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                         Bruksela, dnia 29 października 2015 r. 

 

 

 

      

 

            Sprawozdanie nr 2/2015 

 

 

Sprawozdanie nt. założeń Programu prac Komisji na 2016 r. 

oraz z debaty w PE na ten temat 
 

Bruksela, 27 października 2015 r. 

 
W dniu 27 października Komisja Europejska przyjęła swój program prac na 2016 r. (drugi 

pod przewodnictwem Jean Claude'a Junckera), w którym potwierdza swoje zobowiązanie do 

realizacji dziesięciu priorytetów określonych w wytycznych politycznych. Przygotowania do 

tego programu prac rozpoczęły się w dniu 9 września, kiedy przewodniczący Jean-Claude 

Juncker wygłosił orędzie o stanie Unii przed Parlamentem Europejskim i wraz z pierwszym 

wiceprzewodniczącym Fransem Timmermansem skierował list intencyjny do 

przewodniczących Parlamentu Europejskiego i Rady. Program prac powstał na bazie 

konstruktywnego dialogu z Parlamentem Europejskim i Radą. Komisja wzywa w nim 

Parlament Europejski i Radę do współpracy w szybkim i skutecznym osiąganiu wyników w 

najważniejszych obszarach polityki. 

 

Pierwszy wiceprzewodniczący Frans Timmermans powiedział z tej okazji: „Rok temu 

Komisja otworzyła nowy rozdział, zobowiązując się do skoncentrowania działań na istotnych 

sprawach, w których obywatele oczekują ze strony UE konkretnych i znaczących rezultatów. 

Dziś podejmujemy kolejne kroki na drodze do realizacji tych priorytetów politycznych. W 

nadchodzącym roku zaproponujemy dodatkowe środki na zarządzanie kryzysem związanym 

z uchodźcami, zwiększenie zatrudnienia, pobudzanie wzrostu gospodarczego i wzmocnienie 

jednolitego rynku, pogłębienie unii gospodarczej i walutowej, zapewnienie sprawiedliwego 

systemu podatkowego i wysokich standardów socjalnych oraz wspieranie stabilności 

gospodarczej i społecznej i zrównoważenia środowiskowego. Wyjątkowa sytuacja wymaga 

wyjątkowych działań: obywatele ocenią, czy UE radzi sobie z najważniejszymi wyzwaniami, 

z którymi borykają się dziś nasze społeczeństwa. Dlatego wzywamy Parlament Europejski i 

Radę, aby priorytetowo traktowały prace ustawodawcze nad naszymi najpilniejszymi 

wnioskami”. 
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1. Debata nr. programu prac Komisji Europejskiej podczas posiedzenia plenarnego 

Parlamentu Europejskiego w Strasburgu 

 

W dniu 27 października podczas posiedzenia plenarnego Parlamentu Europejskiego w 

Strasburgu pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans 

przedstawił Program prac Komisji Europejskiej na rok 2016, przyjęty przez KE tego samego 

dnia. Program prac Komisji na 2016 r. zawiera listę 23 pierwszoplanowych inicjatyw 

wspierających realizację 10 priorytetów politycznych Komisji, 17 już przedstawionych 

wniosków, które zasługują na szybkie przyjęcie przez Parlament Europejski i Radę, 20 

propozycji wycofania lub zmiany dotąd nieprzyjętych wniosków ustawodawczych oraz 40 

działań w ramach programu REFIT, których celem jest ocena jakości obowiązującego 

prawodawstwa UE. 

 

Przygotowania Programu prac Komisji Europejskiej na 2016 r. obejmowały konsultacje z 

Parlamentem Europejskim i Radą, na bazie listu intencyjnego wysłanego do ww. instytucji 

przez przewodniczącego Junckera i wiceprzewodniczącego Timmermansa w dniu 9 września 

2015 r. W dniu 16 września 2015 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie 

programu prac KE na rok 2016, w którym określił swoje priorytety i zalecenia a Rada ds. 

Ogólnych (GAC) omówiła tę kwestię w dniu 13 października 2015 r. Należy zauważyć, że w 

styczniu 2015 r. Parlamentowi Europejskiemu nie udało się osiągnąć porozumienia, co do 

kształtu rezolucji w sprawie programu prac Komisji na 2015 r.  

 

Podczas krótkiej wymiany poglądów, grupy EPP, S&D, ECR, ALDE i Zieloni poparły 

program prac KE na rok 2016. Grupa GUE uznała program pracy za straconą szansę. Grupa 

EFDD zalecała większy nacisk na walkę z ubóstwem. 

 

Wiceprzewodniczący Timmermans przedstawił program prac na posiedzeniu plenarnym, 

podkreślając, że Komisja jest zobowiązana do podejmowania odważnych, skoncentrowanych 

i pragmatycznych działań w celu przezwyciężenia wspólnych wyzwań i wzmocnienia ducha 

europejskiej solidarności i odpowiedzialności. Wskazał na pięć szczególnie ważnych kwestii, 

na których koncentruje się Program prac KE na 2016 r.: 

 

 wyzwania dotyczące migracji i uchodźców oraz zarządzania granicami 

 

Komisja zaproponowała nowe środki w celu poprawy zarządzania migracją, zarówno 

dotyczące gruntownego przeanalizowania systemu dublińskiego oraz określenia nowego 

podejścia do legalnej migracji. Propozycje dotyczące zarządzania granicami będą 

przedłożone do końca roku, w tym ws. Europejskiej Straży Granicznej i Wybrzeża. 

 



3 

 

 praca, wzrost i inwestycje 

 

Komisja chce skupić się na poprawie klimatu inwestycyjnego i pogłębieniu jednolitego 

rynku. W tym kontekście Komisja przedstawi konkretne propozycje w celu wdrożenia 

strategii jednolitego rynku cyfrowego, jak również europejskiej strategii w zakresie 

przestrzeni kosmicznej oraz planu działania w obszarze obrony. 

 

 gospodarka o obiegu zamkniętym, kolejne działania na rzecz zrównoważonej 

przyszłości Europy oraz przepisy wdrażające unię energetyczną 

 

Biorąc pod uwagę fakt, że UE to główny rozgrywający w rozmowach klimatycznych w 

Paryżu, Komisja będzie składać propozycje dotyczące unii energetycznej, a także 

gospodarki o obiegu zamkniętym i nowego podejścia do zrównoważonego rozwoju 

gospodarczego, społecznego i środowiskowego. 

 

 postęp społeczny 

 

Rok 2016 będzie rokiem prawdziwego postępu społecznego. Komisja przedstawi 

europejski program na rzecz nowych umiejętności („aby obywatele mogli znaleźć nową 

pracę, w szczególności na rynku cyfrowym”), działania legislacyjne i pozalegislacyjne 

dotyczące godzenia życia zawodowego i mobilności na rynku pracy („swobodny 

przepływ ludności nie powinien być zagrożeniem dla ochrony socjalnej”). Filar praw 

socjalnych będzie elementem pogłębionej unii gospodarczej i walutowej. 

 

 pakiet dotyczący opodatkowania przedsiębiorstw oraz plan działania w zakresie 

VAT. 

 

Opodatkowanie powinno podlegać następującej regule: firmy powinny płacić podatki w 

tym kraju, w którym są generowane zyski. Zostaną przedstawione środki mające na celu 

zwiększenie przejrzystości systemu podatkowego od osób prawnych i zwalczanie 

unikania opodatkowania. Przedstawiony będzie również plan działania na rzecz bardziej 

wydajnego i odpornego na oszustwa systemu VAT. 

         

Wiceprzewodniczący Frans Timmermans podkreślił, że wszystkie działania zaproponowane 

przez Komisję opierają się na dążeniu do lepszego stanowienia prawa. Podkreślił, że 

konieczne jest zapewnienie, by interwencje Unii Europejskiej zawsze miały na celu 

osiągnięcie konkretnych rezultatów i wywierały pozytywny wpływ. Zaznaczył również, że 

program prac nie przyniesie pozytywnych rezultatów, jeśli współustawodawcy nie będą się z 

nim utożsamiać. Powtórzył, że Komisja Europejska bierze na siebie pełną odpowiedzialność 
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za dokonane wybory priorytetów, przypominając równocześnie o prawie inicjatywy 

legislacyjnej KE. Ponadto wezwał instytucje do zgodnej, sprawnej współpracy w celu 

osiągnięcia wyznaczonych celów. Wiceprzewodniczący Timmermans z zadowoleniem 

przyjął poprawę wspólnych metod pracy Komisji i PE podczas tegorocznych rozmów, na 

przykład w nowym formacie: college komisarzy - Konferencja Przewodniczących Komisji 

Parlamentu Europejskiego. 

 

József Szájer (EPP, Węgry) wyraził poparcie swojej grupy dla ograniczania i kontrolowania 

biurokracji i skupienie się Komisji na temacie wdrażania i upraszczania legislacji po 

ukończeniu ocen oddziaływania (impact assessment). Podkreślił zwłaszcza znaczenie aktów 

delegowanych i wykonawczych i stanowisko Komisji w tej sprawie. Komisja powinna dążyć 

do zwiększenia mobilności i elastyczności na rynku pracy, w tym zapewnienia lepszych 

umiejętności i miejsc pracy dla młodych ludzi, a także do wdrożenia strategii energetycznej i 

jednolitego rynku cyfrowego. Poseł Szájer twierdził również, że podczas gdy uchodźcom 

należy pomagać, konieczne jest zagwarantowanie bezpieczeństwa europejskich obywateli i 

granic. 

 

Maria João Rodrigues (S&D, Portugalia) z zadowoleniem przyjęła program prac Komisji 

Europejskiej, choć uznała, że konieczne jest lepsze wyartykułowanie priorytetów Komisji. 

Wezwała do bardziej ambitnych strategii UE na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym, 

tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy, dzięki inwestycjom publicznym w obywateli, 

lepszych rozwiązań cyfrowych i przeglądu instrumentów budżetowych oraz pogłębionych 

wysiłków mających na celu zwalczanie uchylania się od opodatkowania, tak by uczynić z 

Unii Europejskiej obszar konwergencji i dobrobytu i zaprzestać dążeniom państw 

członkowskich do obniżania standardów socjalnych. Podkreśliła, że największym 

wyzwaniem jest zapobieżenie ogromnej katastrofie humanitarnej w kontekście kryzysu 

migracyjnego. 

 

Vicky Ford (ECR, Wielka Brytania), podkreśliła, że jedyną kwestią, która ma znaczenie, jest 

to, czy UE ułatwi, czy też utrudni życie przedsiębiorcom. Ostrzegła Komisję, by nie dała się 

„nabrać lewicy i nie przyjmowała propozycji, w których nie będzie miejsca dla firm, jak 

zwykle”
1
. Dodała, że kwestie społeczne powinny być rozwiązywane na poziomie państw 

członkowskich. Podkreśliła, że należy skupić się na wzroście i ułatwieniach dla środowiska 

biznesowego.  

 

                                                 
1
 Odniosła się w ten sposób do podtytułu programu prac: "No time for business as usual". Stwierdziła: "The 

Commission should not get hoodwinked by the left into proposals that would leave Europe no place for 

businesses, as usual". 
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Sophia In't Veld (ALDE, Holandia) poparła większość programu prac KE. Wezwała jednak 

do szczegółowej oceny środków do walki z terroryzmem i lepszego egzekwowania praw 

podstawowych UE i zabezpieczenia rządów prawa. Ponadto, potrzebna jest większa 

przejrzystość procesu "lepszego stanowienia prawa". Wyraziła również nadzieję, że pojawi 

się nowa propozycja ws. urlopu macierzyńskiego. 

 

Martina Michels (GUE/NGL, Niemcy) zdystansowała się od przedmówców i uznała 

Program pracy za straconą szansę i listę dobrych, choć niemożliwych do zrealizowania 

pomysłów. Podkreśliła, że ten program nie reformuje UE i nie przyczynia się do 

wyeliminowania nierówności społecznych, które są powodem odrzucania rozwiązań 

europejskich przez obywateli a także rodzą rasizm. Wezwała do podejmowania działań na 

rzecz równości i demokracji. 

 

Philippe Lamberts (Zieloni/EFA, Belgia) pochwalił ambicję i terminowość działań Komisji 

w 2015 roku, jeśli chodzi o uchodźców, ale był zdania, że zabrakło tych ambicji i szybkich 

działań w obszarach dumpingu społecznego, konkurencji podatkowej czy też standardów 

środowiskowych z udziałem sektorów, które określił mianem "tabu", takich jak branża 

motoryzacyjna. Wezwał Komisję do podjęcia inicjatywy w sprawie Volkswagena. 

 

David Borrelli (EFDD, Włochy) wezwał do zwiększenia wysiłków na rzecz eliminacji 

ubóstwa i rozwiązania trudnych sytuacji, z jakimi borykają się społeczeństwa, na przykład w 

Grecji. W jego opinii należy w większym stopniu zaangażować poziomy lokalne i regionalne 

w wysiłki na rzecz lepszego stanowienia prawa. Wezwał do zapewnienia mikrokredytów dla 

obywateli i przedsiębiorstw. 

 

Matteo Salvini (ENF, Włochy) zalecał zajęcie się kwestią chińskiego importu i przepływów 

uchodźców. Poseł Salvini ubolewał, że uchodźcy są używani jako karta przetargowa i 

wezwał Komisję do zajęcia się walką z ISIS. Zwrócił uwagę na negatywne skutki embarga 

wobec Rosji. W tym kontekście skrytykował fakt, że państwa członkowskie poproszono o 

poświęcenia i rezygnację z zabezpieczenia własnych interesów i uznał, że UE jest jak kaftan 

bezpieczeństwa, ograniczający możliwości działania. 

 

W uwagach końcowych wiceprzewodniczący KE Timmermans ponowił gotowość KE do 

wzięcia pod uwagę poglądów eurodeputowanych.  
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2. Program prac Komisji Europejskiej na rok 2016 - kluczowe inicjatywy i obszary 

 

Zgodnie z programem prac na nadchodzący rok Komisja wystąpi z 23 kluczowymi 

inicjatywami ustawodawczymi w 10 priorytetowych obszarach polityki, wycofa lub zmieni 

20 wniosków oczekujących na przyjęcie oraz przeprowadzi 40 działań REFIT polegających 

na przeglądzie jakości istniejącego prawodawstwa UE. W bardzo wielu obszarach potrzebne 

jest wspólne podejście na szczeblu europejskim, jeśli chcemy osiągnąć nasze ambitne cele 

polityczne – wysoki poziom ochrony środowiska, wysokie standardy społeczne i normy 

zatrudnienia, bezpieczeństwo energetyczne, dobrze prosperującą gospodarkę przynoszącą 

korzyści wszystkim, a także politykę migracyjną, która odzwierciedla nasze wspólne 

wartości. 

 

 Realizacja 10 priorytetów politycznych za pomocą 23 kluczowych inicjatyw 

 

Program prac na nadchodzący rok zakłada przedstawienie konkretnych wniosków 

ustawodawczych, zgodnie z założeniami programów strategicznych przyjętych w 2015 r. W 

ubiegłym roku KE określiła swoją wizję inwestycji, jednolitego rynku cyfrowego i unii 

energetycznej, przedstawiła Europejską agendę bezpieczeństwa, Europejski program w 

zakresie migracji, unię rynków kapitałowych, plan działania na rzecz sprawiedliwego i 

wydajnego systemu opodatkowania przedsiębiorstw, nową strategię handlową oraz 

najnowsze wnioski mające na celu pogłębienie i wzmocnienie unii gospodarczej i walutowej. 

Program prac zawiera opis kluczowych inicjatyw, które KE będzie podejmować podczas 

następnych dwunastu miesięcy, aby wywiązać się z tych zobowiązań. 

 

Do nowych inicjatyw, z jakimi Komisja wystąpi w 2016 r., należą: 

 inicjatywy w sprawie lepszego zarządzania migracjami i wnioski dotyczące 

zarządzania granicami; 

 wdrożenie jednolitego rynku cyfrowego, działania następcze związane ze strategią 

jednolitego rynku, europejska strategia w zakresie przestrzeni kosmicznej oraz plan 

działania w obszarze obrony; 

 gospodarka o obiegu zamkniętym, kolejne działania na rzecz zrównoważonej 

przyszłości Europy oraz przepisy wdrażające unię energetyczną; 

 europejski program na rzecz nowych umiejętności, nowy początek dla pracujących 

rodziców oraz filar praw socjalnych, jako część pogłębionej unii gospodarczej i 

walutowej; 

 pakiet dotyczący opodatkowania przedsiębiorstw oraz plan działania w zakresie VAT. 

 

Pozostałe kluczowe inicjatywy planowane na 2016 r. obejmować będą wdrożenie 

Europejskiej agendy bezpieczeństwa i działania następcze związane ze strategią handlową i 
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inwestycyjną oraz sprawozdaniem pięciu przewodniczących w sprawie pogłębienia unii 

gospodarczej i walutowej, a także zapewnią wkład Komisji w globalną strategię w zakresie 

polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Komisja przedstawi też przegląd śródokresowy 

wieloletnich ram finansowych oraz strategię dotyczącą lepszego ukierunkowania budżetu na 

konkretne wyniki. 

 

 Poprawa jakości prawodawstwa dzięki 40 działaniom REFIT  

 

Komisja zobowiązała się do lepszego stanowienia prawa, co oznacza, że analizuje ona stan 

rzeczy i dopilnowuje, aby UE podejmowała działania tylko wówczas, gdy rzeczywiście mają 

one pozytywne skutki. Musimy więc być stale uważni i zapewnić, aby nasze prawodawstwo i 

programy wydatkowania były efektywne. Obowiązujące przepisy, które są przestarzałe bądź 

zbyt uciążliwe lub skomplikowane, aby mogły być stosowane w praktyce, nie będą służyć 

osiąganiu celów. 

 

REFIT to program Komisji, który służy zapewnieniu, aby prawodawstwo UE odpowiadało 

potrzebom i przynosiło zamierzone rezultaty. Jego celem jest utrzymanie prawodawstwa UE 

w dobrej kondycji, usuwanie niepotrzebnych obciążeń i dostosowywanie istniejących 

przepisów bez rezygnowania z naszych ambitnych celów politycznych. 

 

Do usprawnienia kluczowych inicjatyw przyczyni się 13 prowadzonych w tym roku działań 

w ramach REFIT, takich jak uproszczenie przepisów dotyczących finansowania ze środków 

UE czy przegląd prawodawstwa w obszarze podatków i energii. Dodatkowo 

zapoczątkowanych zostanie 27 nowych działań REFIT, m.in. aby ocenić unijne prawo 

morskie, zmniejszyć obciążenia związane z udzielaniem zamówień publicznych dla MŚP, 

ułatwić zapewnienie zgodności z rozporządzeniem REACH oraz dopilnować, by 

prawodawstwo dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa było wykonalne i egzekwowane. 

 

Komisja zapowiada również, że wycofa lub zmieni 20 wniosków ustawodawczych, które 

wciąż są w toku, ale nie odpowiadają priorytetom politycznym, nie mają szans na przyjęcie 

lub zostały na tyle zmienione w procesie legislacyjnym, że przestały spełniać pierwotne cele 

polityczne. Te wnioski zostaną wycofane w ciągu sześciu miesięcy, a więc do kwietnia 2016 

roku. 

 

 Kontekst 

 

Co roku Komisja przyjmuje program prac, w którym określa listę działań, jakie zamierza 

podjąć w ciągu nadchodzących dwunastu miesięcy. Za pośrednictwem programu prac 

Komisja informuje opinię publiczną i współprawodawców o swoich zobowiązaniach 
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politycznych dotyczących zgłoszenia nowych inicjatyw ustawodawczych, wycofania 

wniosków oczekujących na przyjęcie oraz przeglądu istniejącego prawodawstwa UE. 

Program nie obejmuje bieżących prac Komisji polegających na wypełnianiu przez nią roli 

strażnika traktatów i egzekwowaniu obowiązującego prawodawstwa ani też regularnych 

inicjatyw ustawodawczych, jakie Komisja podejmuje co roku. 

 

Do przygotowania programu prac na 2016 r. Komisja wykorzystała wyniki konsultacji z 

Parlamentem Europejskim i Radą przeprowadzonych w oparciu o list intencyjny, który 

przewodniczący J.C. Juncker i pierwszy wiceprzewodniczący Frans Timmermans 

przedstawili w dniu 9 września po wygłoszeniu orędzia o stanie Unii Europejskiej. W swoim 

programie prac Komisja wyraźnie wskazuje te priorytetowe inicjatywy, w przypadku których 

chciałaby, aby współprawodawcy działali najszybciej, zapewniając konkretne rezultaty 

europejskim obywatelom. 

 

3. Pytania i odpowiedzi: program prac na 2016 r. 

 

 Czym jest program prac Komisji? 

 

Co roku Komisja Europejska przyjmuje plan działania na kolejnych dwanaście miesięcy – tak 

zwany program prac. Komisja wyjaśnia w nim obywatelom oraz swoim partnerom 

instytucjonalnym i pracownikom, w jaki sposób zamierza przełożyć priorytety polityczne 

Unii na konkretne działania. 

 

Program prac jest z reguły przyjmowany w październiku. Program na 2016 r. jest drugim z 

kolei przedstawionym przez Komisję Jeana-Claude’a Junckera, która rozpoczęła 

urzędowanie 1 listopada 2014 r. Program przekłada na konkretne działania wytyczne 

polityczne, na podstawie których Jean-Claude Juncker został wybrany na stanowisko 

przewodniczącego Komisji zdecydowaną większością głosów w Parlamencie Europejskim. 

Program w dalszym ciągu odzwierciedla jednoznaczny komunikat skierowany do obywateli 

Europy, zgodnie z którym Komisja będzie angażować się bardziej w sprawy istotne a mniej 

w sprawy nieistotne, a także będzie skuteczniej realizować swoje cele. 

 

Program prac Komisji kładzie nacisk na priorytety i wyniki. Czas i energia zostaną 

przeznaczone na działania prawodawcze w tych obszarach, w których obywatele UE 

oczekują rozwiązań na szczeblu europejskim. 

 

 Jakie są priorytety Komisji na 2016 r.? 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-5614_pl.htm
http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2016_en.pdf
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Program prac Komisji na 2016 r. przedstawia wyraźnie sprecyzowaną listę 23 

pierwszoplanowych inicjatyw wspierających realizację 10 priorytetów politycznych Komisji, 

20 propozycji wycofania lub zmiany dotąd nieprzyjętych wniosków ustawodawczych oraz 40 

działań w ramach programu REFIT, których celem jest ocena jakości obowiązującego 

prawodawstwa UE. 

 

W 2015 r., tj. w pierwszym roku swojego urzędowania w aktualnym składzie, Komisja 

wybrała inicjatywy, w przypadku których istniała nagląca potrzeba podjęcia działań i 

możliwość szybkiego wypełnienia obietnic złożonych obywatelom europejskim. Obecnie 

Komisja aktualizuje swoją listę pilnych spraw na 2016 r., nakreślając w zarysie, co zamierza 

osiągnąć w przyszłym roku w oparciu o wyniki z roku 2015. 

 

Pierwszoplanowe inicjatywy na rok 2016 to: 

1. program na rzecz nowych umiejętności w Europie 

2. nowy początek dla pracujących rodziców 

3. pakiet dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym 

4. przegląd wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2014-2020 

5. kolejne działania mające zapewnić Europie zrównoważoną przyszłość 

6. wdrożenie strategii dotyczącej jednolitego rynku cyfrowego 

7. pakiet dotyczący unii energetycznej 

8. pakiet dotyczący mobilności pracowników 

9. działania następcze w związku ze strategią jednolitego rynku 

10. europejski plan działań w sektorze obrony 

11. plan działań dotyczących podatku VAT 

12. pakiet dotyczący podatku od osób prawnych 

13. europejska strategia dotycząca przestrzeni kosmicznej 

14. działania w dziedzinie praw socjalnych 

15. europejski system gwarantowania depozytów bankowych / ukończenie tworzenia unii 

bankowej 

16. działania następcze w związku ze strategią handlową i inwestycyjną 

17. realizacja europejskiej agendy bezpieczeństwa 

18. sprawniejsze zarządzanie migracją 

19. pakiet dotyczący zarządzania granicami 

20. ramy prawne po wygaśnięciu umowy z Kotonu 

21. budowanie zdolności w sektorze bezpieczeństwa 

22. wkład Komisji w globalną strategię dotyczącą polityki zagranicznej i bezpieczeństwa 

23. wniosek ustawodawczy dotyczący porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie 

obowiązkowego rejestru służącego przejrzystości. 
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 Czym jest REFIT?  

 

REFIT (ang. Regulatory Fitness and Performance Program) to program sprawności i 

wydajności regulacyjnej realizowany przez Komisję Europejską. W jego ramach prowadzony 

jest przegląd obowiązujących przepisów unijnych, który służy sprawdzeniu, czy nadal są one 

adekwatne do założonych celów i czy skutecznie te cele realizują. Program ma odchudzić 

prawodawstwo UE, zapewnić mu wysoką efektywność oraz dostosować je do współczesnych 

wymogów w taki sposób, aby nie przeszkodziło to UE w osiągnięciu ambitnych celów 

politycznych. 

 

W tym roku 13 działań podejmowanych w ramach programu REFIT jest bezpośrednio 

związanych z pierwszoplanowymi inicjatywami, dlatego wymieniono je w załączniku I do 

programu prac Komisji. Obejmują one m.in. uproszczenie przepisów dotyczących 

finansowania ze środków unijnych oraz przegląd prawodawstwa dotyczącego podatków i 

energii. Oprócz nich podjętych zostanie 27 nowych działań w ramach REFIT, na przykład 

służących ocenie przepisów dotyczących gospodarki morskiej, zmniejszeniu formalności 

związanych z zamówieniami publicznymi z korzyścią dla MŚP, ułatwieniu dostosowania się 

do wymogów REACH oraz zadbaniu o to, by przepisy dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa 

były wykonalne i egzekwowane. Działania te są wymienione w załączniku II. 

 

 W jaki sposób Komisja decyduje, które wnioski ustawodawcze wycofać?  

 

Obywatele Unii chcą, by Komisja poświęcała większość swojego czasu i energii 

inicjatywom, które będą miały największy wpływ na tworzenie miejsc pracy i wzrost 

gospodarczy, a także inicjatywom, co do których istnieją duże szanse, że zostaną przyjęte w 

najbliższej przyszłości i pozwolą osiągnąć konkretne wyniki w praktyce. 

 

Komisja dokonała dogłębnej analizy wszystkich wniosków ustawodawczych oczekujących 

na przyjęcie, by ocenić, czy należy je zachować w obecnym stanie, poprawić czy też 

wycofać. W trakcie analizy Komisja sprawdziła: 

 czy wnioski te są zgodne z dziesięcioma priorytetami Komisji 

 jakie są szanse na ich przyjęcie w najbliższej przyszłości 

 czy będzie można je z powodzeniem wdrożyć w praktyce 

 czy nadal odpowiadają pierwotnie założonym celom. 

 

W następstwie tej szczegółowej analizy Komisja proponuje wycofanie lub poprawienie w 

2016 r. 20 wniosków. Zanim Komisja potwierdzi wycofanie tych wniosków, najpierw 

zapozna się z opinią Parlamentu Europejskiego i Rady. Komisja zamierza wycofać wnioski 

wymienione w załączniku IV w ciągu sześciu miesięcy – do kwietnia 2016 r. 
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 Dlaczego w tym roku Komisja przedstawiła listę priorytetowych wniosków 

oczekujących na przyjęcie? 

 

W 2015 r. unijni współustawodawcy osiągnęli w bezprecedensowym tempie porozumienie w 

sprawie przedstawionych przez Komisję wniosków dotyczących Europejskiego Funduszu na 

rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), zmian w budżecie UE na rok 2015 w kontekście 

kryzysu uchodźczego, pakietu pomocowego w kwocie 35 mld euro na rzecz zatrudnienia i 

wzrostu gospodarczego w Grecji oraz pilnej relokacji osób ubiegających się o azyl na terenie 

UE. 

 

Tego rodzaju wspólne wysiłki instytucji UE, aby działać szybko tam, gdzie sytuacja wymaga 

pilnych decyzji, nie powinny już być wyjątkiem, ale stać się normą. Przed opublikowaniem 

programu prac Komisja przeprowadziła intensywne i konstruktywne dyskusje z Radą i 

Parlamentem Europejskim, aby wspólnie ustalić, jakie obszary powinny się znaleźć w 

centrum uwagi. 

 

Oprócz 23 nowych inicjatyw przewidzianych na nadchodzący rok Komisja wyłoniła w 

załączniku III do tegorocznego programu prac 17 już przedstawionych wniosków, które 

zasługują na szybkie przyjęcie przez Parlament Europejski i Radę. Pozwoliłoby to Komisji 

osiągnąć szybkie postępy w realizacji priorytetów politycznych. Przykłady to m.in. 

europejski system danych dotyczących przelotu pasażera, dyrektywa w sprawie zwalczania 

dyskryminacji, rozporządzenie dotyczące EURES, reforma ochrony danych, dotąd 

nieprzyjęte wnioski dotyczące wdrożenia programu w zakresie migracji, projekt dyrektywy w 

sprawie obniżenia emisji zanieczyszczeń atmosferycznych oraz projekt podatku od transakcji 

finansowych (PTF). 

 

W przedstawionym w maju wniosku dotyczącym porozumienia międzyinstytucjonalnego w 

sprawie lepszego stanowienia prawa Komisja zaproponowała, aby te trzy instytucje co roku 

ustalały w oparciu o jej program prac listę wniosków, które otrzymają pierwszeństwo w 

procesie ustawodawczym. Obecnie instytucje prowadzą w sprawie tego porozumienia 

negocjacje, które mają zostać zakończone przed końcem roku. 

 

 Jak obecny program prac przedstawia się na tle programów z poprzednich lat? 

 

W poprzednim okresie swojego urzędowania, w latach 2009–2014, Komisja proponowała w 

każdym z rocznych programów prac średnio ponad 130 nowych inicjatyw. Komisja Junckera 

stosuje odmienne podejście. W pierwszym programie prac w 2015 r. przedstawiono jedynie 

23 nowe inicjatywy. W 2016 r. również przedstawiono tylko 23 nowe inicjatywy. 
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 Kiedy nowa Komisja wdroży wnioski wymienione w programie prac?  

 

Program prac obejmuje wszystkie kluczowe inicjatywy polityczne, które Komisja 

zobowiązała się przedstawić w przyszłym roku. Dla każdej z 23 pierwszoplanowych 

inicjatyw Komisja opublikuje plan działania i poda w nim dalsze szczegóły dotyczące 

harmonogramu. 

 

 Czy program prac na 2016 r. zawiera kompletną listę zadań, które Komisja 

zrealizuje w 2016 r.?  

 

W programie prac Komisji nacisk kładzie się na najważniejsze inicjatywy polityczne 

zaplanowane na rok 2016. Do obowiązków Komisji należy również pilnowanie na bieżąco, 

by obowiązujące ustawodawstwo i programy były sprawnie wdrażane i przynosiły konkretne 

wyniki. 

 

Komisja będzie w dalszym ciągu prowadzić dochodzenia w sprawach, w których istnieje 

podejrzenie naruszenia prawa europejskiego, a przy tym będzie dbać o praworządność i stać 

na straży praw przysługujących obywatelom na rynku wewnętrznym oraz ich praw 

podstawowych. 

 

Komisja może również podejmować nieplanowane inicjatywy w odpowiedzi na sytuacje, 

które mogą wystąpić w ciągu roku i które będą wymagać natychmiastowych działań na 

szczeblu europejskim. 

 

 Jak program prac Komisji wygląda od strony technicznej? 

 

Program prac Komisji składa się z komunikatu politycznego i sześciu załączników. 

 Załącznik I zawiera listę pierwszoplanowych inicjatyw koncentrujących się na 

konkretnych działaniach, których celem jest realizacja dziesięciu priorytetów 

określonych w wytycznych politycznych Komisji Jeana Claude'a Junckera. 

 Załącznik II przedstawia nowe inicjatywy w ramach programu REFIT, których 

realizacja rozpoczyna się w tym roku. 

 Załącznik III zawiera wykaz priorytetowych dossier ustawodawczych, w przypadku 

których Parlament Europejski i Rada mają podjąć jak najszybsze działania, aby ich 

wyniki szybko odczuli obywatele. 

 W załączniku IV wymieniono dotąd nieprzyjęte wnioski ustawodawcze, które mają 

zostać wycofane lub zmienione. 
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 Załącznik V zawiera listę uchylonych aktów prawnych. 

 W załączniku VI zamieszczono wykaz aktów prawnych, które wejdą w życie w 2016 

r. 

 

 W jaki sposób przygotowywano i przyjęto program prac? 

 

Nowa Komisja została wybrana przez Parlament Europejski na podstawie jasnych 

wytycznych politycznych. Wytyczne te nadal służą Komisji jako ramy przy planowaniu 

rocznym. 

 

Aby móc poszerzyć treść programu prac, Komisja przeprowadziła intensywne rozmowy z 

Parlamentem Europejskim i Radą w oparciu o treść orędzia o stanie Unii wygłoszonego 9 

września przez przewodniczącego Komisji Jeana Claude'a Junckera oraz listu intencyjnego, 

który przewodniczący Komisji i pierwszy wiceprzewodniczący Frans Timmermans wysłali 

tego samego dnia do przewodniczących Parlamentu Europejskiego i Rady. 

 

 Czy program prac musi zostać zatwierdzony przez Radę Europejską i Parlament 

Europejski? 

 

Program prac jest omawiany z Parlamentem Europejskim i Radą zarówno przed jego 

przyjęciem, jak i po jego przyjęciu. Podczas określania swoich priorytetów na nadchodzący 

rok Komisja bierze pod uwagę opinię pozostałych instytucji. Niemniej jednak zgodnie z 

traktatami UE to Komisji przysługuje prawo inicjatywy. 

 

Komisja woli uniknąć proponowania projektów przepisów, które nigdy nie zostaną przyjęte 

przez Parlament i Radę. Podejście Komisji jest pragmatyczne, a nie biurokratyczne. By 

zacieśnić swoją współpracę z pozostałymi instytucjami i usprawnić wspólne planowanie, 

Komisja prowadzi obecnie z Parlamentem i Radą negocjacje dotyczące nowego 

porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa. Celem jest 

określenie wspólnego kierunku działań przy jednoczesnym poszanowaniu roli 

poszczególnych instytucji zapisanej w traktatach. Negocjacje dotyczą też sformalizowania 

obecnego procesu ustalania listy wniosków, które powinny mieć pierwszeństwo w procesie 

ustawodawczym. 

 

Opracowała: 

dr Magdalena Skulimowska
2
 

 

                                                 
2
 Na podstawie debaty w PE oraz informacji KE i PE i PAP. 
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Więcej informacji:  
Program Prac KE na 2016 r.: 

http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2016_en.pdf 

Załącznik 1 – kluczowe inicjatywy: 

http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2016_annex_i_en.pdf 

Załącznik 2 – nowe działania REFIT:  

http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2016_annex_ii_en.pdf 

Załącznik 3 – priorytety dla współprawodawców:  

http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2016_annex_iii_en.pdf 

Załącznik 4 – planowane wycofanie lub zmiana wniosków:  

http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2016_annex_iv_en.pdf 

Załącznik 5 – wykaz uchylonych aktów prawnych:  

http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2016_annex_v_en.pdf 

Załącznik 6 – prawodawstwo, które zacznie obowiązywać w 2016 r.: 

http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2016_annex_vi_en.pdf 

Plany działań dotyczące inicjatyw opublikowanych w programie prac:  

http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/index_en.htm 

Wytyczne polityczne przewodniczącego J.C. Junckera:  

http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_pl.pdf 

Postępy w realizacji 10 priorytetów Komisji Europejskiej:  

http://ec.europa.eu/priorities/soteu/docs/priorities-progress-report_pl.pdf 

Orędzie o stanie Unii wygłoszone przez przewodniczącego J.C. Junckera:  

http://ec.europa.eu/priorities/soteu/docs/state_of_the_union_2015_en.pdf 

List intencyjny przewodniczącego J.C. Junckera i pierwszego wiceprzewodniczącego F. 

Timmermansa w sprawie programu prac na rok 2016:  

http://ec.europa.eu/priorities/soteu/docs/letter-of-intent_en.pdf 

 

 

http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2016_en.pdf
http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2016_annex_i_en.pdf
http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2016_annex_ii_en.pdf
http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2016_annex_iii_en.pdf
http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2016_annex_iv_en.pdf
http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2016_annex_v_en.pdf
http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2016_annex_vi_en.pdf
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/index_en.htm
http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_pl.pdf
http://ec.europa.eu/priorities/soteu/docs/priorities-progress-report_pl.pdf
http://ec.europa.eu/priorities/soteu/docs/state_of_the_union_2015_en.pdf
http://ec.europa.eu/priorities/soteu/docs/letter-of-intent_en.pdf
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Rok temu obecna Komisja otworzyła nowy rozdział. Na podstawie wytycznych politycznych
1
 

określiliśmy priorytety Komisji i zobowiązaliśmy się skoncentrować wysiłki na 

najważniejszych kwestiach, w odniesieniu do których obywatele oczekują od Europy zmian. 

Postanowiliśmy, że zmienimy tryb pracy oraz że będziemy podejmować działania w duchu 

otwartości i odpowiedzialności. Zaprosiliśmy Parlament Europejski i Radę do współpracy 

przy wprowadzaniu tych zmian w życie, ponieważ wspólne osiąganie wyników w obszarach, 

które naprawdę się liczą, stanowi jedyny sposób na odzyskanie wiary Europejczyków w to, że 

Unia istnieje po to, żeby im służyć.  

Obywatele ocenią UE przez pryzmat tego, w jaki sposób poradzi ona sobie z najważniejszymi 

wyzwaniami, z którymi borykają się dziś jej społeczeństwa. Miejsca pracy, wzrost oraz luka 

inwestycyjna. Uchodźcy uciekający przed niestabilną sytuacją i wojną oraz poszukujący 

bezpiecznego schronienia. Zmiany klimatu i presja na zasoby naturalne. Nierówności, 

nietolerancja i poczucie braku bezpieczeństwa w niektórych częściach naszych społeczności. 

Realia globalnej współzależności oraz brak pewności co do tego, jakie miejsce przypadnie 

Europie w kształtującym się obecnie nowym porządku światowym. 

Odpowiedzią na te wyzwania jest dziesięć priorytetów określonych w programie na rzecz 

zatrudnienia, wzrostu, sprawiedliwości oraz zmian demokratycznych, który stanowi zarówno 

deklarację misji Komisji Junckera, jak i podstawę naszego mandatu. Najważniejsze 

wydarzenia ostatniego roku – począwszy od wolniejszego niż oczekiwane ożywienia 

gospodarczego, poprzez potrzebę przywrócenia stabilności greckiej gospodarki, odczuwaną 

na naszych granicach zewnętrznych presję migracyjną oraz podsycającą ją niepewną sytuację 

u naszych sąsiadów, aż po ataki terrorystyczne na redakcję Charlie Hebdo oraz inne tego typu 

zdarzenia, które miały miejsce w Europie – wzmocniły tylko naszą determinację, aby skupić 

się na tych najważniejszych zagadnieniach oraz aby zająć się innymi sprawami w sposób 

odmienny niż dotychczas. 

Zajęcie się innymi sprawami 

W zeszłym roku zapowiedzieliśmy, że będziemy zajmowali się innymi sprawami i że 

skupimy się na tym, co jest najważniejsze. Od tamtego czasu określiliśmy naszą wizję i 

konkretne środki, które należy podjąć. Przybrały one postać planu inwestycyjnego, 

jednolitego rynku cyfrowego i unii energetycznej, Europejskiej agendy bezpieczeństwa, 

Europejskiego programu w zakresie migracji, unii rynków kapitałowych, planu działania na 

rzecz sprawiedliwego i wydajnego systemu opodatkowania przedsiębiorstw, nowej strategii 

handlowej oraz najnowszych wniosków mających na celu pogłębienie i wzmocnienie unii 

gospodarczej i walutowej. W tym tygodniu zamierzamy przedstawić naszą strategię 

jednolitego rynku towarów i usług
2
, którą do końca roku planujemy uzupełnić o plany na 

rzecz zrównoważonej gospodarki o obiegu zamkniętym, mobilności pracowników oraz 

lepszego zarządzania granicami zewnętrznymi. Wszystkie te działania opierają się na 

opracowanym przez Komisję nowym Programie lepszego stanowienia prawa. 

                                                            
1 http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_pl.pdf 
2 COM(2015) 550 z 28.10.2015. 
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W wyniku stałego dialogu z Parlamentem Europejskim i Radą zapoczątkowanego przez 

przewodniczącego w orędziu o stanie Unii wygłoszonym dnia 9 września
3
, niniejszy program 

prac określa podstawowe inicjatywy, które zostaną podjęte w ciągu kolejnych dwunastu 

miesięcy w celu wypełnienia tych zobowiązań
4
. Nie wszystko da się zrobić w ciągu jednego 

roku, ale nasze zobowiązanie stanowi merytoryczną podstawę dla prac ustawodawczych oraz 

ramy dla dalszych działań, które zostaną uwzględnione w kolejnych programach prac. W 

2016 r. rozpoczną się prace przygotowawcze, w tym oceny, konsultacje i oceny wpływu.  

Na pierwszym miejscu postawiliśmy zmiany legislacyjne, które – jeżeli zostaną szybko 

przyjęte – mogą mieć bezpośredni wpływ na tworzenie miejsc pracy i wzrost gospodarczy, na 

środowisko i dobrostan społeczny, a także na nasze bezpieczeństwo i zajmowane przez nas 

miejsce w świecie pełnym wzajemnych powiązań.  

Wybierany w wyborach bezpośrednich Parlament Europejski i Rada złożona z ministrów 

poszczególnych rządów krajowych, czyli unijni współprawodawcy, przyjęli w 

bezprecedensowym tempie propozycje Komisji dotyczące Europejskiego Funduszu na rzecz 

Inwestycji Strategicznych (EFIS), zmiany budżetu UE na 2015 r. w celu zwiększenia 

wsparcia finansowego w kontekście kryzysu związanego z uchodźcami, obejmującego 35 mld 

EUR pakietu dotyczącego zatrudnienia i wzrostu gospodarczego w Grecji oraz decyzji o 

relokacji w obrębie UE uchodźców potrzebujących ochrony międzynarodowej. Tego rodzaju 

wspólne wysiłki umożliwiające szybkie podjęcie najbardziej koniecznych działań nie 

powinny już być wyjątkiem, ale powinny stać się normą.  

Przed opracowaniem niniejszego programu prac Komisja przeprowadziła intensywne i 

konstruktywne dyskusje ze swoimi partnerami instytucjonalnymi w celu wspólnego ustalenia, 

jakie obszary powinny się znaleźć w centrum uwagi. Nawet najlepsze wnioski niczego nie 

zmienią, jeżeli dotyczące ich negocjacje będą trwały latami i nie dojdzie do osiągnięcia 

porozumienia. Dlatego też zidentyfikowaliśmy szereg istniejących wniosków, które zasługują 

na szybkie przyjęcie przez współprawodawców
5
. Z tego samego powodu zamierzamy 

wycofać pewną liczbę wcześniejszych wniosków Komisji, które straciły na znaczeniu, zostały 

zablokowane lub nie są wystarczająco ambitne. Dzięki temu będziemy mogli skoncentrować 

się na priorytetowych wnioskach, które mają realne szanse na przyjęcie
6
.  

Działanie w sposób inny niż dotychczas 

Nowe wyzwania wymagają nowych i ambitnych reakcji, przy czym nasze ambicje powinny 

dotyczyć nie tylko stawiania czoła obecnym wyzwaniom, ale przede wszystkim upewnienia 

                                                            
3
 http://ec.europa.eu/priorities/soteu.  

Zobacz także list intencyjny podpisany przez przewodniczącego i pierwszego wiceprzewodniczącego Komisji, 

skierowany do przewodniczących Parlamentu Europejskiego i Rady. Na tej podstawie odbyły się spotkania 

przewodniczącego z Coreperem w dniu 10 września, pierwszy wiceprzewodniczący przeprowadził dyskusję z 

Radą do Spraw Ogólnych w dniu 13 października, Komisja spotkała się z Konferencją Przewodniczących 

Komisji w dniu 6 października, a przewodniczący i pierwszy wiceprzewodniczący Komisji odbyli spotkanie z 

Konferencją Przewodniczących w dniu 20 października. 
4 Załącznik I. 
5 Załącznik III. 
6 Załącznik IV. 
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się, aby tam, gdzie uzasadniona jest reakcja na szczeblu europejskim, nasze wspólne cele były 

realizowane jak najskuteczniej. Liczą się wyniki, a nie dobre intencje. Obecna Komisja 

zobowiązała się do lepszego stanowienia prawa, co oznacza, że analizuje ona bieżącą sytuację 

i pilnuje, aby UE podejmowała działania tylko wówczas, gdy rzeczywiście przyniosą one 

pozytywne skutki. Musimy więc być stale uważni i zapewnić, aby nasze prawodawstwo i 

programy wydatkowania były efektywne i adekwatne do potrzeb. 

W wielu obszarach potrzebne jest wspólne podejście na szczeblu europejskim, jeśli chcemy 

osiągnąć nasze ambitne cele polityczne – wysoki poziom ochrony środowiska, wysokie 

standardy społeczne i normy zatrudnienia, bezpieczeństwo energetyczne, dobrze prosperującą 

gospodarkę przynoszącą korzyści wszystkim, a także politykę migracyjną, która 

odzwierciedla nasze wspólne wartości. Jednakże osiągnięciu tych celów nie będą służyć 

przepisy, które są przestarzałe bądź zbyt uciążliwe lub zbyt skomplikowane do stosowania w 

praktyce. 

Sprawdzenie, czy nasze zasady rzeczywiście pozwalają osiągnąć założone cele w tych 

dziedzinach, nie jest czymś, czego należy się bać. Jest to okazja do poprawy – szansa, aby 

upewnić się, że reguły obowiązujące w takich obszarach jak przepisy w zakresie BHP są 

wykonalne i będą egzekwowane, tak że ustanowione przez nas wysokie standardy będą 

rzeczywiście miały zastosowanie we wszystkich zakładach pracy, z korzyścią dla wszystkich 

pracowników w całej Unii.  

Dlatego właśnie zdecydowaliśmy się uwzględnić w niniejszym programie prac nasze plany 

przeprowadzenia przeglądu najważniejszych obszarów istniejącego prawodawstwa oraz 

zagwarantowania, że dzięki nim możliwe będzie wprowadzenie rzeczywistych zmian
7
. 

Proponujemy również uchylenie niektórych przepisów, które są już nieaktualne
8
. W tym 

samym duchu pragniemy wskazać obywatelom i przedsiębiorstwom nowe unijne przepisy, 

które wejdą w życie w trakcie nadchodzącego roku
9
.  

Monitorowanie i – we właściwych przypadkach –egzekwowanie prawa europejskiego to 

jedno z najważniejszych zadań Komisji, któremu jednak politycy nie zawsze poświęcali tyle 

uwagi, na ile zagadnienie to zasługuje. Teraz to się zmienia. Intensyfikujemy działania w 

zakresie egzekwowania przepisów w dziedzinach o największym znaczeniu, na przykład 

naszych wspólnych przepisów dotyczących azylu, które muszą działać prawidłowo, jeżeli 

strefa Schengen bez granic wewnętrznych ma cieszyć się zaufaniem. Stosowanie wspólnych 

europejskich przepisów w praktyce oznacza działanie w ścisłej współpracy z podmiotami na 

wszystkich szczeblach – na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym. 

Aby osiągnąć cele jesteśmy zdecydowani wykorzystać w maksymalny sposób wszystkie 

dostępne narzędzia. W czasach, w których zapotrzebowanie na zasoby jest większe niż 

kiedykolwiek, budżet UE musi być ukierunkowany na wyniki. Podczas śródokresowego 

przeglądu wieloletnich ram finansowych poszukamy sposobów na lepsze ukierunkowanie 

finansowania na priorytety, takie jak wewnętrzny i zewnętrzny wymiar kryzysu związanego z 

                                                            
7 Załącznik II. 
8 Załącznik V. 
9 Załącznik VI. 
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uchodźcami. Ponadto Komisja zaproponuje strategię dotyczącą „budżetu UE 

ukierunkowanego na wyniki”, aby zadbać o to, by w przyszłości finansowanie było bardziej 

zorientowane na osiąganie wyników. Można zrobić jeszcze więcej w celu ułatwienia 

wykorzystania innowacyjnych instrumentów finansowych, istnieje też wiele obszarów, które 

można uprościć (zwłaszcza w odniesieniu do rolnictwa, europejskich funduszy strukturalnych 

i inwestycyjnych oraz dalszych wysiłków w zakresie badań naukowych), a także w których 

można zwiększyć osiągane wyniki i wprowadzić działania łączące skuteczność funduszy z 

należytym zarządzaniem gospodarczym.  

Łatwo stwierdzić, na czym skupi się Komisja w tym drugim roku swojego urzędowania: 

będzie ona w dużym stopniu zaangażowana w bardzo poważne zadania i skupi się na lepszym 

sposobie ich realizacji
10

, jednocześnie w mniejszym stopniu angażując się w sprawy 

mniejszej wagi, które nie wymagają wspólnych działań na szczeblu UE. Niniejszy program 

prac, opracowany na podstawie dziesięciu priorytetów określonych przez przewodniczącego 

Junckera na początku kadencji, potwierdza nasze zaangażowanie we współpracę z partnerami 

w Parlamencie Europejskim i Radzie w celu uzyskania wyników, których oczekują 

Europejczycy. Ze względu na wyzwania, przed którymi obecnie stoi Europa, nadszedł czas na 

nieprzeciętne działania. 

*** 

1. Pobudzenie zatrudnienia, wzrostu i inwestycji 

Historia pokazała, że Europejczycy mają wrodzone zdolności do ciężkiej pracy, 

wprowadzania innowacji, tworzenia i sprzedawania światu swoich pomysłów. Nie możemy 

sobie pozwolić na to, żeby stracić całe pokolenie posiadające te talenty i potencjał. Komisja 

będzie w dalszym ciągu wspierać państwa członkowskie w wysiłkach zmierzających do 

umożliwienia ludziom powrotu do pracy. Skoncentrowaliśmy na wstępie kwotę 1 mld EUR, 

która posłuży przyspieszeniu wdrażania Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, 

której celem jest ułatwienie 650 tys. młodych ludzi znalezienia zatrudnienia, przyuczenia do 

zawodu, stażu lub dalszego kształcenia w całej Europie. Przedstawiliśmy państwom 

członkowskim wytyczne w celu lepszego udzielania osobom długotrwale bezrobotnym 

pomocy w powrocie do pracy. 

Musimy wyposażyć Europejczyków w narzędzia, które pozwolą im przystosować się do 

potrzeb szybko zmieniającego się świata i powstających rynków pracy. Nasz Program na 

rzecz nowych umiejętności będzie promował inwestowanie w kapitał ludzki przez całe życie, 

począwszy od kształcenia zawodowego i szkolnictwa wyższego, przez znajomość technologii 

cyfrowych i zaawansowanych technologii, po umiejętności potrzebne do tego, aby obywatele 

aktywnie zaangażowali się we wprowadzanie zmian w swoich zakładach pracy i 

społeczeństwach. Zwrócimy szczególną uwagę na równowagę między życiem zawodowym a 

prywatnym dla pracujących rodziców w celu zwiększenia udziału kobiet w rynku pracy. 

                                                            
10 W tym kontekście w 2016 r. Komisja skupi działania informacyjne na swoich priorytetach, bazując na 

działaniach z zakresu komunikacji instytucjonalnej na 2016 r. zgodnie z wieloletnimi ramami finansowymi na 

lata 2014-2020 (C(2015) 7346 z 27.10.2015). 
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Dyrektywa w sprawie kobiet w zarządach powinna zostać przyjęta w 2016 r., a Komisja 

będzie kontynuować konkretne prace służące promowaniu równości kobiet i mężczyzn.  

Chcemy również umożliwić europejskim przedsiębiorstwom pełne wykorzystanie możliwości 

jednolitego rynku, a także wzrost i konkurencyjność w skali światowej. Potrzebują one do 

tego stabilnego finansowania, solidnego otoczenie biznesu i nowoczesnej infrastruktury. 

Rozpoczęto już realizację planu inwestycyjnego dla Europy. Uruchomiono Europejski 

Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), którego zadaniem jest zapewnienie 

wysokiej jakości inwestycji w celu dalszego pobudzenia europejskiej gospodarki, w tym w 

obszarze badań. Skoncentrujemy się teraz na poprawie środowiska inwestycyjnego i 

pogłębieniu jednolitego rynku, tak aby przynosił on Europejczykom większe korzyści, a 

jednocześnie aby ograniczyć liczbę przeszkód dla przedsiębiorstw i zadbać o odpowiednie 

środowisko dla innowacji.  

Musimy zacząć działać już teraz, aby zapewnić Europie zrównoważony rozwój w przyszłości. 

Przedstawimy nowe podejście mające na celu zapewnienie wzrostu gospodarczego oraz 

zrównoważonego rozwoju społecznego i środowiskowego po 2020 r., z uwzględnieniem 

przeglądu strategii „Europa 2020” i wdrożenia wewnętrznych i zewnętrznych celów 

zrównoważonego rozwoju wyznaczonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych.  

Optymalizacja wykorzystania zasobów ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia 

ekologicznego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Począwszy od przyszłego roku 

będziemy realizować plan działania dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym w celu 

utworzenia jednolitego rynku ponownego wykorzystywania materiałów i zasobów, wspierając 

w ten sposób odchodzenie od gospodarki liniowej. Będzie to wymagało podjęcia działań na 

wszystkich etapach cyklu gospodarczego, począwszy od zaopatrzenia, poprzez produkcję, 

spożycie, gospodarowanie odpadami i recykling, po innowacje pozwalające wykorzystać 

możliwości biznesowe, które są efektywne pod względem gospodarczym i środowiskowym. 

Zrównoważona przyszłość wymaga również przewidywania i łagodzenia zagrożeń dla 

zdrowego środowiska. Komisja będzie kontynuować prace na rzecz udzielenia państwom 

członkowskim pomocy w rozwiązaniu problemu oporności na środki 

przeciwdrobnoustrojowe oraz uczestniczyć w światowych wysiłkach na rzecz 

przeciwdziałania temu zagrożeniu. Rozpoczniemy również prace przygotowawcze i 

zwiększymy konsultacje w zakresie oceny technologii medycznych, aby poprawić 

funkcjonowanie jednolitego rynku produktów leczniczych. Zakończymy złożony proces 

prowadzonych obecnie prac przygotowawczych mających na celu ochronę Europejczyków 

przed zagrożeniami związanymi z substancjami zaburzającymi gospodarkę hormonalną
11

 i 

przeprowadzimy dalsze działania. Przegląd istniejącego prawodawstwa w dziedzinie 

bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym dotyczącego czynników rakotwórczych i mutagenów, 

zwiększy efektywność i skuteczność unijnych ram dotyczących ochrony pracowników. 

2.  Połączony jednolity rynek cyfrowy 

                                                            
11 Substancje zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego to związki, które, w określonych dawkach, 

mogą zakłócić działanie systemu hormonalnego u ssaków. 
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Dobrze prosperująca gospodarka cyfrowa może rozszerzyć rynki i stworzyć nowe źródła 

zatrudnienia. Europa może stać się liderem w tym obszarze, jeżeli uda nam się przezwyciężyć 

fragmentację, udoskonalić ofertę skierowaną do europejskich konsumentów oraz otworzyć 

nowe możliwości dla biznesu. Dlatego Komisja zaproponowała w maju 2015 r. Strategię 

jednolitego rynku cyfrowego dla Europy. Naszym celem jest przedstawienie wszystkich 

istotnych wniosków przed końcem 2016 r., tak aby Unia mogła osiągnąć w pełni 

funkcjonujący jednolity rynek cyfrowy w trakcie kadencji obecnej Komisji.  

W grudniu przedstawimy naszą wizję bardziej nowoczesnego i bardziej europejskiego 

podejścia do prawa autorskiego w celu uwzględnienia rewolucji cyfrowej. Przedstawimy 

również wnioski dotyczące cyfrowego prawa umów. Dalsze inicjatywy w zakresie praw 

autorskich, blokowania geograficznego, swobodnego przepływu danych, chmury 

obliczeniowej oraz podatku VAT w handlu elektronicznym zostaną podjęte w 2016 r. 

W następstwie porozumienia w sprawie wniosków dotyczących łączności na całym 

kontynencie, w tym zniesienia opłat za roaming do 2017 r., pracujemy nad kompleksowym 

przeglądem ram regulacyjnych dla telekomunikacji. Oprócz przeprowadzenia odpowiednich 

ocen REFIT, dokonamy również przeglądu dyrektywy o audiowizualnych usługach 

medialnych, dyrektywy o przekazie satelitarnym i kablowym oraz rozporządzenia w sprawie 

współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów w celu upewnienia się, że system faktycznie 

działa z korzyścią dla obywateli. Będziemy współpracować z pozostałymi uczestnikami 

procesu legislacyjnego, aby do końca roku osiągnąć porozumienie na temat reformy ochrony 

danych oraz dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji – są to dwa niezbędne 

filary budowania zaufania i bezpieczeństwa w ramach rozwijającego się jednolitego rynku 

cyfrowego. 

Naszym ambitnym celem jest i pozostaje
12

 rozbicie istniejących sztywnych struktur 

krajowych w takich obszarach jak regulacja rynku telekomunikacyjnego, przepisy dotyczące 

praw autorskich i ochrony danych, zarządzania częstotliwościami i stosowania prawa 

konkurencji, przy pełnym uwzględnieniu różnorodności kulturowej. Tworząc połączony 

jednolity rynek cyfrowy, w trakcie kadencji obecnej Komisji możemy osiągnąć w Europie 

dodatkowy wzrost o wartości sięgającej nawet 250 mld EUR, dzięki czemu powstanie 

kilkaset tysięcy nowych miejsc pracy, zwłaszcza dla młodych osób, a także dynamiczne 

społeczeństwo oparte na wiedzy. 

3.  Stabilna unia energetyczna z perspektywiczną polityką w kwestii zmiany klimatu 

W strategii na rzecz unii energetycznej Komisja określiła kluczowe działania niezbędne w 

celu zabezpieczenia dostaw energii w Europie i zmniejszenia zależności od przywozu energii, 

zintegrowania krajowych rynków energii, postawienia na pierwszym miejscu efektywności 

energetycznej, obniżenia emisyjności gospodarki oraz propagowania badań naukowych, 

innowacji i konkurencyjności. W 2016 r. chcielibyśmy przedstawić większość wniosków 

                                                            
12 http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_pl.pdf 
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przewidzianych w planie działania na rzecz unii energetycznej. W sporządzanym regularnie 

sprawozdaniu na temat stanu unii energetycznej przedstawimy osiągnięte postępy i 

wskażemy, co jeszcze należy zrobić. 

Ponieważ UE jest głównym graczem w odbywających się w Paryżu negocjacjach 

dotyczących klimatu, wdrożenie pakietu klimatyczno-energetycznego do 2030 r. nabierze 

priorytetowego znaczenia dla zapewnienia należytej realizacji założonych celów. W 2016 r. 

Komisja przedłoży wniosek dotyczący wspólnego wysiłku redukcyjnego dla sektorów 

nieobjętych systemem handlu uprawnieniami do emisji (ETS), takich jak budownictwo i 

rolnictwo, a także w sprawie obniżenia emisyjności transportu. Będziemy promować 

stosowanie niedyskryminacyjnych systemów opłat drogowych w oparciu o zasady 

„zanieczyszczający płaci” i „użytkownik płaci” oraz działania zmierzające do utworzenia 

jednolitego europejskiego obszaru transportu, co umożliwi bardziej wydajne wykorzystanie 

istniejącej infrastruktury drogowej i bardziej elastyczne wykorzystanie zdolności połowowej 

floty. Aby przyspieszyć transformację sektora energetycznego, Komisja zaproponuje także 

inicjatywy dotyczące nowej struktury rynku energii, osiągnięcia docelowego poziomu 15 % w 

zakresie elektroenergetycznych połączeń międzysystemowych do 2030 r., bezpieczeństwa 

dostaw energii, odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej. Opracujemy 

wreszcie zintegrowaną strategię na rzecz badań, innowacji i konkurencyjności w obszarze 

unii energetycznej w celu wykorzystania potencjału tworzenia miejsc pracy i wzrostu 

związanego z gospodarką niskoemisyjną. 

4.  Pogłębiony i bardziej sprawiedliwy rynek wewnętrzny oparty na wzmocnionej bazie 

przemysłowej 

Jednolity rynek jest największym i wyjątkowym atutem Europy. Umożliwia on 

swobodniejsze przemieszczanie się ludzi, towarów, usług i kapitału. Dla konsumentów 

oznacza to większy wybór i niższe ceny. Dzięki niemu ludzie mogą mieszkać, pracować i 

studiować w wybranym przez siebie miejscu. Stwarza on szanse dla pracowników i 

przedsiębiorstw poprzez zmniejszenie obciążeń administracyjnych, z którymi w przeciwnym 

razie musieliby się oni borykać przy prowadzeniu działalności transgranicznej. Jest to 

fundament dla konkurencyjności europejskiego przemysłu.  

Przyjmując w tym tygodniu strategię na rzecz jednolitego rynku, podkreśliliśmy potrzebę 

wykorzystania tych mocnych stron i dalszego uwalniania pełnego potencjału naszego rynku 

wewnętrznego, dostosowania się do zmieniających się warunków gospodarczych i 

sprawienia, by stał się on trampoliną dla naszych przedsiębiorstw i przemysłu, dzięki której 

osiągną sukces w zglobalizowanej gospodarce. Skupimy się teraz na konkretnych środkach, 

począwszy od wspierania rozwoju podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą, 

poprzez uwalnianie potencjału nowych modeli biznesowych powstających w ramach 

gospodarki opartej na współpracy i ułatwienie transgranicznego świadczenia usług, do 

modernizacji naszego systemu norm i zapewnienia, aby przepisy dotyczące jednolitego rynku 

były prawidłowo stosowane i egzekwowane w praktyce. Będziemy dążyć do usunięcia 

prawnych i technicznych barier dostępu do rynku transportu drogowego i do lepszego 

egzekwowania obowiązującego ustawodawstwa socjalnego. Jesteśmy ukierunkowani na 
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wspieranie rozwoju MŚP i podmiotów rozpoczynających działalność poprzez usuwanie 

przeszkód regulacyjnych i ułatwienie dostępu do finansowania. Przedstawimy nowe 

inicjatywy dotyczące zapobiegawczych postępowań restrukturyzacyjnych, dzięki którym 

przedsiębiorcy ogłaszający upadłość dostaną drugą szansę. 

Wdrażanie unii rynków kapitałowych jest jednym z głównych aspektów tej pracy, gdyż 

stworzenie jednolitego rynku kapitałowego, finansowania i oszczędności odegra kluczową 

rolę w usuwaniu wąskich gardeł inwestycyjnych i ułatwianiu przedsiębiorstwom rozwoju na 

jednolitym rynku. Bardzo duże znaczenie będzie miało jak najszybsze osiągnięcie przez 

współprawodawców porozumienia na temat wniosku Komisji w sprawie sekurytyzacji. Przed 

końcem roku Komisja przedstawi także wniosek dotyczący przeglądu dyrektywy w sprawie 

prospektu emisyjnego w celu ułatwienia małym przedsiębiorstwom dostępu do finansowania i 

rynku, jak również dalsze środki w celu wspierania powstawania funduszy kapitału 

podwyższonego ryzyka oraz rozwijania nowej kultury venture capital w celu tworzenia szans 

dla przedsiębiorczości.  

Aby ułatwić Europejczykom pełne wykorzystanie możliwości zatrudnienia w obrębie 

jednolitego rynku, zaproponowaliśmy już środki mające na celu wzmocnienie Europejskiego 

Portalu Mobilności Zawodowej (EURES) i współpracy między służbami zatrudnienia. 

Wnioski dotyczące mobilności pracowników, które przedstawimy w dalszej części bieżącego 

roku, będą obejmowały środki służące zwalczaniu nadużyć poprzez skuteczniejsze 

egzekwowanie przepisów i lepszą koordynację systemów zabezpieczenia społecznego. 

Przedstawimy również ukierunkowany przegląd dyrektywy o delegowaniu pracowników w 

celu rozwiązania problemu nieuczciwych praktyk prowadzących do dumpingu socjalnego i 

zjawiska drenażu mózgów poprzez zagwarantowanie, że za tę samą pracę w tym samym 

miejscu będzie przysługiwało to samo wynagrodzenie. 

Położymy również szczególny nacisk na poprawę dostępu do wybranych towarów i usług dla 

osób niepełnosprawnych. 

W 2016 r. będziemy również uważniej przyglądać się kilku wybranym sektorom, bądź ze 

względu na ich potencjał wzrostu, bądź ze względu na fakt, że stoją one przed specyficznymi 

wyzwaniami. Przedstawimy strategię na rzecz uwolnienia pełnego potencjału europejskich 

programów kosmicznych, takich jak Galileo i Copernicus, dla europejskiej gospodarki i 

obywateli. Będziemy rozwijać i wdrażać europejski plan działania, aby zagwarantować, że 

nasz rynek obronny będzie gotowy do spełnienia przyszłych potrzeb w zakresie 

bezpieczeństwa. Będziemy realizować działania następcze w odniesieniu do strategii 

lotnictwa, która zostanie przedstawiona jeszcze w tym roku. Biorąc pod uwagę rozwój 

sytuacji w sektorze rolnym, w przyszłym roku przedstawimy również sprawozdanie 

dotyczące funkcjonowania rynku mleka.  

Komisja przedstawi plan działania w sprawie podatku VAT, w tym dalsze kroki na rzecz 

wydajnego i odpornego na oszustwa ostatecznego systemu VAT, a także inicjatywy 

dotyczące stawek VAT dla handlu elektronicznego w kontekście jednolitego rynku 

cyfrowego. Zamierzamy również wycofać szereg wniosków dotyczących podatku VAT, w 

odniesieniu do których poczyniono niewielkie postępy w Radzie lub w przypadku których 
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zaprzepaszczono potencjał wprowadzonych przez nie uproszczeń, jak miało to miejsce w 

przypadku standardowej deklaracji VAT.  

Chcemy również poczynić dalsze postępy w kierunku sprawiedliwego, skutecznego i 

sprzyjającego wzrostowi gospodarczemu opodatkowania przedsiębiorstw w oparciu o zasadę, 

że powinny one płacić podatki w tym kraju, w którym generowany jest zysk. Przedstawimy 

pakiet środków służących zwiększeniu przejrzystości systemu podatku od przedsiębiorstw i 

walce z unikaniem zobowiązań podatkowych, w tym poprzez wdrażanie międzynarodowych 

standardów w zakresie erozji podstawy opodatkowania i przenoszenia zysków. Zamierzamy 

wycofać zablokowany wniosek w sprawie wspólnej skonsolidowanej podstawy 

opodatkowania osób prawnych i zastąpić go propozycjami stopniowego podejścia, począwszy 

od uzgodnienia obowiązkowej podstawy opodatkowania. Usprawni to jednolity rynek dla 

przedsiębiorstw, przy jednoczesnej likwidacji luk prawnych i zapewnieniu, że wszystkie 

przedsiębiorstwa będą płaciły przypadającą na nie część podatku. 

5. Pogłębiona i bardziej sprawiedliwa unia gospodarcza i walutowa 

Komisja przedstawiła właśnie kluczowe elementy pierwszego etapu procesu zmierzającego 

do ukończenia prac nad unią gospodarczą i walutową (UGW) zgodnie z brzmieniem 

sprawozdania pięciu przewodniczących
13

. Zaproponowaliśmy nowe podejście do 

europejskiego semestru i lepsze narzędzia wspierające zarządzanie gospodarcze, łącznie z 

wprowadzeniem krajowych rad ds. konkurencyjności oraz Europejskiej Rady Budżetowej o 

charakterze doradczym. Proponujemy budowanie lepszego dialogu między Komisją a 

Parlamentem Europejskim w celu zwiększenia odpowiedzialności demokratycznej naszego 

systemu zarządzania gospodarczego. Wzywamy również do bardziej spójnej reprezentacji 

strefy euro w organizacjach międzynarodowych (zwłaszcza w MFW). Do końca tego roku 

przedstawimy europejski program dotyczący depozytów bankowych opracowany w oparciu o 

mechanizm reasekuracji i określimy sposoby dalszego zmniejszenia ryzyka i zapewnienia 

równych warunków działania w sektorze bankowym.  

Środki te stanowią istotny krok w kierunku bardziej odpornej i dobrze prosperującej unii 

gospodarczej i walutowej. W tym kontekście europejski semestr 2016 będzie bardziej 

skoncentrowany na sytuacji gospodarczej i finansowej w całej strefie euro, zwiększony 

zostanie też nacisk na osiągane przez państwa członkowskie wyniki w zakresie zatrudnienia i 

spraw społecznych i promowanie konwergencji, w tym przez usunięcie krajowych barier dla 

inwestycji  

Przyczyni się do tego rozwój europejskiego filaru praw społecznych. Komisja będzie 

prowadzić prace w dwóch uzupełniających się obszarach działań: po pierwsze – przeprowadzi 

modernizację i zlikwiduje luki w istniejących przepisach dotyczących polityki społecznej, aby 

uwzględnić obecne środowisko pracy i dopilnować, by nowe modele pracy umożliwiły 

utrzymanie odpowiedniej równowagi w relacjach między pracodawcami a pracownikami; po 

drugie – zidentyfikuje wskaźniki społeczne, w szczególności w odniesieniu do koncepcji 

„flexicurity”, w oparciu o sprawdzone rozwiązania funkcjonujące w państwach 

                                                            
13 http://ec.europa.eu/priorities/economic-monetary-union/docs/5-presidents-report_pl.pdf 
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członkowskich, z myślą o większej konwergencji, w szczególności w strefie euro, w 

odniesieniu do funkcjonowania rynku pracy, umiejętności i ochrony socjalnej. 

Będziemy prowadzić te prace w ramach pogłębionego dialogu z Parlamentem Europejskim, 

państwami członkowskimi, parlamentami krajowymi i partnerami społecznymi. Aby 

przygotować się do przejścia z etapu 1 na etap 2 urzeczywistniania UGW oraz publikacji 

białej księgi Komisji przewidzianej na wiosnę 2017 r., Komisja rozpocznie szeroko zakrojone 

konsultacje i debatę w całej UE. Będziemy również korzystać z analizy przeprowadzonej 

przez grupę ekspertów wysokiego szczebla, która zostanie powołana latem 2016 r. Parlament 

Europejski będzie aktywnie uczestniczył we wszystkich tych pracach przygotowawczych. 

6.  Rozsądna i wyważona umowa o wolnym handlu ze Stanami Zjednoczonymi 

Handel międzynarodowy i inwestycje stanowią główną siłę napędową europejskiego planu 

odbudowy gospodarczej. UE jest wyjątkowo dobrze przygotowana, aby zadbać o to, by 

szanse wynikające z globalizacji zostały wykorzystane z korzyścią dla Europejczyków, w 

sposób przejrzysty oraz odpowiedzialny pod względem społecznym i środowiskowym. 

Aktywna polityka handlowa zagwarantuje, że będziemy mogli nawiązać kontakty z nowymi, 

rozwijającymi się ośrodkami światowego wzrostu gospodarczego i staniemy się częścią 

nowych cyfrowych i globalnych łańcuchów wartości. Zapewni to rynki zbytu dla naszych 

przedsiębiorstw i tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy, bez konieczności wyrzeczenia się 

naszych europejskich wartości i norm.  

Głównym priorytetem na 2016 r. pozostaje umowa w sprawie transatlantyckiego partnerstwa 

handlowo-inwestycyjnego (TTIP) ze Stanami Zjednoczonymi. Zobowiązaliśmy się do 

wynegocjowania sprawiedliwego i wyważonego porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi, z 

uwzględnieniem nowego podejścia do ochrony inwestycji. Planujemy wzmocnić współpracę 

z regionem Azji i Pacyfiku, na przykład poprzez negocjacje w sprawie umowy o wolnym 

handlu pomiędzy UE a Japonią i umowę inwestycyjną UE-Chiny, wystąpienie o zezwolenie 

na prowadzenie negocjacji w sprawie umów o wolnym handlu z Australią i Nową Zelandią, a 

także otwarcie negocjacji w sprawie wolnego handlu z Filipinami i z Indonezją, gdy tylko 

wystąpią ku temu warunki. Ten ambitny program dwustronnych stosunków handlowych, 

który obejmuje już 27 partnerów negocjacyjnych, stanowi uzupełnienie wielostronnego 

systemu Światowej Organizacji Handlu, będącego podstawą podejścia stosowanego przez 

UE.  

W 2016 r. Komisja zamierza doprowadzić do tymczasowego stosowania szeregu nowych 

umów, w tym umów z Kanadą i z wieloma regionami Afryki, Karaibów i Pacyfiku. Będziemy 

ściśle monitorować obowiązujące umowy, takie jak umowy z krajami z naszego wschodniego 

sąsiedztwa. Rozpoczniemy prace nad modernizacją niektórych obowiązujących umów w 

świetle nowych realiów gospodarczych, w tym z krajami takimi jak Turcja, Meksyk i Chile.  

Poprzez nową strategią handlową i inwestycyjną, którą przedstawiliśmy na początku tego 

miesiąca, zamierzamy uaktualnić narzędzia polityki handlowej i lepiej nakierować je na 

kwestię usług, handlu elektronicznego, mobilności, dostępu do zasobów naturalnych, 
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innowacji oraz inne czynniki wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Zintensyfikujemy prace 

na rzecz wdrażania i stosowania umów handlowych w celu zapewnienia, aby wynikające z 

nich możliwości zostały wykorzystane do osiągnięcia rzeczywistych wyników, przy 

zwróceniu szczególnej uwagi na MŚP oraz ułatwienie pracownikom przystosowania się do 

zmian. Będziemy również kontynuować prace na rzecz zwiększenia przejrzystości naszych 

negocjacji handlowych dla zainteresowanych stron i obywateli. 

7. Obszar sprawiedliwości i przestrzegania praw podstawowych, którego podstawą jest 

wzajemne zaufanie 

Terroryzm i radykalizacja postaw, przestępczość zorganizowana i cyberprzestępczość 

zagrażają bezpieczeństwu Europejczyków i ze względu na swój ponadnarodowy charakter 

wymagają reakcji ze strony UE. Komisja położy nacisk na realizację Europejskiej agendy 

bezpieczeństwa poprzez przedstawienie wniosków, takich jak wniosek o dokonanie przeglądu 

decyzji ramowej w sprawie zwalczania terroryzmu w celu zmierzenia się ze zjawiskiem 

zagranicznych bojowników terrorystycznych oraz wniosek w sprawie zwalczania fałszowania 

i oszustw związanych z bezgotówkowymi środkami płatniczymi. Kontynuowane będą prace 

nad przeglądem ram prawnych dotyczących kontroli broni palnej. Będziemy zwracać większą 

uwagę na rozwijanie współpracy operacyjnej i narzędzi, które stanowią podstawę 

wzajemnego zaufania, niezbędnego do skutecznego transgranicznego egzekwowania prawa, 

przy jednoczesnym pełnym poszanowaniu praw podstawowych. 

Reforma ochrony danych (dotycząca rozporządzenia i dyrektywy) oraz wniosek w sprawie 

danych dotyczących przelotu pasażera UE powinny zostać uzgodnione przez 

współprawodawców do końca tego roku. Komisja dąży do zawarcia solidnego porozumienia 

ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie przekazywania danych osobowych do celów 

egzekwowania prawa, które zapewni konieczne gwarancje, w tym kontrolę sądową dla 

jednostek. W świetle nowego orzecznictwa będziemy pracować nad nowymi ramami 

zapewniającymi odpowiednią ochronę danych osobowych przechowywanych przez 

przedsiębiorstwa w Stanach Zjednoczonych.  

W 2016 r. ważne będzie, aby współprawodawcy poczynili postępy w sprawie Prokuratury 

Europejskiej i reformy Europolu. Komisja będzie również kontynuować prace w celu 

doprecyzowania zagadnień związanych z dostępem do wymiaru sprawiedliwości w sprawach 

dotyczących środowiska. 

Komisja będzie także kontynuować prace zmierzające do przystąpienia UE do europejskiej 

konwencji praw człowieka, w pełni uwzględniając opinię Trybunału Sprawiedliwości
14

. 

8. W kierunku nowej polityki w dziedzinie migracji  

Stawienie czoła kryzysowi związanemu z uchodźcami i zarządzanie presją migracyjną na 

nasze granice to obecnie najpilniejsze zadania, przed którymi stoi Unia. Brak stabilności, 

                                                            
14 Dz.U. C 65 z 23.2.2015, s. 2. 
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wojny i ubóstwo w naszym sąsiedztwie oznaczają, że kwestia ta będzie musiała pozostać na 

pierwszym miejscu naszego programu politycznego przez najbliższe kilka lat. 

Europejski program w zakresie migracji, który przedstawiliśmy w maju 2015 r., obejmuje 

kompleksowe podejście do zarządzania migracją w oparciu o zasady solidarności i 

odpowiedzialności. Wprowadzono już w życie dwa nadzwyczajne programy mające na celu 

relokację z najbardziej dotkniętych państw członkowskich do innych państw 160 tys. osób 

potrzebujących ochrony międzynarodowej. Dzięki prowadzonym przez Frontex wspólnym 

operacjom „Posejdon” i „Tryton” codziennie ratuje się rozbitków na Morzu Śródziemnym. 

Zespoły wsparcia zarządzania migracjami w newralgicznych obszarach pomagają obecnie 

władzom Grecji i Włoch w identyfikowaniu, rejestrowaniu i obsłudze nowo przybyłych. 

Zwiększono wysiłki w celu zwalczania przemytu ludzi i rozbijania grup zajmujących się 

handlem ludźmi. Podejmowane są działania na rzecz doprowadzenia do powrotu osób, które 

nie potrzebują ochrony międzynarodowej. 

UE uruchomiła już środki w wysokości 4 mld EUR przeznaczone na pomoc humanitarną, 

rozwojową, gospodarczą i stabilizacyjną dla Syryjczyków przebywających w kraju i w 

społecznościach przyjmujących w Libanie, Jordanii, Iraku, Turcji i Egipcie. Kolejne 1,8 mld 

EUR zostanie przeznaczone na utworzenie „awaryjnego funduszu powierniczego na rzecz 

stabilności oraz wyeliminowania pierwotnych przyczyn nielegalnej migracji oraz osób 

przesiedlonych w Afryce”. Wzmocnienie i pogłębienie współpracy z państwami trzecimi 

będącymi krajami pochodzenia i tranzytu ma kluczowe znaczenie dla lepszego zarządzania 

migracją, w tym poprzez wspólne wysiłki mające na celu zapewnienie wsparcia dla rosnącej 

liczby uchodźców i osób wewnętrznie przesiedlonych w państwach trzecich. 

Kryzys pokazał, że oprócz tych natychmiastowych kroków, trzeba gruntownie przemyśleć 

sposób zarządzania naszą wspólną granicą zewnętrzną i europejskimi ramami dotyczącymi 

azylu. Jeszcze w tym roku Komisja przedstawi wnioski dotyczące europejskiej straży 

granicznej i przybrzeżnej w oparciu o znaczące wzmocnienie agencji Frontex. 

Dokonamy przeglądu naszego wspólnego systemu azylowego w celu skorygowania braków i 

niedociągnięć w działaniu systemu dublińskiego oraz wzmocnienia roli Europejskiego Urzędu 

Wsparcia w dziedzinie Azylu. Będziemy nalegać na pełne i szybkie wprowadzenie w życie 

planu działania UE w zakresie powrotów oraz osiągnięcie porozumienia w sprawie 

oczekujących wniosków dotyczących realizacji Europejskiego planu w zakresie migracji. 

Będziemy również przedstawiać propozycje dotyczące ustrukturyzowanego systemu 

przesiedleń, tak aby osoby potrzebujące ochrony mogły bezpiecznie dotrzeć do UE, bez 

konieczności narażania życia w rękach przemytników; propozycjom tym towarzyszyć będzie 

realizacja lepszych programów ochrony w sąsiadujących regionach. 

Aby sprostać przyszłym potrzebom demograficznym i zapotrzebowaniu rynku pracy w 

Europe, przedstawimy też nowe podejście w sprawie legalnej migracji, w tym środków 

mających na celu ulepszenie przepisów dyrektywy w sprawie niebieskiej karty. 
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9.  Silniejsza pozycja na arenie międzynarodowej 

W coraz bardziej złożonym świecie, w którym można dostrzec coraz więcej powiązań, coraz 

więcej konfliktów, a także bardzo dużą dynamikę zmian, większego znaczenia nabierają 

spójność działań zewnętrznych UE oraz zdolność do wykorzystania w sposób kompleksowy 

wszystkich dostępnych instrumentów na potrzeby osiągnięcia celów i uzupełnienia obszarów 

polityki wewnętrznej. Wyzwania takie jak migracja, dostęp do energii i innych zasobów oraz 

zmiany klimatu wskazują na potrzebę określenia skutecznego wymiaru zewnętrznego w celu 

realizacji głównych celów polityki wewnętrznej i umożliwienia UE wykorzystania szans na 

potrzeby rozwijania wyznawanych przez nią wartości, takich jak demokracja, prawa 

człowieka, równość i solidarność, a także krzewienia europejskiej historii i kultury na całym 

świecie. Komisja zamierza zatem wnieść znaczący wkład we wsparcie prac wysokiej 

przedstawiciel/wiceprzewodniczącej Komisji dotyczących nowej globalnej strategii w 

dziedzinie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. 

Przy rozwiązywaniu poważnych kryzysów, takich jak konflikty w Syrii, Libii i na Ukrainie, 

Komisja będzie w dalszym ciągu aktywnie angażować się we wspieranie podmiotów 

międzynarodowych, takich jak Organizacja Narodów Zjednoczonych oraz Organizacja 

Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, z wykorzystaniem pełnego wachlarza strategii 

politycznych, finansowania i innych instrumentów pozostających do jej dyspozycji. 

Dokonamy przeglądu instrumentów służących poprawie bezpieczeństwa i rozwoju w krajach 

partnerskich i będziemy je w dalszym ciągu udoskonalać, a także wprowadzimy środki 

mające ułatwić im lepsze zarządzanie sektorem bezpieczeństwa oraz budowanie zdolności. 

W wyniku trwających konsultacji publicznych będziemy mogli przedstawić nowe ramy 

strategii politycznych regulujących stosunki z państwami i regionami Afryki, Karaibów i 

Pacyfiku po wygaśnięciu umowy z Kotonu. Polityka rozwoju realizowana przez Komisję oraz 

nowa strategia handlowa i inwestycyjna przyczynią się do promowania rozwoju 

gospodarczego, wspierania pomocy społecznej i ochrony środowiska, obrony praw człowieka, 

walki z korupcją oraz usprawnienia zarządzania migracją, a jednocześnie pozwolą zająć się 

ich przyczynami. 

Komisja nadal będzie dążyć do dalszej konkretyzacji perspektywy przystąpienia krajów 

kandydujących. W tym kontekście wzmocnimy nasze partnerstwo z Turcją, co będzie 

obejmowało realizację planu działania dotyczącego migracji i modernizacji unii celnej. Nowa 

europejska polityka sąsiedztwa przyniesie bardziej ukierunkowane i dostosowane ramy na 

rzecz wspierania stabilizacji i rozwoju demokracji wśród naszych wschodnich i południowych 

sąsiadów. 

Będziemy również wspierać wysoką przedstawiciel/wiceprzewodniczącą w pogłębieniu 

stosunków dwustronnych z najważniejszymi partnerami UE. Trzeba będzie regularnie 

aktualizować dostosowane do konkretnych przypadków podejścia strategiczne, czego 

pierwszym przykładem będzie polityka UE wobec Chin. Po pomyślnym zakończeniu 

negocjacji w sprawie irańskiego programu jądrowego możliwe będzie rozważenie 

odnowionych ram współpracy UE z tym krajem, pod warunkiem pełnego wykonania umowy. 
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10. Unia demokratycznych zmian 

Komisja będzie współpracować z Parlamentem Europejskim i Radą w celu zagwarantowania, 

aby negocjacje w sprawie nowego międzyinstytucjonalnego porozumienia w sprawie 

lepszego stanowienia prawa można było zakończyć przed końcem roku. Będzie to służyło 

umocnieniu naszego wspólnego zaangażowania na rzecz lepszych uregulowań prawnych 

stanowiących narzędzie pozwalające osiągać lepsze wyniki, zwiększeniu przejrzystości 

podejmowania decyzji w Europie oraz wyposażeniu wszystkich trzech instytucji w narzędzia 

usprawnienia przyszłej współpracy. 

W 2016 r. przedstawimy wniosek dotyczący porozumienia międzyinstytucjonalnego w 

sprawie obowiązkowego rejestru służącego przejrzystości przeznaczonego dla grup interesu 

pragnących wpłynąć na proces decyzyjny w Parlamencie Europejskim, Radzie i Komisji. 

W minionym roku wzmocniliśmy zaangażowanie Komisji i zintensyfikowaliśmy jej dialog z 

parlamentami narodowymi, co przekłada się zarówno na spotkania i wymianę poglądów z 

komisjami parlamentarnymi, jak i na odnowione zobowiązanie do prowadzenia dialogu 

politycznego na temat projektów wniosków. Planujemy rozwijać tę współpracę w 2016 r., 

podejmując dalsze kroki mające na celu zapewnienie, aby parlamenty narodowe miały silną 

pozycję w polityce europejskiej. 

Będziemy również w dalszym ciągu rozwijać naszą koncepcję „dialogów obywatelskich”, 

które umożliwiają członkom Komisji wysłuchać bezpośrednio opinii obywateli w ich 

własnych regionach i udzielić odpowiedzi dotyczących kwestii, które są dla nich 

najistotniejsze. 

*** 

To przełomowy moment dla Unii Europejskiej. Przed nami bezprecedensowe wyzwania: 

kryzys związany z uchodźcami, bezrobocie i przepaść między możliwościami gospodarki a 

potrzebami w zakresie tworzenia miejsc pracy, konieczność pogłębienia unii gospodarczej i 

walutowej, zmiany klimatu, niestabilna sytuacja wśród naszych wschodnich i południowych 

sąsiadów, a także potrzeba znalezienia sprawiedliwego rozwiązania dotyczącego obecności 

Zjednoczonego Królestwa w Unii Europejskiej zaangażowanej na rzecz czterech swobód 

jednolitego rynku oraz wartości, które podzielają wszystkie 28 państwa członkowskie. 

Nadszedł czas na nieprzeciętne działania, dlatego też w niniejszym programie prac Komisja 

zobowiązuje się do podjęcia odważnych, konkretnych i pragmatycznych kroków, które 

pozwolą nam sprostać tym wyzwaniom i umocnić się w duchu europejskiej solidarności i 

odpowiedzialności. Oczekujemy, że nasi partnerzy w Parlamencie Europejskim i Radzie 

zaangażują się wraz z nami w szybkie osiągnięcie takich wyników, jakich Europejczycy 

oczekują od swojej Unii. 
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One year ago, this Commission made a new start. Based on the Political Guidelines
1
, we 

defined the priorities of the Commission and committed to focus on the big things where 

citizens expect Europe to make a difference. We decided we would change the way we work, 

and be open and accountable for our actions. And we invited the European Parliament and the 

Council to work together with us to deliver this change, because delivering results together on 

the things that really matter is the only way to regain Europeans' trust that our Union is there 

to serve them.  

Citizens will judge the EU by its ability to deliver on the major challenges facing our societies 

today. The jobs, growth, and investment gap. Refugees fleeing instability and war to seek safe 

haven. Climate change and the pressure on natural resources. Inequality, intolerance and a 

sense of insecurity in some parts of our communities. The reality of global interdependence 

and our lack of self-confidence in Europe's place in an emerging new world order. 

The ten priorities set out in the Agenda for Jobs, Growth, Fairness and Democratic Change – 

which is both the Juncker Commission's mission statement and the basis on which we were 

elected – address these challenges. The defining events of the last year – from the slower than 

expected recovery of our economies and the need to restore stability to the Greek economy, to 

the migratory pressure on our external borders and the insecurity in our neighbourhood which 

is fuelling it, to the terrorist attacks on Charlie Hebdo and elsewhere on European soil – have 

only strengthened our resolve to maintain the focus on these priorities, to do different things 

and to do things differently. 

Doing different things 

Last year we said we would do different things and concentrate on the big things. Since then 

we have set out our vision and the concrete measures that need to be taken in the Investment 

Plan, the Digital Single Market, the Energy Union, the European Agenda on Security, the 

European Agenda on Migration, the Capital Markets Union, the Action Plan for Fair and 

Efficient Corporate Taxation, the new Trade Strategy and our most recent proposals to deepen 

and strengthen our Economic and Monetary Union. This week we present our Single Market 

Strategy for goods and services
2
, and we will complete the picture with our plans for a 

sustainable circular economy, labour mobility and better management of our external borders 

before the end of the year. All these actions are underpinned by the Commission's new Better 

Regulation Agenda. 

Following a continuous dialogue with the European Parliament and the Council launched by 

the President's State of the Union address of 9 September
3
, this Work Programme sets out the 

                                                            
1 http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_en.pdf 
2 COM (2015) 550, 28.10.2015. 
3
 http://ec.europa.eu/priorities/soteu.  

See also the Letter of Intent signed by the President and the First Vice-President and addressed to the Presidents 

of the European Parliament and of the Council. On this basis, meetings took place between the President and the 

Coreper on 10 September, the First Vice-President discussed with the General Affairs Council on 13 October, 

the Commission met with the Conference of Committee Chairs on 6 October and the President and the First -

Vice-President met with the Conference of Presidents on 20 October. 
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key initiatives we will take in the next twelve months to deliver on these commitments
4
. Not 

everything can be done in one year but what we are committing to represents a substantive 

legislative agenda, and a framework for further actions that will be included in future work 

programmes, for which preparatory work, including evaluation, consultations and impact 

assessments, will start in 2016.  

We have given priority to the legislative changes which – if agreed quickly – can have a direct 

impact on jobs and growth, on our environment and social well-being, on our security and the 

way we engage with an interconnected world.  

The directly elected European Parliament and the Council of ministers of each national 

government, which are the EU's co-legislators, have agreed with unprecedented speed the 

Commission's proposals for the European Fund for Strategic Investments (EFSI), for 

amending the EU budget for 2015 in order to strengthen financial support in the context of the 

refugee crisis, for a €35 billion package for jobs and growth in Greece and for the emergency 

decisions for relocation within the EU of refugees in need of international protection. This 

joint effort to deliver rapidly where decisions are quickly and most needed should no longer 

be the exception but must become the norm.  

So before designing this Work Programme the Commission has engaged in intensive and 

constructive discussions with our institutional partners to build a common understanding of 

where the focus should be. The best proposals will change nothing if they lie on the 

negotiating table for years without agreement. That is also why we have identified some 

existing proposals which merit speedy adoption by the co-legislators
5
, and why we intend to 

withdraw a number of earlier Commission proposals which are no longer relevant, have been 

blocked or no longer meet the necessary level of ambition, in order to free up space to focus 

on the priority proposals which do have a good chance of being agreed
6
.  

Doing things differently 

New challenges require new and ambitious responses, but we must remain just as ambitious in 

meeting ongoing challenges and, above all, check that where a European response is merited, 

this is as effective as possible in delivering our common goals. Results are what matter, not 

good intentions. This Commission's commitment to better regulation is about looking at the 

evidence and making sure that when the EU intervenes it does so in a way that actually will 

make a positive difference on the ground. So we need to be constantly attentive to make sure 

our legislation and spending programmes perform effectively and remain fit for purpose. 

In many areas a common approach at European level is needed if we are to achieve our 

ambitious policy goals – a high level of environmental protection, high social and 

employment standards, energy security, a thriving economy that benefits all, a migration 

policy that reflects our common values. But rules which are outdated or are too heavy or too 

complex to be applied in practice will not achieve their objectives. 

                                                            
4 Annex I. 
5 Annex III. 
6 Annex IV. 
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Checking that our rules actually deliver on our ambitions in these areas is not something to be 

feared but an opportunity to improve them – a chance to make sure that in areas such as health 

and safety legislation the rules are workable and will be enforced, so the high standards we 

have set are actually applied in workplaces everywhere, to the benefit of workers across the 

Union.  

That is why we have decided to include in this Work Programme our plans to review key 

areas of existing legislation and to make sure they are fit to make a real difference on the 

ground
7
. And we are proposing to repeal some laws that are no longer relevant

8
. In the same 

spirit we are highlighting for the information of citizens and businesses the new EU 

legislation that will apply for the first time in the course of next year
9
.  

Monitoring and where necessary enforcing the application of European legislation is one of 

the Commission's most important responsibilities, but has not always had the political 

attention it merits. We are changing that and stepping up enforcement activities in the areas 

which matter most, for example our common rules on asylum which must work properly if 

there is to be confidence in the Schengen area without internal borders. Applying our common 

European rules on the ground means working in close partnership with actors at all levels – 

national, regional and local. 

We are determined to leverage all the tools at our disposal to deliver on our objectives. At a 

time when resources are under more demand than ever, the EU budget must be geared to 

results. The mid-term review of the Multi-annual Financial Framework will look at how better 

to target funding on the priorities we face, such as the internal and external dimensions of the 

refugee crisis. Furthermore the Commission will propose a strategy on 'An EU budget focused 

on results' to ensure that future financing has a stronger focus on achieving results. More can 

be done to facilitate the use of innovative financial instruments, and there is considerable 

scope for simplification (in particular in agriculture, the European Structural and Investment 

Funds and further efforts on research), performance-enhancement and measures linking 

effectiveness of funds to sound economic governance.  

In this second year of our mandate this Commission's focus remains clear: being big on the 

big things, and better in how we deliver them
10

; and remaining small and modest on small 

things which do not require common EU action. With this Work Programme, structured 

around the ten priorities set out by President Juncker at the start of our mandate, we reaffirm 

our commitment to work with our partners in the European Parliament and the Council to 

deliver the results Europeans expect. Given the challenges Europe faces today, this is no time 

for business as usual. 

*** 

                                                            
7 Annex II. 
8 Annex V. 
9 Annex VI. 
10 In this context, the Commission will focus its communication work in 2016 on the priorities of the 

Commission, on the basis of the corporate communication action in 2016 under the Multiannual Financial 

Framework 2014-2020 (C(2015) 7346 of 27.10.2015). 
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1. A New Boost for Jobs, Growth and Investment 

History has shown that Europeans have an inherent capacity to work hard, innovate, to create 

and to sell their ideas to the world. We cannot afford to lose a generation of this talent and 

potential. The Commission will continue helping Member States in their efforts to get people 

back to work. We have frontloaded €1 billion to speed up the implementation of the Youth 

Employment Initiative to help up to 650,000 young people find jobs, apprenticeships, 

traineeships or continued education across Europe. We have proposed guidance to Member 

States to better help long-term unemployed return to work. 

We need to equip Europeans to adapt to the needs of the rapidly changing world and 

emerging labour markets. Our New Skills Agenda will promote life-long investment in 

people, from vocational training and higher education through to digital and high-tech 

expertise and the life skills needed for citizens' active engagement in changing workplaces 

and societies. Special attention will be paid to work-life balance of working families, with a 

view to increasing women's participation in the labour market. The Women on Boards 

Directive should be adopted in 2016 and the Commission will continue its practical work to 

promote gender equality.  

We also want to see European companies make the most of the opportunities of the Single 

Market, to grow and compete on a global scale. For that they need stable financing, a sound 

business environment, and modern infrastructure. The Investment Plan for Europe is now up 

and running. The European Fund for Strategic Investments (EFSI) is operational and 

delivering high quality investments to further boost the European economy, including in 

research. We now will focus on improving the investment environment and deepening the 

Single Market so it delivers better outcomes for Europeans, fewer barriers for businesses and 

the right environment for innovation.  

We need to start work now to secure Europe's future sustainability. We will present a new 

approach to ensuring economic growth and social and environmental sustainability beyond 

the 2020 timeframe, taking into account the Europe 2020 review and the internal and external 

implementation of the United Nations Sustainable Development Goals.  

Optimising the use of resources is essential to ensure that growth is green and inclusive. 

Starting next year, we will implement an Action Plan on the Circular Economy to create a 

single market for the re-use of materials and resources, supporting the move away from a 

linear economy. This will require action in all parts of the economic cycle, from sourcing to 

production, consumption, waste and recycling and innovation to harness economically and 

environmentally efficient business opportunities. 

A sustainable future also means foreseeing and mitigating threats to a healthy environment. 

The Commission will continue its work to help Member States address the challenge of anti-

microbial resistance and contribute to global efforts to tackle this threat. We will also launch 

preparatory work and will enhance consultation on Health Technology Assessment to 

improve the functioning of the single market for health products. We will conclude the 

complex preparatory work already under way to protect Europeans from the dangers of 
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endocrine disruptors
11

 and follow up on it. Our review of the existing occupational health and 

safety legislation, including on carcinogens and mutagens, will improve the efficiency and 

effectiveness of an EU framework for protecting workers. 

2.  A Connected Digital Single Market 

A thriving digital economy can expand markets and create new sources of employment. 

Europe can lead here if we can overcome fragmentation, improve the offer to European 

consumers and open up new opportunities for business. That is why the Commission 

proposed the Digital Single Market Strategy in May 2015. Our aim is to present all relevant 

proposals before the end of 2016 so that the Union can achieve a fully functional Digital 

Single Market during the mandate of this Commission.  

In December we will present our vision for a more modern, more European approach on 

copyright to take account of the digital revolution. We will also present proposals on digital 

contract rights. Further initiatives on copyright, geo-blocking, free flow of data, the cloud, and 

VAT for electronic commerce will follow in the course of 2016. 

Following the agreement on the Connected Continent proposals, including an end to roaming 

charges by 2017, we are working on a comprehensive review of the telecoms regulatory 

framework. Further to the respective REFIT reviews, we will revise the audio-visual and 

media services directive, the satellite and cable directive, and the regulation on consumer 

protection cooperation to make sure the system actually delivers for citizens. We will work 

with the co-legislators to reach agreement by the end of the year on the data protection reform 

and the network and information security directive – two essential elements for building trust 

and security in the growing digital single market. 

Our ambitious aim is and remains
12

 to break down national silos in telecoms regulation, in 

copyright and data protection legislation, in the management of frequencies and in the 

application of competition law, taking full account of cultural diversity. By creating a 

connected Digital Single Market, we can generate up to €250 billion of additional growth in 

Europe in the course of the mandate of this Commission, thereby creating hundreds of 

thousands of new jobs, notably for younger job-seekers, and a vibrant knowledge-based 

society. 

3.  A Resilient Energy Union with a Forward-Looking Climate Change Policy 

In our Energy Union Strategy the Commission has set out the key actions needed to secure 

Europe's energy supply and reduce import dependency, to integrate national energy markets, 

to put energy efficiency first, to de-carbonise the economy and to promote research, 

innovation and competitiveness. In 2016 we will bring forward the bulk of the items foreseen 

                                                            
11 Endocrine disruptors are chemicals that, at certain doses, can interfere with the hormone system in mammals. 
12 http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_en.pdf 
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in the Energy Union roadmap. We will report on the progress made and what still needs to be 

done in a regular State of the Energy Union report. 

The EU being a lead player in the Paris climate talks, the implementation of the 2030 energy 

and climate package will be a key priority next year to ensure the targets are duly met. In 

2016, the Commission will come up with an effort-sharing proposal for sectors outside the 

Emission Trading Scheme (ETS), such as buildings, agriculture, and the de-carbonisation of 

transport. We will be promoting the use of non-discriminatory road charging schemes based 

on the polluter-pays and user-pays principles and efforts to create a single European transport 

area, allowing a more efficient use of the existing road infrastructure and a more flexible use 

of fleet capacity. To accelerate the energy transition, the Commission will also propose 

initiatives on a new energy market design, on reaching the 15% electricity interconnection 

target by 2030, on energy security of supply, on renewables and energy efficiency. Finally, 

we will develop an integrated strategy for Energy Union research, innovation and 

competitiveness in order to tap into the jobs and growth potential of the low-carbon economy. 

4.  A Deeper and Fairer Internal Market with a Strengthened Industrial Base 

The Single Market is Europe’s greatest and unique asset. It allows people, products, services 

and capital to move more freely. It ensures more choices and lower prices for consumers. It 

enables people to live, work and study where they wish. It offers opportunities for 

professionals and businesses, by reducing the red tape they would otherwise face when 

operating across borders. It is the bedrock for the competitiveness of our European industries.  

In adopting the Single Market Strategy this week, we have stressed the need to build on these 

strengths and further unleash our internal market's full potential, adapting to changing 

economic conditions and making it the launch pad for our companies and industry to thrive in 

the global economy. Now we will focus on concrete measures, from helping start-ups to grow, 

to releasing the potential of new business models emerging from the collaborative economy, 

to facilitating the cross-border provision of services, to upgrading our standards system and 

ensuring that Single Market legislation is properly applied and enforced in practice. We will 

work to remove legal and technical access barriers to the road transport market and to 

strengthen the enforcement of applicable social legislation. We are focused on helping SMEs 

and start-ups to grow by addressing regulatory obstacles and facilitating access to finance. We 

will table a new initiative on preventive restructuring procedures and to give a second chance 

to entrepreneurs after bankruptcy. 

Implementing the Capital Markets Union is a key part of this work, since achieving a single 

market for capital, funding and savings will play a critical role in removing investment 

bottlenecks and helping businesses to grow across the Single Market. It will be important that 

the co-legislators swiftly agree on the Commission's proposal on securitisation. Later this 

year, the Commission will also put forward a proposal to review the Prospectus Directive to 

make it easier for small firms to list and access market funding, as well as further measures to 

assist the creation of venture capital funds and develop a new venture capital culture to create 

opportunities for entrepreneurship.  
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To help Europeans make the most of the job opportunities in the Single Market, we have 

already proposed measures to strengthen the European job mobility portal (EURES) and 

cooperation between employment services. The Labour Mobility proposals we will present 

later this year will include measures to tackle abuse by means of better enforcement and 

coordination of social security systems, and we will present a targeted revision of the Posting 

of Workers Directive to address unfair practices leading to social dumping and brain drain by 

ensuring that the same work in the same place is rewarded by the same pay. 

We will also put a particular emphasis on improving access to selected goods and services for 

people with disabilities. 

In 2016 we will also look more closely at a few selected sectors either because of their growth 

potential or because they face specific challenges. We will present a strategy for releasing the 

full benefits of the European space programmes such as Galileo and Copernicus for the 

European economy and citizens. We will develop and implement a European action plan to 

ensure that our defence market is ready to meet future security needs. We will deliver the 

follow-up to the aviation strategy that will be presented later this year. And given 

developments in the agricultural sector, we will bring forward our report on the functioning of 

the milk market already to next year.  

The Commission will present an action plan on VAT with further steps towards an efficient 

and fraud-proof definitive regime and initiatives on VAT rates and e-commerce in the context 

of the Digital Single Market. We also intend to withdraw a number of VAT proposals on the 

table that have made little progress in the Council or where their significant simplification 

potential has been unacceptably watered down, as is the case for the standard VAT 

declaration.  

We also want to make further progress towards fair, efficient and growth-friendly corporate 

taxation, based on the principle that companies should pay taxes in the country where profits 

are generated. We will present a set of measures to enhance transparency of the corporate tax 

system and fight tax avoidance, including by implementing international standards on base 

erosion and profit-shifting. We intend to withdraw the blocked proposal for a Common 

Consolidated Corporate Tax Base and replace it with proposals for a staged approach starting 

with agreeing a mandatory tax base. This will improve the Single Market for businesses 

whilst closing loopholes and ensuring that all companies pay their fair share of tax. 

5. A Deeper and Fairer Economic and Monetary Union 

The Commission has just tabled key elements of the first stage of the process to complete 

Economic and Monetary Union (EMU) as set out in the Five Presidents' Report
13

. We have 

proposed a renewed approach to the European Semester and an improved toolbox for 

economic governance, including the introduction of national Competitiveness Boards and an 

advisory European Fiscal Board. We propose to build a better dialogue between the 

Commission and the European Parliament to improve the democratic accountability of our 

                                                            
13 http://ec.europa.eu/priorities/economic-monetary-union/docs/5-presidents-report_en.pdf 
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economic governance system. We also call for a more unified representation of the euro area 

within international organisations (notably the IMF). By the end of the year we will present a 

European bank deposit scheme based on a reinsurance mechanism and set out ways to further 

reduce risk and ensure a level playing field in the banking sector.  

These measures represent an important step forward towards a more resilient and prosperous 

EMU. In that context, the 2016 European Semester will also put a stronger focus on the 

economic and fiscal situation in the euro area as a whole, enhance further the emphasis on 

Member States' employment and social performance, and promote convergence, including by 

removing national barriers to investment.  

The development of a European pillar of social rights will contribute to this. The Commission 

will pursue two complementary work strands: firstly, modernising and addressing the gaps in 

existing social policy legislation to take account of today's work environment and to ensure 

that new models of work maintain a fair balance in the relationship between employers and 

workers; and secondly, identifying social benchmarks, notably as concerns the flexicurity 

concept, built on best practices in the Member States with a view to upwards convergence, in 

particular in the euro area, as regards the functioning of the labour market, skills and social 

protection. 

We will take this work forward in enhanced dialogue with the European Parliament, Member 

States, national Parliaments and social partners. To prepare the transition from stage 1 to stage 

2 of completing the EMU and the Commission White Paper scheduled for spring 2017, the 

Commission will launch a wide consultation and debate across the EU. We will also draw on 

analytical input from a High Level Expert Group which we will set up in summer 2016. The 

European Parliament will be closely involved in all these preparatory steps. 

6.  A Reasonable and Balanced Free Trade Agreement with the US 

International trade and investment are key drivers for the European economic recovery. The 

EU is uniquely well-placed to ensure the opportunities of globalisation are made to work for 

the benefit of Europeans, in a transparent and socially and environmentally responsible 

manner. An active trade policy will ensure that we connect to new emerging centres of global 

growth and are part of new digital and global value chains. This will provide openings for our 

businesses and create high-quality jobs without compromising on our European values or 

standards.  

The Transatlantic Trade and Investment Partnership Agreement (TTIP) with the United States 

remains a top priority for 2016. We are committed to negotiating a fair and balanced deal with 

the US, with a new approach to investment protection. We plan to step up cooperation with 

the Asia-Pacific region, for example through the EU-Japan Free Trade Agreement (FTA) 

negotiations and an EU-China investment agreement, by requesting authorisation to negotiate 

FTAs with Australia and New Zealand, as well as opening free trade negotiations with the 

Philippines and with Indonesia, once the conditions are right. This ambitious bilateral trade 
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agenda, which already covers 27 negotiating partners, complements the multilateral World 

Trade Organisation system which remains at the heart of the EU approach.  

In 2016 the Commission aims to see the provisional application of a number of new 

agreements, including those ones with Canada and with several African, Caribbean and 

Pacific regions. We will closely monitor existing agreements such as those with our Eastern 

Neighbourhood. Work will begin on modernising some of our existing agreements in light of 

new economic realities, including with countries like Turkey, Mexico and Chile.  

With the new Trade and Investment Strategy we presented earlier this month, we aim to 

update the tools of trade policy and gear it more to services, digital trade, mobility, access to 

natural resources, innovation and other drivers of jobs and growth. We will work more on 

implementation and enforcement, to ensure that the opportunities created by trade agreements 

deliver real results, while paying particular attention to SMEs and helping workers adapt to 

change. We will also take forward our work on enhancing transparency for stakeholders and 

citizens about our trade negotiations. 

7. An Area of Justice and Fundamental Rights Based on Mutual Trust 

Terrorism and radicalisation, organised crime, and cybercrime threaten the security of 

Europeans and are by nature transnational and require an EU response. The Commission will 

focus on the implementation of the European Agenda on Security, with proposals such as a 

revision of the Framework Decision on terrorism to address the phenomenon of foreign 

terrorist fighters and a proposal on combatting fraud and counterfeiting on non-cash means of 

payment. Work will continue to overhaul the legislative framework for controlling firearms. 

We will pay increased attention to developing the operational cooperation and tools which 

underpin the mutual trust that is essential for effective cross-border law enforcement work, 

whilst fully respecting fundamental rights. 

The data protection reform (Regulation and Directive) and the proposal on EU Passenger 

Name Records should be agreed by the co-legislators by the end of the year. The Commission 

aims to conclude a solid agreement with the United States on transfer of personal data for law 

enforcement purposes which provides the necessary guarantees including judicial review for 

individuals. In the light of recent case-law we will work towards a new framework ensuring 

proper protection of personal data stored by companies in the US.  

In 2016 it will be important that the co-legislators move forward on the European Public 

Prosecutor's Office and the reform of Europol. The Commission will also take forward work 

to clarify access to justice in environmental matters. 

The Commission will also pursue the work towards the accession of the EU to the European 

Convention on Human Rights, taking full account of the Opinion of the Court of Justice
14

 . 

                                                            
14 OJ C 65, 23.2.2015, p. 2 
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8. Towards a New Policy on Migration  

Addressing the refugee crisis and managing the migratory pressure on our external borders is 

the most pressing priority the Union faces today, and instability, war and poverty in our 

neighbourhood mean that this issue will need to remain at the top of the political agenda for 

some years to come. 

The European Agenda on Migration which we presented in May 2015 provides a 

comprehensive approach to migration management based on the principles of solidarity and 

responsibility. Two emergency schemes to relocate 160,000 people in need of international 

protection from the Member States most affected to other EU Member States are already 

operational. Every day the Frontex Joint Operations Poseidon and Triton are rescuing people 

shipwrecked in the Mediterranean Sea. Migration management support teams in "hotspot" 

areas are now helping national authorities in Greece and Italy with the identification, 

registration and processing of new arrivals. Efforts have been stepped up to tackle people 

smuggling and dismantle human trafficker groups. Action is being taken to return more 

people who are not in need of international protection. 

The EU has already mobilised €4 billion in humanitarian, development, economic and 

stabilisation assistance to Syrians in their country and in host communities in Lebanon, 

Jordan, Iraq, Turkey and Egypt. An additional €1.8 billion will be used to set up an 

'Emergency Trust Fund for stability and addressing root causes of irregular migration and 

displaced persons in Africa'. Stronger and deeper cooperation with third countries of origin 

and transit is key to managing migration better, including a concerted effort to provide 

support for the growing number of refugees and internally-displaced persons in third 

countries. 

The crisis has shown that beyond these immediate steps, we need to fundamentally rethink the 

way we manage our common external border and our European asylum framework. Later this 

year the Commission will present proposals for a European Border and Coast Guard, building 

on a significant strengthening of Frontex. 

We will overhaul our common asylum system to correct the gaps and weaknesses exposed in 

the Dublin system and to strengthen the role of the European Asylum Support Office. We will 

press for the Action Plan on return to be fully and quickly put into operation, and for 

agreement on the pending proposals implementing the European Agenda on Migration. We 

will also present proposals for a structured system for resettlement so that those in need of 

protection can be given safe passage into the EU, without risking their lives in the hands of 

smugglers, together with better protection schemes in neighbouring regions. 

And to meet Europe's future demographic and labour market needs, we will present a renewed 

approach on legal migration, including measures to improve the Blue Card Directive. 
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9.  A Stronger Global Actor 

In an increasingly connected, contested and complex world marked by dynamic changes, the 

coherence of the EU's external action and our ability to use all available instruments in a 

joined up manner to achieve our objectives and complement our internal policies are ever 

more important. Challenges such as migration, access to energy and other resources, and 

climate change demonstrate the need for an effective external dimension to deliver on major 

internal policy objectives and to allow the EU to take advantage of opportunities to advance 

its values, such as democracy, human rights, equality and solidarity, as well as European 

history and culture, in the wider world. The Commission will therefore make a substantive 

contribution in support of the work of the High Representative/Vice-President on a new 

Global Strategy on foreign and security policy. 

In addressing acute crisis such as the conflicts in Syria, Libya and Ukraine, the Commission 

will continue to be pro-actively engaged in support of international actors such as the United 

Nations and the Organisation for Security and Cooperation in Europe, drawing on the full 

range of policies, financing and other tools at its disposal. We will review and further develop 

our instruments to enhance security and development in partner countries, and will bring 

forward measures to support them in improving security sector governance and capacity 

building. 

Following the ongoing public consultation, we will present a new post-Cotonou policy 

framework to govern relations with African, Caribbean and Pacific countries and regions. The 

Commission's development policy, as well as the new Trade and Investment Strategy, will 

also promote economic development, support social and environmental protection, defend 

human rights, tackle corruption, and improve migration management whilst addressing its 

root causes. 

The Commission will continue to work towards a further concretisation of the accession 

perspective of the candidate countries. In this context, we will strengthen our partnership with 

Turkey, including by implementing the action plan on migration and modernising the customs 

union. The new European Neighbourhood Policy will provide a more focussed and tailor-

made framework for the support of the stabilisation and democratic development of the 

countries in the Eastern and Southern neighbourhood. 

We will also support the High Representative/Vice-President in deepening bilateral relations 

with the EU's key partners. Tailored strategic approaches will need to be regularly updated, 

with the EU policy on China being a first example. Following on from the successful 

conclusion of the nuclear negotiations with Iran, a renewed framework for the EU's 

engagement with the country could be envisaged subject to the full implementation of the 

agreement. 

10. A Union of Democratic Change 

The Commission will work in partnership with the European Parliament and the Council to 

ensure that the negotiations on a new Inter-institutional Agreement on Better Regulation can 
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conclude by the end of the year, to strengthen our common commitment to better regulation 

as a tool for better results, increase transparency about how European decisions are made, and 

equip the three institutions to better work together in the future. 

We will bring forward in 2016 our proposal for an Inter-institutional Agreement on a 

mandatory transparency register for interest representatives seeking to influence policy 

making in the European Parliament, the Council and the Commission. 

In the past year we have stepped up the Commission's engagement and dialogue with national 

Parliaments, both in terms of meetings and exchanges of view with parliamentary committees, 

and by a renewed commitment to the political dialogue on draft proposals. We plan to build 

on this further in 2016 with further steps to ensure that national parliaments have a strong 

voice in European policy-making. 

Finally, we will continue to expand our 'Citizens' Dialogues' which allow the Members of the 

Commission to listen directly to citizens in their own regions and reply on the issues that 

matter most to them. 

*** 

The European Union is at a defining moment. We are facing several unprecedented 

challenges: the refugee crisis, unemployment and the jobs and growth gap, the need to deepen 

our Economic and Monetary Union, climate change, instability in our Eastern and Southern 

neighbourhood, and a fair deal for the UK within a European Union committed to the four 

freedoms of the single market and the values which all 28 Member States share. 

This is therefore no time for business as usual, which is why in this Work Programme the 

Commission commits to bold, focussed and pragmatic action that will allow us to overcome 

these challenges and emerge stronger in a spirit of European solidarity and responsibility. We 

look to our partners in the European Parliament and the Council to engage with us to bring 

about swiftly the results Europeans expect their Union to deliver. 


