSTWA - Ochrona przeciwpowodziowa społeczności
nadmorskich Unii Europejskiej
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Ilustracja: Władze lokalne regionu Emilia-Romania we Włoszech wykorzystują opracowany w ramach projektu
MICORE system wczesnego ostrzegania przed sztormami, który ma im pomóc skuteczniej reagować na
zagrożenie powodziowe.

W dniu 26 września br. zaproponowano dwa projekty finansowane przez UE, które zapewniają
bezpieczeństwo ludziom i ich domom dzięki stworzeniu systemu wczesnego ostrzegania przed
sztormami oraz systemu wspomagającego władze lokalne, przedsiębiorstwa budowlane i
inwestorów w rozsądnym planowaniu.
Obszary przybrzeżne są szczególnie narażone na ryzyko zalania, a skutki dużej gęstości
zaludnienia, erozji i podnoszenia się poziomu morza z powodu zmian klimatu zwiększają
prawdopodobieństwo powodzi.
Szkody może jednak ograniczyć, jeżeli mieszkańcy są w stanie przygotować się
z wyprzedzeniem na trudne warunki pogodowe i możliwe powodzie, a także w przypadku gdy
ryzyko powodziowe jest brane pod uwagę podczas projektowania i budowy infrastruktury oraz
domów mieszkalnych. W tym właśnie pomagają projekty MICORE i THESEUS.
W ramach finansowanego przez UE projektu MICORE stworzono system wczesnego
ostrzegania poprzez symulację zagrożeń stwarzanych przez fale sztormowe powodujące erozję
wybrzeży. Oprogramowanie ma pomóc w poprawie sposobów przewidywania katastrof i
reagowania na nie, co z kolei zwiększy bezpieczeństwo publiczne.
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System ten powstał w oparciu o kod otwarty. Dostarcza on informacji na temat warunków
falowania i pływów oraz bardziej szczegółowych danych morfologicznych dotyczących
konkretnych miejsc, od Rawenny na wybrzeżu Morza Śródziemnego do Warny nad Morzem
Czarnym i od polskiego wybrzeża Morza Bałtyckiego do belgijskich plaż nad Morzem
Północnym.
System obejmuje także atlantycką linię brzegową w południowej Hiszpanii (Kadyks)
i Portugalii (Algarve), jak również wybrzeża Morza Irlandzkiego. W trakcie realizacji projektu,
która zakończyła się w wrześniu 2011 r., w internecie udostępniono bezpłatnie prototypy,
dostarczające informacje w czasie rzeczywistym.
Zdaniem koordynatora projektu Paola Ciavoli z uniwersytetu w Ferrarze (Włochy) system
wczesnego ostrzegania jest wystarczająco elastyczny, by można go stosować w odniesieniu do
różnorodnych obszarów przybrzeżnych. „Uważamy, że opracowany przez nas sposób działania
można stosować w różnych warunkach” – wyjaśnił Ciavola. „Na przykład we Włoszech
początkowo prowadziliśmy badania na jednej plaży, ale obecnie stosujemy system na 130kilometrowym odcinku wybrzeża w regionie Emilia-Romania, gdzie władze lokalne wspierają
nas w jego utrzymaniu. Dzięki nim jest to jeden z najbardziej udanych przykładów transferu
wiedzy od naukowców do użytkowników końcowych. Współpracujemy ze Służbą
Geologiczną Stanów Zjednoczonych, która stosuje podobne rozwiązanie w Kalifornii. Format
ten znajduje więc powszechne zastosowanie”.
Niektórzy z byłych partnerów projektu pracują teraz wspólnie nad finansowanym przez UE
projektem RISC-KIT, mającym na celu poprawę oprogramowania.
 Wskazówki i doradztwo
Regiony Europy są narażone na zalewanie wybrzeży na różne sposoby. Po przeanalizowaniu
naukowych, społecznych, gospodarczych i środowiskowych aspektów takich powodzi w
ramach finansowanego przez UE projektu THESEUS połączono wskazówki z doradztwem,
aby pomóc przedsiębiorstwom budowlanym i władzom lokalnym w zachowaniu
bezpieczeństwa domów i infrastruktury, bez względu na geograficzne lub fizyczne właściwości
regionu.
Ten pakiet narzędzi oprogramowania zawiera system wspomagania procesu podejmowania
decyzji. Decydenci muszą jedynie wprowadzić dane o warunkach, z którymi mają do
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czynienia. „Można wówczas określić krótko-, średnio- i długookresowe skutki budowy na
obszarach przybrzeżnych lub rozwoju tych obszarów” – powiedziała koordynatorka projektu
Barbara Zanuttigh z Uniwersytetu Bolońskiego (Włochy).
Celem podręcznika projektu jest pomoc zarządcom obszarów przybrzeżnych w stosowaniu
metod opracowanych w ramach programu THESEUS i wyborze najlepszych wariantów
łagodzenia skutków powodzi. Uzupełnieniem jest zestaw informatorów, ułatwiających
decydentom wskazanie silnych i słabych stron istniejących rozwiązań, a także określenie
kluczowych wyzwań, którym należy stawić czoło.
Máire Geoghegan-Quinn, komisarz do spraw badań, innowacji i nauki, powiedziała:
„Każdego roku tysiące Europejczyków padają ofiarą powodzi, a w związku ze zmianą klimatu
w przyszłości liczba ta może znacznie wzrosnąć. Badania naukowe w UE, finansowane w
ramach programu „Horyzont 2020”, przyczyniają się do ochrony obywateli i dobrobytu
gospodarczego w Europie”.
 Kontekst
Zarówno MICORE, jak i THESEUS, są projektami badawczymi finansowanymi przez Unię
Europejską w ramach siódmego programu ramowego na rzecz badań i rozwoju
technologicznego (2007–2013). Oba opierały się na współpracy uniwersytetów i ośrodków
badawczych. Na program MICORE partnerzy w dziewięciu państwach członkowskich UE
(Belgia, Bułgaria, Francja, Hiszpania, Holandia, Polska, Portugalia, Wielka Brytania, Włochy)
uzyskali 3,5 mln euro z funduszy unijnych, natomiast THESEUS z udziałem partnerów z 12
państw UE (Belgia, Bułgaria, Dania, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Łotwa, Niemcy,
Polska, Wielka Brytania, Włochy) we współpracy z podmiotami z Ukrainy, Rosji, Meksyku,
Chin, Tajwanu i USA otrzymał 6,5 mln euro unijnego dofinansowania.
W dniu 1 stycznia 2014 r. Unia Europejska uruchomiła nowy program badań naukowych
i innowacji pod nazwą „Horyzont 2020”. W ciągu najbliższych siedmiu lat prawie 80 mld euro
zostanie zainwestowane w projekty z zakresu badań naukowych i innowacji, wspierające
konkurencyjność gospodarczą Europy i poszerzające granice wiedzy człowieka. Środki z
unijnego budżetu na badania są przeznaczane głównie na poprawę warunków życia w takich
dziedzinach jak zdrowie publiczne, ochrona środowiska, transport, żywność i energia.
Zawieranie partnerstw badawczych z sektorem farmaceutycznym, lotniczym i kosmicznym,
samochodowym i elektronicznym stanowi także zachętę dla sektora prywatnego do
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inwestowania w celu wsparcia przyszłego wzrostu i tworzenia miejsc pracy dla specjalistów.
Program „Horyzont 2020” będzie w jeszcze większym stopniu skoncentrowany na
przekształcaniu wybitnych pomysłów w produkty, procesy i usługi rynkowe.
 Dodatkowe informacje
MICORE: https://www.micore.eu/
THESEUS: http://www.theseusproject.eu/
Strona internetowa programu „Horyzont 2020”:
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

4. PRZEMYSŁ - Konkurencyjność przemysłu: w sprawozdaniach Komisji podkreśla
się konieczność podjęcia bardziej zdecydowanych działań przez UE i państwa
członkowskie
Przemysł wytwórczy UE posiada różnorodny potencjał konkurencyjny, który należy
wykorzystać do wspierania wzrostu gospodarczego, mimo obecnej trudnej sytuacji
gospodarczej. Taki jest wniosek z dwóch sprawozdań w sprawie konkurencyjności przemysłu
opublikowanych 11 września 2014 r. przez Komisję. Jednakże, aby wzrost gospodarczy nie
został zahamowany, UE i państwa członkowskie muszą w trybie pilnym rozwiązać szereg
niepokojących problemów: inwestycje, dostęp do finansowania, administracja publiczna,
dostęp do rynków zagranicznych, innowacje i ceny energii.
Ferdinando Nelli Feroci, europejski komisarz ds. przemysłu i przedsiębiorczości,
powiedział: „Doceniam wysiłki podjęte przez państwa członkowskie w celu poprawy
konkurencyjności ich przemysłu. Jednak wiele pozostaje jeszcze do zrobienia. Rozwiązanie
problemu braku inwestycji, ograniczonego dostępu do finansowania, wysokich cen energii i
nieskutecznej administracji publicznej wzmocni konkurencyjność naszych firm oraz małych i
średnich przedsiębiorstw na globalnym rynku”.
Konkurencyjność przemysłu jest bardzo zróżnicowana w zależności od państwa
członkowskiego.
Biorąc pod uwagę wyniki państw członkowskich w tej dziedzinie oraz to, czy osiągają one
poprawę czy też nie, można je podzielić na cztery grupy:
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państwa członkowskie o wysokiej i zwiększającej się konkurencyjności: Niderlandy,
Niemcy, Dania i Irlandia;



państwa członkowskie o wysokiej konkurencyjności, która jednak znajduje się w stagnacji
lub maleje: Belgia, Zjednoczone Królestwo, Austria, Francja, Włochy, Luksemburg,
Szwecja i Finlandia;



państwa członkowskie o niskiej konkurencyjności, która ulega poprawie: Estonia, Litwa,
Hiszpania, Łotwa, Republika Czeska, Węgry, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja i
Grecja;



państwa członkowskie o niskiej konkurencyjności, która znajduje się w stagnacji lub
maleje: Słowenia, Bułgaria, Chorwacja, Malta i Cypr.

UE posiada atuty konkurencyjne...
Ogólnie rzecz biorąc, przewaga konkurencyjna przemysłu wytwórczego UE nie uległa
zmianie, a składają się na nią: wysoko wykwalifikowani pracownicy, znaczny udział lokalny
w eksporcie towarów oraz przewaga komparatywna związana z produktami złożonymi o
wysokiej jakości. Od początku kryzysu, jaki nastąpił w 2008 r., państwa członkowskie UE
realizują również szereg działań mających na celu zwiększenie konkurencyjności.
... ale niektóre obszary polityki nadal wymagają ciągłej uwagi.
Analiza danych zawartych w obu sprawozdaniach wskazuje, że należy wprowadzić
ewentualne środki w następujących obszarach polityki.
Dodatkowe inwestycje są konieczne we wszystkich sektorach w celu zagwarantowania, że
europejski przemysł może utrzymać swoją konkurencyjność.
Małym i młodym firmom trudniej uzyskać kredyt bankowy w porównaniu z innymi
przedsiębiorstwami, nawet jeżeli ich wyniki finansowe są takie same.
Skuteczniejsze innowacje i komercjalizacja badań oraz dostęp do wysoko wykwalifikowanej
siły roboczej — to również czynniki wspierające konkurencyjność.
Konkurencyjność wymaga ograniczenia kosztów i niepewności, których doświadczają
przedsiębiorstwa w kontaktach z administracją publiczną. Zwiększanie wydajności
administracji publicznej powoduje wzrost liczby szybko rozwijających się przedsiębiorstw, w
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szczególności poprzez zwiększenie ich obrotów finansowych. Czasochłonne i kosztowne
przepisy podatkowe, korupcja i nieskuteczne systemy wymiaru sprawiedliwości są
najbardziej szkodliwe dla rozwoju przedsiębiorstw. Większość państw członkowskich musi
również lepiej uwzględniać wpływ zasad i przepisów w innych dziedzinach na
konkurencyjność.
Niezbędne jest wsparcie na rzecz zwiększenia międzynarodowej ekspansji MŚP. Obecnie
mniejsze i młodsze firmy mają mniej szans, aby wejść na rynki zagraniczne i czerpać wiążące
się z tym korzyści. Aby pomóc małym przedsiębiorstwom rozwinąć eksport, konieczna jest
polityka ukierunkowana na otoczenie biznesowe, w kategoriach dostępu do kapitału,
instrumentów wsparcia na rzecz innowacji i działań służących poprawie wydajności.
Konkurencyjność odczuwa negatywne skutki cen energii elektrycznej i gazu, które są wyższe
w UE niż w wielu innych gospodarkach. Usprawnienia w zakresie efektywności
energetycznej nie były w stanie w pełni zrównoważyć negatywnych skutków wzrostu cen.
Efektywne rynki energii elektrycznej i zróżnicowane źródła energii są w związku z tym
konieczne, by zagwarantować dostępność energii po konkurencyjnych cenach.


Kolejne kroki

Wyniki sprawozdań zostaną wykorzystane w procesie kształtowania polityki na szczeblu
unijnym i krajowym. Będą one służyć jako wkład do dyskusji Rady ds. Konkurencyjności,
która odbędzie się w dniach 25-26 września 2014 r., a także do zaleceń Komisji w sprawie
reform podatkowych i strukturalnych państw członkowskich w ramach procesu europejskiego
semestru.


Kontekst

Sprawozdania Komisji na temat konkurencyjności przemysłu są sporządzane co roku w celu
dostarczenia opartych na dowodach wskaźników służących wspieraniu procesu tworzenia
polityki na poziomie UE i państw członkowskich. Sprawozdanie na temat europejskiej
konkurencyjności z 2014 r., zatytułowane „Wspieranie wzrostu przedsiębiorstw” („Helping
Firms Grow”), zawiera ocenę ilościową konkurencyjności przemysłu UE i stanowi
empiryczną odpowiedź na ważne pytania w debacie dotyczącej polityki przemysłowej.
Sprawozdanie z 2014 r. na temat konkurencyjności państw członkowskich, zatytułowane
„Reindustrializacja Europy” („Reindustrialising Europe”), stanowi opartą na wskaźnikach
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ocenę realizacji polityki przemysłowej na szczeblu UE i krajowym, w podziale na
poszczególne państwa.


Dodatkowe informacje

Sprawozdanie na temat europejskiej konkurencyjności z 2014 r. "Helping Firms grow":
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/competitivenessanalysis/european-competitiveness-report/index_en.htm
NOTATKA w sprawie sprawozdania na temat europejskiej konkurencyjności z 2014 r. (jęz.
EN, FR, DE, IT, ES): http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-527_en.htm
Sprawozdanie z 2014 r. na temat konkurencyjności państw członkowskich:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/monitoring-memberstates/index_en.htm
NOTATKA w sprawie sprawozdania na temat konkurencyjności państw członkowskich (jęz.
EN, FR, DE, IT, ES): http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-526_en.htm
Sprawozdanie dotyczące indywidualnej konkurencyjności każdego państwa członkowskiego:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/monitoring-memberstates/index_en.htm

5. PRZEMYSŁ - Europa jeszcze bardziej przyjazna dla MŚP? Głos ma opinia
społeczna
Czego oczekują od przyszłej polityki UE małe i średnie przedsiębiorstwa? Oto główne
zagadnienie konsultacji ogłoszonej 8 września 2014 r. przez Komisję w kontekście
przeglądu Small Business Act (SBA). Szeroko zakrojony pakiet środków mających ułatwiać
życie małym przedsiębiorcom pod nazwą „Small Business Act” okazał się solidną podstawą
dla polityki w zakresie MŚP. Poprzez wymianę najlepszych praktyk, wsparcie dla
internacjonalizacji i przedsiębiorczości, jak również dostęp do finansowania (przez
instrumenty finansowe programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji oraz
COSME), ma on zachęcać państwa członkowskie do podejmowania skutecznych i
sprawdzonych rozwiązań i do szukania równie dobrych pomysłów we własnym zakresie. W
połączeniu z zestawem inicjatyw na rzecz inteligentnych regulacji prawnych wzmacnia on
zdolność MŚP do przetrwania kryzysu gospodarczego.
Jak to ujął unijny komisarz ds. przemysłu i przedsiębiorczości Ferdinando Nelli Feroci: „W
czasie gdy gospodarka Europy zmierza powoli w kierunku uzdrowienia, musimy mieć
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pewność, że unijny program Small Business Act wciąż staje na wysokości zadania.
W związku z tym zachęcam wszystkich zainteresowanych sektorem MŚP do wyrażenia
opinii. Komisja chce poznać wasze pomysły i jest gotowa wysłuchać wszelkich uwag.”


Pięć filarów rozwoju i przetrwania małych przedsiębiorstw w UE

Wiosną tego roku gremium europejskich organizacji biznesowych i organów krajowych
z udziałem przedstawicieli MŚP uzgodniło, że należy utrzymać cztery istniejące filary Small
Business Act.


Dostęp do finansowania: pomimo przebłysków nadchodzącej lepszej koniunktury,
MŚP nadal potrzebują przystępnych cenowo rozwiązań ułatwiających im dostęp
do źródeł finansowania.



Dostęp do rynków i internacjonalizacja: dla rozwoju MŚP konieczne jest
poszukiwanie i badanie nowych rynków.



Przedsiębiorczość: dalsze wsparcie dla potencjalnych przedsiębiorców ma zasadnicze
znaczenie z uwagi na utrzymujące się wysokie bezrobocie, zwłaszcza wśród młodych
ludzi.



Lepsze stanowienie prawa: wciąż istotnym celem pozostaje zmniejszanie obciążeń
administracyjnych, mimo znacznych postępów na tym polu.

Aby rozwiązać problem niedoboru kwalifikacji, trapiący niejedną z gospodarek europejskich,
postanowiono również zaproponować piąty filar polityki unijnej dotyczącej MŚP, który
uczyniłby ją jeszcze bardziej stabilną:


szkolenia i wyższe kwalifikacje dla przedsiębiorców i pracowników: wzrost
gospodarczy

wymaga

bowiem

więcej

wykwalifikowanych

przedsiębiorców

i pracowników.


Wezwanie do działania

Rozpoczęte konsultacje publiczne mają dostarczyć bliższych informacji od wszystkich
zainteresowanych stron, w tym przedsiębiorców i organizacji przedsiębiorców, by pomóc
Komisji Europejskiej w zagwarantowaniu, żeby SBA sprostał przyszłym wyzwaniom.
Komisyjne konsultacje społeczne pozostają otwarte przez 12 tygodni, toteż termin ogłoszonej
konsultacji upływa 15 grudnia 2014.
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Wziąć udział w konsultacji społecznej można za pośrednictwem strony internetowej:
http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/NewSBAsurvey2014


Co to jest Small Business Act?

Przyjęty w czerwcu 2008 r. program „Small Business Act” dla Europy odzwierciedla wolę
polityczną Komisji, aby uznać kluczową rolę MŚP w unijnej gospodarce, i po raz pierwszy
wdraża kompleksowe ramy polityki UE i jej państw członkowskich na rzecz MŚP.
Ma on przyczynić się do poprawy ogólnego podejścia do przedsiębiorczości i wpisania na
trwałe zasady „najpierw myśl na małą skalę” w kształtowanie polityki – od regulacji
prawnych począwszy, a na usługach publicznych kończąc. Ma także wspierać wzrost MŚP,
ułatwiając im rozwiązywanie uporczywych problemów utrudniających ich rozwój.
Small Business Act dla Europy ma zastosowanie do wszystkich niezależnych przedsiębiorstw,
które zatrudniają mniej niż 250 pracowników: to jest do 99 proc. wszystkich europejskich
przedsiębiorstw.


Kontekst

COSME to obejmujący lata 2014-2020 program UE na rzecz konkurencyjności
przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw o planowanym budżecie 2,3 mld euro,
przy efekcie mnożnikowym pozwalającym na uruchomienie nawet 25 mld euro. Program
przewiduje wsparcie MŚP w następujących obszarach: ułatwiony dostęp do finansowania i do
nowych rynków oraz propagowanie kultury przedsiębiorczości. Program COSME jest
rozwinięciem efektów programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji, dzięki
któremu w latach 2007-2013 udostępniono pożyczki wartości ponad 16 mld i pozyskano 2,8
mld kapitału wysokiego ryzyka, by zaspokoić potrzeby ponad 328 tys. europejskich MŚP.


Dodatkowe informacje:

Program Small Business Act dla Europy:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/index_en.htm
Przegląd wyników MŚP i zestawienia statystyczne dotyczące SBA w poszczególnych
krajach:
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http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performancereview/index_en.htm
Ożywienie na horyzoncie? Sprawozdanie roczne dotyczące Europejskich MŚP, 2012/13:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performancereview/files/supporting-documents/2013/annual-report-smes-2013_en.pdf
Odpowiedź na potrzeby małych przedsiębiorstw:
http://ec.europa.eu/enterprise/magazine/articles/smes-entrepreneurship/article_11112_en.htm

6. OCHRONA ZDROWIA - Wnioski Komisji na rzecz poprawy zdrowia zwierząt
i ludzi
Komisja przyjęła w dniu 10 września 2014 r. wnioski w sprawie weterynaryjnych produktów
leczniczych i paszy leczniczej mające na celu poprawę zdrowia i dobrostanu zwierząt,
zwalczanie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe w UE i wspieranie innowacyjności.


Wniosek w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych zmierza w szczególności
do większej dostępności leków w UE i upowszechniania profilaktyki chorób u
zwierząt.



W zakres wniosku w sprawie modernizacji przepisów dotyczących paszy leczniczej
wchodzi teraz także karma dla zwierząt domowych. Głównym celem jest zapewnienie
odpowiednich norm jakości i bezpieczeństwa produktów w UE, a jednocześnie
utorowanie drogi do lepszego leczenia chorych zwierząt.

Proponowane przepisy będą korzystne dla zwierząt (w tym gatunków wodnych), ich
posiadaczy, właścicieli zwierząt domowych, lekarzy weterynarii i przedsiębiorstw
(działających zarówno w przemyśle farmaceutycznym, jak i paszowym) w całej UE.
Europejski komisarz ds. zdrowia Tonio Borg powiedział: „Istotą obu wniosków jest zdrowie i
dobrostan zwierząt. Stanowią one także duży krok naprzód w zakresie zdrowia publicznego,
ponieważ wprowadzają środki, które przyczynią się do zwalczania rosnącego zagrożenia
związanego z opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe, utrzymując skuteczne działanie
antybiotyków u ludzi i zwierząt”.


Wniosek w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych
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W swoim wniosku Komisja zmierza do dostosowania prawodawstwa dotyczącego leków
weterynaryjnych do potrzeb sektora weterynaryjnego, utrzymując przy tym wysoki poziom
zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt i bezpieczeństwa środowiska naturalnego.
Proponowane rozporządzenie opiera się na obowiązujących przepisach UE w zakresie leków
weterynaryjnych gwarantujących, że tylko produkty lecznicze, którym przyznano pozwolenie
na dopuszczenie do obrotu, mogą być wprowadzane na rynek. Przepisy te zostały jednak
uproszczone, aby umożliwić opracowywanie odpowiednich leków dla zwierząt w UE. To
zmniejszenie obciążeń administracyjnych będzie dotyczyć zarówno procedury udzielania
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, jak i monitorowania skutków ubocznych (nadzór nad
bezpieczeństwem farmakoterapii).
Sprawne wprowadzenie w życie proponowanych przepisów jest szczególnie ważne dla mniej
popularnych gatunków – takich jak pszczoły, kozy, indyki, konie itp. – dla których brakuje
dostępnych leków.
W celu zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe i utrzymania skuteczności
działania antybiotyków u ludzi i zwierząt we wniosku wprowadza się możliwość ograniczenia
dopuszczania

do

obrotu

i

stosowania

u

zwierząt

niektórych

środków

przeciwdrobnoustrojowych, które są przeznaczone do leczenia infekcji u ludzi.


Wniosek w sprawie paszy leczniczej

Proponowane rozporządzenie uchyli i zastąpi nieaktualną już dyrektywę (90/167/EWG)
dotyczącą wytwarzania, wprowadzania na rynek i stosowania paszy leczniczej. Po środkach
przepisywanych przez lekarza weterynarii, pasza lecznicza jest drugim ważnym sposobem
podawania zwierzętom leków weterynaryjnych. Celem rozporządzenia jest harmonizacja
norm wytwarzania i wprowadzania na rynek paszy leczniczej w UE na odpowiednim
poziomie bezpieczeństwa, a także uwzględnienie postępu technicznego i naukowego w tej
dziedzinie.
Proponowane przepisy mają zagwarantować, że pasza lecznicza jest wytwarzana jedynie przy
użyciu specjalnie zatwierdzonych leków weterynaryjnych i przez zatwierdzonych
producentów. Oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe będzie zwalczana poprzez takie
środki, jak zakaz stosowania paszy leczniczej profilaktycznie lub jako stymulatory wzrostu.
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Ponadto w całej UE limity pozostałości leków weterynaryjnych w zwykłych paszach są
ustalone na poziomie pozwalającym na uniknięcie rozwoju oporności na środki
przeciwdrobnoustrojowe.
Zakresem wniosku wyraźnie objęto karmę leczniczą dla zwierząt domowych, tak aby
zwierzęta (zwłaszcza te cierpiące na choroby przewlekłe) mogły być łatwiej leczone przy
wykorzystaniu innowacyjnej karmy dla zwierząt z zawartością substancji leczniczych.


Następne kroki

Zgodnie z procedurą współdecyzji pozostałe instytucje UE, w tym Parlament Europejski i
Rada, rozważą przedstawione przez Komisję wnioski i w odpowiednim czasie przyjmą
stanowisko.


Więcej informacji:

http://ec.europa.eu/health/veterinary-use/rev_frame_index_en.htm
http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/index_en.htm
Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie
weterynaryjnych produktów leczniczych COM (2014) 558:
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d09c8bf0-3e9f-11e4-88a101aa75ed71a1.0021.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d09c8bf0-3e9f-11e4-88a101aa75ed71a1.0021.02/DOC_2&format=PDF
Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY dotyczące
wytwarzania, wprowadzania na rynek i stosowania paszy leczniczej oraz uchylające
dyrektywę Rady 90/167/EWG COM (2014) 556:
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:3eeb2eef-3e9f-11e4-88a101aa75ed71a1.0011.01/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:3eeb2eef-3e9f-11e4-88a101aa75ed71a1.0011.01/DOC_2&format=PDF
Strona internetowa komisarza Toniego Borga:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/borg/index_en.htm

7. SPRAWY INSTYTUCJONALNE - Komisja Junckera: Silny i doświadczony zespół,
który oznacza zmiany
Nowo wybrany przewodniczący Komisji ujawnił w dniu 10 września 2014 r. skład swojego
zespołu, a zarazem kształt nowej Komisji Europejskiej. Unia Europejska przeszła jeden z
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najtrudniejszych okresów próby w swojej historii. Jednym z największych wyzwań będzie
teraz przekonanie obywateli o tym, że nastąpią zmiany. Aby te zmiany wprowadzić, Komisja
musi być otwarta na reformy. Nowa Komisja Europejska będzie w sprawny i uproszczony
sposób koncentrować się na poważnych wyzwaniach politycznych, przed którymi staje
Europa: umożliwienie ludziom powrotu do pracy i godziwego zatrudnienia, pobudzanie
większej ilości inwestycji, zagwarantowanie, że banki powrócą do kredytowania realnej
gospodarki, stworzenie połączonego rynku cyfrowego, wiarygodna polityka zagraniczna i
pewność, że Europa jest w stanie funkcjonować niezależnie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo
energetyczne. Nowy sposób, w jaki stworzona zostanie Komisja, będzie odzwierciedlać te
Wytyczne polityczne , na podstawie których Jean-Claude Juncker został wybrany przez
Parlament Europejski.
Nowo wybrany przewodniczący Komisji osobiście przeprowadzał rozmowy ze wszystkimi
kandydatami na komisarzy i jest przekonany o tym, że jego silny i doświadczony zespół może
skuteczniej osiągać pożądane rezultaty, pracując wspólnie.
Nowo wybrany przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker stwierdził: „W tych
nadzwyczajnych czasach obywatele Europy oczekują od nas rezultatów. Po latach trudności
ekonomicznych i niejednokrotnie bolesnych reform Europejczycy oczekują sprawnie
funkcjonującej

gospodarki,

stabilnych

miejsc

pacy,

większej

ochrony

socjalnej,

bezpieczniejszych granic, bezpieczeństwa energetycznego i możliwości oferowanych przez
technologię cyfrową. Dzisiaj przedstawiam zespół, który z powrotem umieści Europę na
drodze do zatrudnienia i wzrostu gospodarczego. W nowej Komisji forma podąża za funkcją.
Musimy być otwarci na zmiany. Musimy pokazać, że Komisja może się zmienić. Komisja
Europejska, którą wam dziś przedstawiam, jest polityczna, dynamiczna, skuteczna i
przystosowana do tego, aby wprowadzić Europę na nowe tory. Poszczególne portfolio
przypisałem ludziom, a nie państwom. Na boisku umieszczam 27 zawodników, z których
każdy ma do spełnienia konkretną rolę – to moja zwycięska drużyna”.


Nowy sposób pracy

W nowym kolegium znajdzie się siedmioro wiceprzewodniczących – sześcioro oprócz
Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa (Federiki
Mogherini), z których każdy będzie kierował zespołem projektowym. Wiceprzewodniczący
będą kierować pracą kilku komisarzy oraz koordynować ją, natomiast skład tych zespołów
będzie się zmieniał w zależności od potrzeb oraz rozwoju nowych projektów na przestrzeni
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czasu (zob. załącznik 2). Struktura wspomnianych zespołów projektowych odzwierciedlać
będzie wytyczne polityczne. Przykłady: „Zatrudnienie, wzrost gospodarczy, inwestycje i
konkurencyjność”, „Jednolity rynek cyfrowy” lub „Unia energetyczna”. Zapewni to
dynamiczne interakcje pomiędzy wszystkimi członkami kolegium, co z kolei pozwoli na
odejście

od

sztywnych

struktur

i

wertykalnego

przekazywania

informacji.

Wiceprzewodniczący będą funkcjonować jako prawdziwi zastępcy przewodniczącego.
Nowo wybrany przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker powiedział: „W nowej Komisji
nie ma podziału na komisarzy pierwszej i drugiej kategorii – są liderzy zespołów i ich
członkowie. Będą oni ze sobą współpracować w duchu kolegialności i wzajemnej zależności.
Chcę pokonać niechęć do dzielenia się informacjami, panującą w sztywnych strukturach, i
wprowadzić nowy sposób współpracy w obszarach, w których Europa może rzeczywiście coś
zmienić”.
Jean-Claude Juncker oczekuje z niecierpliwością na przesłuchania kandydatów na komisarzy
w Parlamencie Europejskim. Jest to demokratyczny proces, dzięki któremu cele oraz
polityczny program Komisji zostaną wyjaśnione i zweryfikowane.


Istotne nowości


Pierwszy

wiceprzewodniczący

(Frans

Timmermans)

będzie

prawą

ręką

przewodniczącego. Po raz pierwszy mamy do czynienia z sytuacją, w której komisarz
jest odpowiedzialny za program na rzecz lepszego stanowienia prawa. Zagwarantuje
to, że każdy wniosek Komisji będzie rzeczywiście potrzebny, a jego cele nie będą
mogły

zostać

osiągnięte

lepiej

przez

państwa

członkowskie.

Pierwszy

wiceprzewodniczący będzie również stać na straży przestrzegania Karty praw
podstawowych Unii Europejskiej i rządów prawa w każdym z działań Komisji.


Nowe portfolio obejmujące rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość oraz MŚP
(za które odpowiedzialna będzie Elżbieta Bieńkowska) stanie się lokomotywą dla
realnej gospodarki. Po raz pierwszy wspomina się tutaj wyraźnie o małych i średnich
przedsiębiorstwach, które są trzonem naszej gospodarki.



Nowe portfolio spraw gospodarczych i finansowych, podatków i ceł (które obejmie
Pierre Moscovici) zagwarantuje, że polityki unijne w dziedzinie podatków i unii celnej
staną się nieodłączną częścią pogłębionej i rzeczywistej unii gospodarczej i
walutowej, oraz przyczyni się do sprawnego funkcjonowania struktur ogólnego
zarządzania gospodarczego w UE.
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Stworzono silne portfolio ochrony konsumentów. Polityka ochrony konsumentów już
nie jest rozproszona i podzielona pomiędzy poszczególne portfolia, ale zajmuje ważne
miejsce w sferze odpowiedzialności komisarz ds. sprawiedliwości, ochrony
konsumentów i równouprawnienia płci (Věry Jourovej).



Zgodnie z tym co nowo wybrany przewodniczący zapowiedział podczas swojego
wystąpienia przed Parlamentem Europejskim w dniu 15 lipca, utworzone zostało
stanowisko komisarza zajmującego się wyłącznie kwestiami migracji (które obejmie
Dimitris Avramopoulos). Fakt ten podkreśla wagę, jaką nadano nowej polityce
migracyjnej, w ramach której podjęte zostaną zdecydowane działania przeciwko
nielegalnej migracji, a równocześnie także starania, aby uczynić z Europy atrakcyjne
miejsce pracy i zamieszkania dla wybijających się talentów.



Kilka dyrekcji zostało przekształconych i dostosowanych do aktualnych potrzeb. W
szczególności połączono portfolia komisarzy ds. środowiska oraz gospodarki morskiej
i rybołówstwa (stanowisko to obejmie Karmenu Vella), tak by odzwierciedlić wspólny
sens „niebieskiego” i „zielonego” wzrostu – polityka w zakresie środowiska oraz
ochrony obszarów morskich może i powinna odgrywać kluczową rolę w procesie
tworzenia miejsc pracy, ochrony zasobów naturalnych, stymulowania wzrostu oraz
zachęcania

do

inwestycji.

Ochrona

środowiska

oraz

utrzymywanie

naszej

konkurencyjności muszą iść w parze, ponieważ obydwie te kwestie mają wpływ na
zrównoważoną przyszłość. Tą samą logiką kierowano się, podejmując decyzję o
utworzeniu jednego stanowiska komisarza ds. działań w dziedzinie klimatu i polityki
energetycznej (które obejmie Miguel Arias Cañete). Zwiększenie udziału energii
odnawialnej nie jest wyłącznie kwestią odpowiedzialnej polityki w zakresie zmiany
klimatu. Jest to równocześnie imperatyw polityki przemysłowej, jeśli Europa wciąż
chce dysponować w perspektywie średniookresowej niedrogą energią. Obaj nowi
komisarze będą uczestniczyli w pracach zespołu ds. unii energetycznej, kierowanego i
koordynowanego przez Alenkę Bratušek (wycofała się z kandydowania).


Zadaniem komisarza ds. europejskiej polityki sąsiedztwa i negocjacji w sprawie
rozszerzenia (na tym stanowisku Johannes Hahn), oprócz wzmocnienia polityki
sąsiedztwa, będzie położenie nacisku na kontynuowanie negocjacji w sprawie
rozszerzenia, a wszystko to przy założeniu, zgodnie z tym co nowo wybrany
przewodniczący zawarł w swoich wytycznych politycznych, że w ciągu kolejnych
pięciu lat nie dojdzie do następnego rozszerzenia Unii Europejskiej.



Nowe portfolio ds. stabilności finansowej, usług finansowych oraz unii rynków
kapitałowych (którym będzie się zajmował Jonathan Hill) skupi istniejące
doświadczenie i zakres odpowiedzialności w jednym miejscu, nowo utworzonej
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dyrekcji generalnej. Dzięki temu Komisja będzie w dalszym ciągu aktywnie i uważnie
wprowadzać w życie nowe zasady nadzoru i restrukturyzacji banków.


Właściwe osoby na właściwych stanowiskach

Rozdzielając portfolia, nowo wybrany przewodniczący Komisji dołożył wszelkich starań, by
zachować równowagę płci, przynależności politycznej oraz kompetencji.
Polityczne doświadczenie
Zaproponowaną przez Junckera Komisję będzie tworzył silny i doświadczony zespół
składający się z pięciu byłych premierów, czterech wicepremierów, 19 byłych ministrów,
siedmiu byłych komisarzy oraz ośmiu byłych posłów do Parlamentu Europejskiego. 11 z tych
osób posiada rozległe doświadczenie w dziedzinie gospodarki i finansów, natomiast osiem
zajmowało się polityką zagraniczną. Komisja przewodniczącego Junckera posiada
doświadczenie niezbędne do walki z obecnymi wyzwaniami w zakresie sytuacji gospodarczej
i geopolitycznej, z którymi przychodzi się mierzyć Europie (zob. załącznik 4).
Legitymacja demokratyczna
Jedna trzecia członków nowej Komisji (9 na 28 osób, w tym nowo wybrany przewodniczący)
kandydowała w tegorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego, wychodząc naprzeciw
obywatelom i starając się o ich poparcie.
Udział kobiet
Dzięki intensywnym negocjacjom i naciskowi nowo wybranego przewodniczącego Junckera
na zgłaszania kandydatur kobiet, w skład Komisji wchodzić będzie 9 kobiet i 19 mężczyzn,
przy czym wśród siedmiorga wiceprzewodniczących są trzy kobiety.
Kolejne kroki
W następnej kolejności Parlament Europejski musi udzielić swojej zgody całemu kolegium
komisarzy, w tym przewodniczącemu oraz wysokiemu przedstawicielowi Unii do spraw
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa/wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej.
Udzielenie zgody poprzedzają przesłuchania kandydatów na komisarzy przed właściwymi
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komisjami parlamentarnymi, zgodnie z art. 118 Regulaminu Parlamentu Europejskiego. Po
wyrażeniu zgody przez Parlament Europejski Rada Europejska formalnie mianuje Komisję
Europejską, zgodnie z art. 17 ust. 7 TUE.


Szczegółowe informacje:

Po ogólnoeuropejskiej kampanii wyborczej kandydatura Jeana-Claude'a Junckera została
zgłoszona na stanowisko przewodniczącego Komisji Europejskiej przez Radę Europejską w
dniu 27 czerwca 2014 r. Na podstawie Wytycznych politycznych przedstawionych przez
niego przed Parlamentem Europejskim, Jean-Claude Juncker został wybrany na następnego
przewodniczącego Komisji Europejskiej znaczącą większością 422 głosów podczas sesji
plenarnej Parlamentu Europejskiego w dniu 15 lipca 2014 r.
Strona internetowa nowo wybranego przewodniczącego Jeana-Claude'a Junckera:
http://ec.europa.eu/about/juncker-commission
Wytyczne polityczne dla następnej Komisji Europejskiej: „Nowy początek dla Europy: Mój
program na rzecz zatrudnienia, wzrostu, sprawiedliwości oraz zmian demokratycznych”:
http://ec.europa.eu/news/eu_explained/140715_pl.htm

8. RYBOŁÓWSTWO - Morze Bałtyckie: Komisja potwierdza zrównoważenie stad
śledzia i proponuje zwiększenie uprawnień do połowów na 2015 r.
Po raz pierwszy Komisja Europejska przedstawiła 3 września 2014 r. w ramach zreformowanej
wspólnej polityki rybołówstwa wniosek dotyczący uprawnień do połowów głównych stad ryb
eksploatowanych komercyjnie w Morzu Bałtyckim na rok 2015. W związku z tym, że niektóre
stada ryb są obecnie poławiane na poziomach zapewniających zrównoważenie, wielkość
całkowitego dopuszczalnego połowu (TAC) wzrośnie o 12 proc. w porównaniu z rokiem 2014
i wyniesie około 629 000 ton.
W odniesieniu do czterech stad śledzia proponuje się średni wzrost o 31 proc., natomiast w
przypadku zachodniego stada dorsza, stada szprota i dwóch stad łososia proponuje się
obniżenie TAC (odpowiednio o 48 proc., 17 proc. i 15 proc.). Jeżeli na posiedzeniu
w październiku Rada przyjmie limity połowowe zgodnie z wnioskiem Komisji, liczba stad
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poławianych na zrównoważonym poziomie (maksymalny podtrzymywalny połów – MSY)
w Morzu Bałtyckim może – zdaniem naukowców – podwoić się w 2015 r. z trzech do sześciu.
Śledź
Po zmniejszeniu limitów połowowych śledzia ze stada zachodniego w ubiegłym roku Komisja
jest w stanie zaproponować w odniesieniu do tego stada wzrost poziomu TAC o 12 proc.
Oczekuje się, że zachodnie stado śledzia osiągnie poziom MSY i dołączy do grupy trzech
innych stad śledzia, które były na poziomie MSY już w ubiegłym roku.
Bałtyckie państwa członkowskie przyjęły w ubiegłym roku poziomy TAC niższe niż
zaproponowane przez Komisję, Komisja może zatem drugi rok z rzędu zaproponować na 2015
r. zwiększenie uprawnień do połowów w odniesieniu do dwóch największych stad Morza
Bałtyckiego, tj. śledzia w centralnej części Morza Bałtyckiego i śledzia w Zatoce Botnickiej.
Określone w odniesieniu do nich wielkości TAC będą oznaczały wzrost o odpowiednio
51 proc. i 35 proc., pozostając w granicach maksymalnego podtrzymywalnego połowu. W
odniesieniu do śledzia w Zatoce Ryskiej wielkość TAC zostanie zwiększona o 26 proc. i
wyniesie 38 780 ton.
W oparciu o tę propozycję wartość uprawnień do połowów stad śledzia w 2015 r. mogłaby
wzrosnąć o prawie 80 mln euro i wynieść łącznie 164 mln euro.
Dorsz
Komisja proponuje obniżenie całkowitych dopuszczalnych połowów dorsza ze stada
w zachodniej części Bałtyku o 48 proc., do poziomu 8 793 ton. Obniżka ta odzwierciedla
decyzję Międzynarodowej Rady Badań Morza (ICES) o zmianie danych stanowiących
podstawę do ustalenia TAC. Odpowiada też wielkości TAC na poziomie MSY i będzie zgodna
z zapisami planu zarządzania bałtyckimi zasobami dorsza.
Z powodu zmian biologicznych w obrębie stada dorsza we wschodniej części Bałtyku ICES nie
mogła przedstawić pełnej oceny tego stada i podstawą do wydania opinii była metoda
stosowana w przypadku stad, w odniesieniu do których dostępne dane są ograniczone.
Wskutek tego Komisja nie jest w stanie zaproponować danych liczbowych na rok 2015.
Oczekuje się, że nastąpi to jeszcze we wrześniu.

23

Łosoś
Po tym, jak konieczne było ograniczenie limitów połowowych w ostatnich trzech latach w
przypadku dwóch stad łososia w basenie głównym oraz w Zatoce Fińskiej, Komisja proponuje
dalsze obniżki, odpowiednio o 8 proc. i 23 proc. w przyszłym roku w celu zachowania
zasobów. Zmniejszenie śmiertelności połowowej przyczyni się do osiągnięcia 75 proc.
potencjalnej produktywności smoltów w rzekach, która jest uważana za poziom maksymalnego
podtrzymywalnego połowu w odniesieniu do stad łososia. Wielkości TAC w odniesieniu do
obydwu stad łososia są w pełni zgodne z opinią naukową i są oparte na zasadzie kontroli
odłowu zaproponowanej w wieloletnim planie zarządzania bałtyckimi zasobami łososia.
Szprot
Komisja proponuje obniżenie całkowitych dopuszczalnych połowów szprota o 17 proc.,
do poziomu 199 622 ton, zgodnie z opinią naukową mająca na celu osiągniecie MSY.
Gładzica
Naukowcy opracowali sposób szacowania zasobów gładzicy, w odniesieniu do których
dostępne dane są ograniczone. W oparciu o tę metodę, stosowaną już od kilku lat, proponuje
się obniżenie całkowitych dopuszczalnych połowów gładzicy o 5 proc., do łącznej wielkości
3 249 ton.
 Kontekst
Przedstawiony wniosek zostanie omówiony przez ministrów na forum Rady ds. Rybołówstwa
w dniach 13–14 października. Podstawą wniosku Komisji jest opinia naukowa wydana przez
Komitet

Naukowo-Techniczny

i

Ekonomiczny

ds.

Rybołówstwa

(STECF)

oraz

Międzynarodową Radę Badań Morza (ICES). Wniosek przedstawiono również do konsultacji
Komitetowi Doradczemu ds. Morza Bałtyckiego (BSAC), na podstawie zalecenia wydanego
przez ICES.
 Dodatkowe informacje:
 TAC i kwoty (wniosku): http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_pl.htm
 Opinia naukowa:
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/scientific_advice/index_pl.htm
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Tabela: Przegląd zmian TAC w latach 2014–2015 (dane w tonach z wyjątkiem łososia, dla
którego podano liczbę sztuk)
Podstawa
TAC na 2014 r.

Proponowana
wielkość
TAC na 2015
r.

Podstawa
proponowanej
wielkości
TAC
na 2015 r.

25–32

Wielkość
TAC
przyjęta
na 2014
r.
65 934

Plan zarządzania
(art. 6 ust. 1) /MSY

—

—

22–24

17 037

Plan zarządzania
(art. 6 ust. 2)

8
(–48%)

793

Plan zarządzania
(art. 7)/MSY

22–24

19 754

Przechodzenie
MSY

22
(+12%)

220

MSY

30–31

137 800

MSY

186
(+35%)

534

MSY

28.1

30 720

MSY

38
(+26%)

780

MSY

25–29, 32

112 725

MSY

170
(+51%)

185

MSY

22–32

3 409

Podejście
w przypadku
ograniczonego
dostępu do danych

3
(–5%)

249

22–31

106 587

Plan zarządzania

97
(–8%)

911

Podejście
w przypadku
ograniczonego
dostępu
do
danych
Plan zarządzania

32

13 106

Środki ostrożności

10
(–23%)

034

Środki
ostrożności

22–32

239 979

Zasada ostrożnego
zarządzania
zasobami

199
(–17%)

622

MSY

Stado

Podobszar
obszaru
połowowego
ICES

Wschodnie
stado
dorsza
Zachodnie
stado
dorsza
Zachodnie
stado
śledzia
Stado
śledzia
w Zatoce
Botnickiej
Stado
śledzia
w Zatoce
Ryskiej
Centralne
stado
śledzia
Gładzica

Stado
łososia
w basenie
głównym
Stado
łososia
w Zatoce
Fińskiej
Szprot

na

9. OCHRONA ŚRODOWISKA - Prawie wszyscy Europejczycy deklarują, że ochrona
środowiska jest dla nich ważna
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Trzy lata od daty ostatniego podobnego badania Eurobarometru jasne jest, że mimo kryzysu
gospodarczego troska Europejczyków o środowisko naturalne nie zmalała. Przeważająca
większość, bo 95 proc. spośród 28 tys. respondentów zadeklarowała, że ochrona środowiska
jest dla niej ważna i wiele osób jest zdania, że można zrobić więcej.
Komisarz ds. środowiska, Janez Potočnik, powiedział: „Cieszę się, że nawet w tak trudnych
czasach ochrona środowiska cieszy się tak trwałym i powszechnym poparciem.
Społeczeństwo jest szczególnie zaniepokojone zanieczyszczeniem powietrza i wody,
problematyką substancji chemicznych i odpadów, jest też przekonane, że każdy z nas
powinien robić więcej dla ochrony środowiska”.
Najważniejsze elementy:


Ochrona środowiska jest opłacalna dla gospodarki

Znacząca większość obywateli podziela pogląd, że efektywne wykorzystywanie zasobów
naturalnych (79 proc.) i ochrona środowiska (74 proc.) mogą pobudzać wzrost gospodarczy.
Gospodarka ma znaczenie dla jakości życia zdaniem 80 proc. obywateli UE, 75 proc. uważa,
że podobne znaczenie ma stan środowiska naturalnego, a 77 proc. jest przekonanych, że
problemy związane ze środowiskiem mają bezpośrednie przełożenie na ich życie codzienne.
Najczęstszym powodem do niepokoju jest zanieczyszczenie powietrza (56 proc.) i wody (50
proc.), jak również wytwarzanie odpadów i wyczerpywanie się zasobów naturalnych.
Coraz więcej osób (59 proc.) uważa, że w pomiarze rozwoju danego kraju czynniki społeczne
i środowiskowe należałoby uwzględniać na równi z kryteriami gospodarczymi. W odniesieniu
do publicznych wydatków i inwestycji 59 proc. jest zdania, że organy publiczne ich kraju
powinny przedkładać kwestie ekologii nad koszty.


Wzrost odpowiedzialności za środowisko

Jeszcze więcej obywateli niż w 2011 r. (75 proc.) deklaruje gotowość do kupowania
produktów przyjaznych dla środowiska, mimo że trzeba za nie nieco drożej płacić.
Zdecydowana większość (93 proc.) uważa, że sprawcy znacznych zanieczyszczeń powinni
naprawiać

szkody,

jakie

powodują

w

środowisku.

Za

najskuteczniejszy sposób

rozwiązywania problemów ochrony środowiska uchodzi zwiększenie kar dla ich sprawców.
85 proc. Europejczyków jest przekonanych, że mają wpływ na ochronę środowiska.
Większość realizuje działania i zachowania przyjazne dla środowiska. Trzy najbardziej
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rozpowszechnione to: segregowanie odpadów do recyklingu (72 proc.), ograniczanie zużycia
energii (52 proc.) i ograniczanie zużycia wody (37 proc.). Wielu obywateli uważa się za
ogólnie dobrze poinformowanych w sprawach środowiska, 39 proc. odczuwa jednak brak
informacji na temat wpływu na zdrowie chemikaliów wykorzystywanych w produktach
codziennego użytku.
Znaczna większość respondentów uważa, że można zrobić więcej, by chronić środowisko.
Zdaniem 77 proc. duże przedsiębiorstwa i przemysł robią zbyt mało; 70 proc. ma podobną
opinię o rządzie swego kraju. Natomiast 65 proc. uważa, że sami obywatele mogą bardziej się
starać. Dla obywateli dbałych o ochronę środowiska najważniejsze są: sortowanie odpadów
do recyklingu (54 proc.), ograniczenie zużycia energii gospodarstwa domowego (39 proc.) i
korzystanie z transportu publicznego (39 proc.).


Poparcie dla działań UE

77 proc. obywateli UE jest przekonanych, że ochrona środowiska w ich państwach wymaga
wprowadzenia europejskiego prawodawstwa w zakresie ochrony środowiska, a sześciu
respondentów na dziesięciu uważa, że decyzje w sprawie środowiska powinny być
podejmowane wspólnie w ramach UE. 79 proc. uważa też, że UE powinna być w stanie
kontrolować, czy przepisy w dziedzinie ochrony środowiska są w ich kraju prawidłowo
stosowane. 84 proc. pragnie, by fundusze UE były w większym stopniu przeznaczane na
wspieranie działalności przyjaznej dla środowiska. Większość obywateli (56 proc.) pragnie
ponadto, by Unia robiła jeszcze więcej na rzecz ochrony środowiska.


Kontekst

Najnowsze badanie Eurobarometru na temat środowiska opracowano trzy lata od daty
poprzedniego sprawozdania na ten temat. Przeprowadzono je w 28 państwach członkowskich
Unii Europejskiej w dniach od 26 kwietnia do 11 maja 2014 r., w celu oceny poglądów,
praktyk i postaw obywateli UE wobec środowiska naturalnego. Na zlecenie Dyrekcji
Generalnej ds. Środowiska przeprowadzono bezpośrednie rozmowy w języku ojczystym z
27 998 respondentami z różnych grup społecznych i demograficznych.


Dodatkowe informacje

Badanie Eurobarometru można znaleźć pod adresem:
http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm
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10. POLITYKA ROZWOJOWA - UE ogłasza pakiet w wysokości 140 mln euro w
odpowiedzi na wybuch pandemii spowodowany wirusem Ebola
W dniu 5 września 2014 r. Komisja Europejska ogłosiła, że przeznaczy 140 mln euro dla
następujących państw w Afryce Zachodniej obecnie dotkniętych wirusem Ebola: Gwinei,
Sierra Leone, Liberii i Nigerii.
Celem tego nowego pakietu na kwotę 38 mln euro jest konkretnie udzielenie pomocy rządom
tych państw we wzmocnieniu ich usług zdrowotnych (na przykład poprzez wzmocnienie
ośrodków leczenia lub wsparcie dla pracowników służby zdrowia), zarówno w czasie
kryzysu, jak i w fazie wychodzenia z kryzysu. Pakiet ten zapewni również wsparcie w
dziedzinie bezpieczeństwa żywnościowego, infrastruktury wodnej i sanitarnej, które mają
zasadnicze znaczenie pod względem ochrony zdrowia ludności.
Ogłaszając decyzję o udzieleniu wsparcia podczas oficjalnej wizyty w Beninie, europejski
komisarz ds. rozwoju, Andris Piebalgs, powiedział: „obecny kryzys Ebola nadal jest
niezwykle niepokojący; nie tylko ze względu na oczywisty wpływ na usługi zdrowotne, ale
także ze względu na szerszy zakres wyzwań jakie stwarza on w regionie pod względem
stabilności gospodarczej, bezpieczeństwa żywnościowego, infrastruktury wodnej i sanitarnej.
Nasz pakiet pokazuje, że UE pozostaje zdeterminowana, aby zapewnić silną, skoordynowaną
reakcję międzynarodową i dołożyć wszelkich starań, aby pomóc rządom w tych krajach w
dziedzinach, w których jest to najbardziej potrzebne”.
„Sytuacja zmierza ku gorszemu, pomimo odważnych działań organizacji humanitarnych i
pomimo wczesnej i znaczącej pomocy udzielanej przez społeczność międzynarodową, w tym
UE. Pomagamy poprawić sytuację na miejscu, jednak potrzeby przewyższają możliwości
reakcji ze strony społeczności międzynarodowej. Musimy połączyć nasze wysiłki i zapewnić
odpowiedni transport lotniczy i sprzęt medyczny na potrzeby naszych partnerów w celu
zwalczania tego zagrożenia”, powiedziała Kristalina Georgijewa, komisarz UE ds.
współpracy międzynarodowej, pomocy humanitarnej i reagowania kryzysowego.
Łączny pakiet o wartości 140 mln euro zostanie podzielony w następujący sposób:
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38 mln euro na rzecz wzmocnienia systemów opieki zdrowotnej, w tym w dziedzinie
opieki zdrowotnej, bezpieczeństwa żywnościowego, infrastruktury wodnej i
sanitarnej;



5 mln euro na rzecz dostarczania ruchomych laboratoriów do wykrywania wirusa i
szkolenia pracowników służby zdrowia (w ramach Instrumentu na rzecz przyczyniania
się do Stabilności i Pokoju);



97,5 mln euro zostanie przeznaczonych na operacje wsparcia budżetowego na rzecz
Liberii i Sierra Leone w celu wzmocnienia zdolności rządów tych państw do
świadczenia usług publicznych – w szczególności opieki zdrowotnej – i stabilności
makroekonomicznej.



Kontekst

Fakt, że dotknięte kryzysem kraje Afryki Zachodniej doświadczyły gwałtownego wzrostu
liczby przypadków wirusa Ebola pokazuje między innymi niedostatki ich obecnych systemów
opieki zdrowotnej. Rozprzestrzenianie się wirusa można kontrolować za pomocą
adekwatnych metod i narzędzi, ale także poprzez aktywne zaangażowanie lokalnych i
międzynarodowych partnerów. Wszelkie inne środki mające na celu odizolowanie tych
państw zaogniłyby tylko sytuację.
Kilka europejskich zespołów specjalistów z projektu europejskiego mobilnego laboratorium
ds. groźnych chorób zakaźnych zostało wysłanych do Gwinei i Nigerii (a jeden przybędzie do
Liberii w przyszłym tygodniu), z mobilnymi laboratoriami w celu wsparcia diagnostyki
wirusowej gorączki krwotocznej, szybkich analiz próbek i potwierdzenia przypadków.
Komisja Europejska zintensyfikowała swoją reakcję na epidemię od marca 2014 r. i obiecała
przeznaczyć łącznie kwotę 11,9 mln euro na pomoc humanitarną (w tym 8 mln euro z 38 mln
euro, o których mowa powyżej w celu wzmocnienia systemów opieki zdrowotnej). Eksperci
ds. pomocy humanitarnej zostali rozmieszczeni w regionie; monitorują oni sytuację i
współpracują z organizacjami partnerskimi i władzami lokalnymi.
Jest to pierwszy wybuch pandemii spowodowanej wirusem Ebola odnotowany w regionie.
Zarażenie wysoce zakaźnym, przenoszonym z człowieka na człowieka wirusem Ebola
następuje poprzez kontakt z krwią i płynami ustrojowymi.
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Komisja Europejska ściśle współpracuje także z państwami członkowskimi UE w ramach
Komitetu ds. Bezpieczeństwa Zdrowia w celu przekazywania im informacji na temat
najnowszych zmian oraz zapewnienia synchronizacji środków. Komitet ds. Bezpieczeństwa
Zdrowia zatwierdził ulotkę ze wskazówkami dla podróżnych dostępną we wszystkich
językach UE.


Dodatkowe informacje

The EU's response to help fight the Ebola outbreak in West Africa:
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-520_en.htm
Strona internetowa Dyrekcji Generalnej ds. Rozwoju i Współpracy EuropeAid:
http://ec.europa.eu/europeaid/index_pl.htm
Strona internetowa europejskiego komisarza ds. rozwoju Andrisa Piebalgsa:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm
Strona pomocy humanitarnej i ochrony ludności cywilnej Komisji Europejskiej:
http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm
Strona internetowa komisarz Kristaliny Georgijewej:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/georgieva/index_en.htm
Strona internetowa DG ds. Zdrowia i Konsumentów Komisji Europejskiej
http://ec.europa.eu/health/ebola

Opracowała:
Dr Magdalena Skulimowska1

1

Na podstawie informacji Komisji Europejskiej.
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