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OPINIA 

KOMISJI SPRAW UNII EUROPEJSKIEJ 

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, 
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Marszałek Senatu skierował do komisji projekt aktu prawnego UE; projekt stanowiska RP 

w sprawie tego dokumentu został przekazany w dniu 2 lutego 2015 r.  

Komisja rozpatrzyła wniosek na posiedzeniu w dniu 24 lutego 

 2015 r.   
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Opinia 

Komisji Spraw Unii Europejskiej Senatu RP 

dotycząca  

 

KOMUNIKATU KOMISJI  

DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU 

EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW  

 

Program prac Komisji na rok 2015 

Nowy początek 

 

COM(2014)910 

 

przyjęta na posiedzeniu w dniu 18 marca 2015 r. 

 

 

 

1. Komisja Spraw Unii Europejskiej Senatu RP (KSUE) rozpatrzyła Program pracy 

Komisji na rok 2015 oraz zapoznała się ze stanowiskiem rządu w tej sprawie.   

 

2. Popierając działania Komisji Europejskiej w zakresie przezwyciężania kryzysu, 

pobudzania wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy, KSUE szczególną 

uwagę  zwraca/zwróci na następujące inicjatywy: /KSUE za priorytetowe uznaje 

następujące inicjatywy: 

 

 Promowanie integracji oraz zdolności do zatrudnienia na rynku pracy (aneks, poz.  2). 

 Przegląd śródokresowy strategii „Europa 2020” (aneks, poz. 3 ). 

 Pakiet dotyczący jednolitego rynku cyfrowego (aneks, poz. 4). 

 Ramy strategiczne dla unii energetycznej (aneks, poz. 5). 

 Pakiet dotyczący mobilności pracowników (aneks, poz. 8). 

 Strategia handlowa i inwestycyjna na rzecz zatrudnienia i wzrostu (aneks, poz. 15). 

 

3. Jednocześnie KSUE popiera zobowiązanie KE do uproszczenia otoczenia 

regulacyjnego, przeciwdziałania zjawisku nadmiernej regulacji, niewprowadzania 

nadmiernych obciążeń biurokratycznych i administracyjnych oraz skoncentrowania 

wysiłków na implementacji obowiązującej legislacji. 
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