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Październik 2020 r. – Zmiany w Komisji Europejskiej 

W niniejszym dokumencie zebrano najważniejsze wypowiedzi i zobowiązania podjęte przez kandydatów 
i kandydatki na wiceprzewodniczących i komisarzy podczas wysłuchań przed Parlamentem Europejskim. 
Dokument ten ma stanowić praktyczne i zwięzłe narzędzie umożliwiające czytelnikowi monitorowanie prac 
i działań przyszłej Komisji.  

Wyczerpujący opis wszystkich zobowiązań złożonych przez kandydatów i kandydatki oraz ich stanowisk w 
poszczególnych sprawach można znaleźć w pełnym sprawozdaniu z każdego wysłuchania publicznego na 
specjalnej stronie wysłuchań Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w 2019 r., na której dostępne są 
również pytania i odpowiedzi przedstawione na piśmie.  

Niniejszy dokument jest uzupełnieniem i zawiera zobowiązania złożone podczas wysłuchań w październiku 
2020 r.  

https://www.europarl.europa.eu/news/pl/hearings2019/wysluchania-komisarzy-2019
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/zmiany-w-komisji-europejskiej-2020/introduction
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/zmiany-w-komisji-europejskiej-2020/introduction
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Zobowiązania, jakie podczas wysłuchania złożył 

FRANS TIMMERMANS 
Kandydat na wiceprzewodniczącego wykonawczego 
do spraw Europejskiego Zielonego Ładu 

Kandydat na wiceprzewodniczącego wykonawczego Frans Timmermans stawił się przed Parlamentem Europejskim 8 
października 2019 r., aby odpowiedzieć na pytania posłów i z Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI). Podczas wysłuchania kandydat złożył szereg zobowiązań, które 
wyszczególniono w niniejszym dokumencie. Zobowiązania te odnoszą się do jego zakresu kompetencji, 
przedstawionego w piśmie określającym zadania, które przesłała mu Ursula von der Leyen, nowo wybrana 
przewodnicząca Komisji Europejskiej. W zakres ten wchodzą: 

 Europejski Zielony Ład oraz 
 działania w dziedzinie klimatu. 

Należy mieć na uwadze, że cytaty zawarte w niniejszym dokumencie pochodzą jedynie ze zobowiązań złożonych 
ustnie podczas wysłuchania. Pełne sprawozdanie z wysłuchania publicznego jest dostępne na stronie wysłuchań 
kandydatów i kandydatek na komisarzy. Przed wysłuchaniem kandydat na wiceprzewodniczącego wykonawczego 
otrzymał również pytania na piśmie, na które udzielił odpowiedzi pisemnych.
  

 

 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-frans-timmermans-2019_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20191008-1830-SPECIAL-HEARING-2Q2
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191009RES63850/20191009RES63850.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/en/hearings2019/commission-hearings-2019/20190910STO60706/frans-timmermans-the-netherlands
https://www.europarl.europa.eu/news/en/hearings2019/commission-hearings-2019/20190910STO60706/frans-timmermans-the-netherlands
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190927RES62422/20190927RES62422.pdf
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Europejski Zielony Ład 
„[...] Europejski Zielony Ład musi skierować Europę ku 
zrównoważonej przyszłości, zapewniając, aby każdy 
Europejczyk został uwzględniony i aby nikogo nie 
pozostawiono samemu sobie. Naszą ambicją jest, by Europa 
stała się pierwszym kontynentem neutralnym dla klimatu. 
Możemy zrealizować tę ambicję do 2050 r., jeśli dobrze to 
zaplanujemy i od razu przystąpimy do działania”. 

„Nasze zadanie to jasno i konkretnie pokazać obywatelom, że 
Zielony Ład może pomóc w rozwiązywaniu problemów i 
poprawić ich życie już teraz, a nie za 20 czy 30 lat”. 

„Inicjatywy krajowe i lokalne miejsca pracy, wsparte  
finansowaniem publicznym i prywatnym, oraz europejskie 
programy pomocy na rzecz dzielenia się wiedzą i 
zdolnościami. Moim zdaniem w ten sposób Europejski Zielony 
Ład może działać bezpośrednio na korzyść ludzi”. 

„[...] Myślę, że jednym z najbardziej skomplikowanych zadań, 
jakie przede mną staną, będzie dopilnowanie, abyśmy myśleli 
całościowo, z zachowaniem spójności [w naszych politykach] 
[...]. Nie mam złudzeń, że ciągu 100 dni uda mi się rozwiązać 
wszystkie problemy. Myślę, że wskazanie niespójności, a 
następnie podjęcie działań i zaproponowanie przepisów 
eliminujących te niespójności będzie bardzo 
skomplikowanym zadaniem, a zarazem jednym z 
najważniejszych w moim zakresie kompetencji”. 

„[...] ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenie 
tempa wzrostu temperatury, globalne ocieplenie, reagowanie 
na przypadki sabotowania dalszych działań na rzecz 
bioróżnorodności – te kwestie są ze sobą powiązane i pilne”. 

„Z pewnością będziemy pracować nad strategią w dziedzinie 
wodoru, ponieważ również uważam, że Europa naprawdę  
może być liderem pod tym względem. Jeśli przyspieszymy 
działania, utrzymamy przewagę nad innymi częściami świata. 
Wierzę w to także dlatego, że magazynowanie energii w 
wodorze nie wiąże się ze stratą energii”. 

Cel, jakim jest ograniczenie emisji do 2030 r. 

„Natychmiast zacznę również pracę na rzecz podniesienia 
poziomu ambicji w odniesieniu do roku 2030. Możliwie 
najszybciej przedstawię wnioski ustawodawcze, które 
pomogą nam zmniejszyć emisje o 50% lub nawet bardziej, o 
55%”. 

„Myślę jednak, że moje stanowisko umocni się, kiedy będę 
mógł poprzeć je wynikami analizy, którą właśnie prowadzimy. 
[...] Ponownie jednak chciałbym wyrazić się jasno: będę 

bardzo zaskoczony, jeśli te starania nie doprowadzą do 
ograniczenia emisji o co najmniej 55% do 2030 r.” 

Prowadzenie negocjacji międzynarodowych 

„Musimy pracować, aby przekonać również innych, by 
zwiększali swoje ambicje. Zdecydowanie zobowiązuję się do 
wzmacniania naszej międzynarodowej dyplomacji  
klimatycznej i osiągania celów zrównoważonego rozwoju”. 

Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji 

„Potrzebujemy Funduszu na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji, aby pomagać najbardziej narażonym osobom i 
społecznościom, w tym w regionach przemysłowych, 
górniczych i charakteryzujących się dużym zużyciem energii”. 

„[...] wszyscy musimy mieć logiczne, spójne plany [...], musimy 
finansować działania także tam [...], gdzie nie ma sił 
rynkowych, które mogłyby to osiągnąć, i musimy 
interweniować”. 

„Przez Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji chcemy 
zatem zapewnić: nowe środki finansowe połączone ze 
współfinansowaniem na szczeblu krajowym, także w 
powiązaniu z poszczególnymi już istniejącymi funduszami – 
czy to z funduszami rolnymi, funduszami strukturalnymi, czy 
Funduszem Spójności – zarazem gwarantując, z pomocą EBI, 
który odniósł niezwykle wielki sukces w związku z inicjatywą 
InvestEU, szeroki dostęp do finansowania, które umożliwi 
przejście do zielonej gospodarki”. 

„Jest całkowicie jasne, że powodzenie tego przejścia, 
zwłaszcza w krajach nadal silnie uzależnionych od węgla, 
będzie wymagać znacznie więcej środków, niż może zapewnić  
nawet Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji . 
Jednocześnie jednak jest to dla mnie zupełnie oczywiste, że 
węgiel nie ma przyszłości”. 

Ochrona bioróżnorodności 

„[...] przedstawimy solidną i ambitną strategię na rzecz 
bioróżnorodności na okres do 2030 r., a ponadto [...] UE musi  
być orędownikiem podjęcia jak najambitniejszych 
zobowiązań podczas kolejnej Konferencji Stron Konwencji 
ONZ o różnorodności biologicznej, która odbędzie się w 
Chinach w październiku 2020 r.” 

„Moim zamiarem jest zaangażowanie we współpracę  
społeczności naukowej, aby mieć pewność, że potrafimy 
znaleźć punkty odniesienia, które pozwolą nam kształtować 
naszą politykę, a musimy to zrobić, zanim udamy się do 
Pekinu”.
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„Chciałbym zatem, aby Europa była wyjątkowo dobrze 
przygotowana na kolejną konferencję w sprawie  
bioróżnorodności dzięki intensywnemu dialogowi z 
Parlamentem w tej kadencji [...], abyśmy mieli gotowe 
konkretne propozycje, pozwalające nam spróbować 
przekonać resztę świata, że musimy teraz w trybie pilnym 
podjąć działania zmierzające do ochrony bioróżnorodności”. 
„Potrzebujemy strategii ponownego zalesiania, które nie 
będzie prowadzone w sposób sprzeczny z innymi celami. [...]  
Musimy zatem podejść do tego w rozsądny sposób i myślę, że 
jedyną możliwością jest ogólnoeuropejska strategia 
wspierająca ponowne zalesianie”. 
„[...] należy lepiej informować konsumentów. [...] Chciałbym 
móc powiedzieć im w pewnym momencie, że dany [produkt] 
nie przyczynił się do wylesiania. Dzisiaj nie możemy tego 
powiedzieć. Musimy zatem pracować z naszymi partnerami 
międzynarodowymi, aby osiągnąć ten cel w przyszłości, 
ponieważ obecnie w 80% przypadków wylesianie wiąże się z 
poszukiwaniem nowych gruntów ornych pod produkcję  
większej ilości żywności, w niektórych przypadkach 
bezpośrednio przez nas importowanej. Bywa również, że 
dotyczy to nawet pasz, którymi karmimy zwierzęta hodowane  
w Europie. Mamy więc dużo do zrobienia, jeśli chodzi o 
informowanie konsumentów, i także w tej sferze konieczne 
będą regulacje”. 

Dążenie do osiągnięcia zerowego poziomu emisji 
zanieczyszczeń 
„[...] Europa musi dążyć do osiągnięcia zerowego poziomu 
emisji zanieczyszczeń, uporać się z degradacją i 
zanieczyszczeniem środowiska, rozwiązać problemy związane 
z jakością powietrza i wody, niebezpiecznymi chemikaliami, 
emisjami przemysłowymi, pestycydami, substancjami  
zaburzającymi funkcjonowanie układu hormonalnego oraz 
mikrodrobinami plastiku”. 
„Czyste powietrze w naszych miastach oraz czysta woda w 
naszych rzekach i morzach – oto czego potrzebujemy, aby 
móc prowadzić zdrowsze życie na planecie, na której może się 
utrzymać cała ludzkość, gdzie gospodarka rośnie z korzyścią 
dla wielu, a nie dla nielicznych, i gdzie są miejsca pracy dla 
wszystkich”. 
Transport 
„[...] transport to jeden z najbardziej zanieczyszczających 
sektorów naszej gospodarki. Musimy odważnie zmierzyć się z 
tym problemem. W całej Europie od samochodów zależy 
jakość życia ludzi, a często nawet ich utrzymanie. Wiem o tym 
i nie chcę Europy bez samochodów. Chcę w Europie 
bezemisyjnych samochodów i chcę, aby ludzie korzystali z 
ekologicznego transportu publicznego”. 
„Musimy w szczególności ograniczyć emisje w sektorach 
lotnictwa i transportu morskiego, jeśli mamy osiągnąć nasze  
cele klimatyczne. To wymaga starannie dobranego zestawu 
narzędzi. Musimy inwestować, na przykład w nasze koleje”. 

„Chcę Europy, która ma najlepsze systemy transportu na 
świecie”. 
„[...] ETS [system handlu emisjami] należy rozszerzyć na 
transport morski. Potrzebujemy jednak również szerszej 
kombinacji różnych dziedzin polityki. Chcę, abyśmy mieli 
ekologiczne porty. Chcę, abyśmy byli w stanie przekonać 
użytkowników statków do korzystania z elektryczności 
dostępnej w portach zamiast spalania najbardziej 
zanieczyszczających materiałów, kiedy ich statki cumują w 
miastach”. 

„Potrzebujemy biopaliw trzeciej generacji. Mogą one być 
konstruktywnym składnikiem naszego koszyka 
energetycznego, gdyż w niektórych obszarach – takich jak 
lotnictwo – będziemy prawdopodobnie potrzebować więcej 
biopaliw. Może wyobraźnia mnie zawodzi, ale nie widzę w 
najbliższej przyszłości szerszego użycia elektrycznych 
samolotów”. 
Gospodarka o obiegu zamkniętym 
„W pracy na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym musimy 
przejść na kolejny poziom, skupiając się na zrównoważonych 
produktach i zapobieganiu powstawaniu odpadów. Musimy 
ograniczać ilość odpadów, ponownie je wykorzystywać i 
poddawać recyklingowi, aby uwolnić ich pełny potencjał pod 
względem gospodarki niskoemisyjnej. Zaproponujemy nowy 
plan działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym, 
zorientowany na zrównoważone produkty i zrównoważone  
wykorzystanie zasobów, zwłaszcza w sektorach zużywających 
ich duże ilości, takich jak przemysł tekstylny i budownictwo”. 

Strategia „od pola do stołu” na rzecz zrównoważonej 
żywności 
„[...] chciałbym podkreślić, że bez naszych rolników nie 
osiągniemy celów zrównoważonego rozwoju i musimy 
stworzyć wspólną politykę rolną, która będzie temu sprzyjać, 
a także zapewni naszym rolnikom uczciwą konkurencję, 
również w wymiarze międzynarodowym. Myślę, że reformy 
zainicjowane przez Phila Hogana zaprowadziły nas daleko w 
tym kierunku, przekonajmy się więc, co możemy usprawnić , 
stosując zasadę »od pola do stołu«”. 

„[...] musimy przyjrzeć się wspólnej polityce rolnej w tym 
kontekście [finansowania chowu przemysłowego], 
zastanowić się, jak zagwarantować przyszłość europejskim 
rolnikom i produkować żywność, nie zanieczyszczając. [...]  
przewidywały to już reformy Komisji Jeana-Claude’a Junckera, 
ale będzie to również istotny element polityki »od pola do 
stołu«”. 

„Musimy dopilnować, aby na nasze stoły trafiała 
zrównoważona żywność. Musimy upewnić się, że nasi rolnicy 
są w stanie utrzymywać obszary wiejskie i wchodzić w 
konstruktywne relacje między obszarami wiejskimi a 
zurbanizowanymi regionami Unii Europejskiej. Nie możemy 
tego osiągnąć bez rolników”. 
„Moim zamiarem jest dopilnowanie takiego formułowani a 
polityki [...], aby hodowlę można było prowadzić – i aby ją 
prowadzono – w sposób przyjazny dla środowiska. Jestem 
gotów ciężko pracować, by więcej uwagi poświęcano 
dobrostanowi zwierząt i wprowadzano udoskonalenia pod 
tym względem, czy to w hodowli, w transporcie, czy w uboju 
zwierząt. Są to środki, które [...] władze europejskie powinny 
podejmować”. 
Polityka podatkowa na rzecz klimatu 
„Chciałbym powiedzieć naszym międzynarodowym 
partnerom, że do roku 2050 nasz kontynent będzie neutralny 
pod względem oddziaływania na klimat. W tym celu 
wprowadzimy środki podatkowe. Rzecz jasna, będą one 
wpływać na naszą gospodarkę. Jeśli inni wprowadzą takie 
same środki, albo środki podobne, ale idące w tym samym 
kierunku, to będziemy szli ramię w ramię. Jeśli tego nie zrobią, 
wtedy oczywiście nie będziemy mieć wyboru – będziemy 
musieli chronić nasze społeczeństwo i naszą gospodarkę, co 
będzie wymagało wprowadzenia transgranicznego podatku 
od emisji dwutlenku węgla”. 
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„Myślę, że nie uciekniemy od konieczności ograniczenia i 
wycofania dopłat, którymi nadal wspiera się paliwa kopalne. 
Wiem, że potrzebujemy bardzo praktycznego 
harmonogramu, z celami pośrednimi, osiąganymi krok po 
kroku, o których można dyskutować z państwami  
członkowskimi. Jest to jednak jedna z najbardziej oczywistych, 
najbardziej uderzających sprzeczności, których musimy 
unikać w dalszych działaniach”. 

„Dyrektywa w sprawie energii nie osiągnęła nawet w 
przybliżeniu kształtu, jaki powinna mieć, więc musimy się nią 
ponownie zająć. Chcę mieć również możliwość – przynajmniej 
możliwość – przewidzenia podatku od paliwa lotniczego, 
ponieważ nie widzę powodu, dla którego to źródło energii 
miałoby być wolne od opodatkowania”. 
Egzekwowanie i wdrażanie 
„Przepisy [dyrektywy w sprawie jakości powietrza i 
podobnych aktów prawnych] są jasne i uważam, że 
powinniśmy robić więcej, by były egzekwowane w państwach 
członkowskich. [...] Te przepisy są pilnie potrzebne, lecz nie są 
stosowane w wielu państwach członkowskich. Myślę, że 
Komisja będzie musiała zaostrzyć stanowisko i częściej 
wszczynać postępowania w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego; czuję się osobiście  
odpowiedzialny, aby tak się stało”. 

„[...] będziemy egzekwować przepisy w sprawie emisji za 
pomocą wszelkich narzędzi, jakie mamy do dyspozycji. Myślę, 
że skończył się czas komfortowej pozycji przemysłu 
samochodowego. Musi on wywiązywać się z zobowiązań. Nie 
wywiązywał się w przeszłości, musi to robić teraz, i Komisja 
będzie to egzekwować”. 

„[...] [Odnośne do tego,] co będę realizował pod względem 
usuwania sprzeczności w naszej polityce. Uważam, że już 
wykonaliśmy krok we właściwym kierunku, ponieważ obecna 
Komisja podjęła decyzję o oleju palmowym, musimy jednak 
przyjrzeć się tym produktom dokładniej, aby upewnić się, że 
wyeliminowaliśmy działania przyczyniające się do wylesiania. 
Musimy zapewnić większą przejrzystość, aby wiedzieć 
dokładnie, dokąd zmierzamy, ale do tego będziemy 
potrzebować również dialogu z krajami pochodzenia. Mają 
one oczywiście swoje wymagania pod względem 
sprawiedliwego handlu i stosunków z Unią Europejską”. 

Działania w dziedzinie klimatu 
Europejskie prawo o klimacie 
„Przed upływem 100 dni od objęcia stanowiska zaproponuję  
przepisy dotyczące klimatu, w których zapisany zostanie cel 
UE przewidujący osiągnięcie do 2050 r. neutralności pod 

względem klimatu. Prawo to na długo wytyczy kierunek 
naszej polityki we wszystkich obszarach”. 

„[...] chcę przedstawić Parlamentowi projekt prawa o klimacie, 
które pójdzie tak daleko, jak to możliwe, by określić nie tylko, 
na jakim etapie musimy znaleźć się w roku 2050, lecz także 
jakie są etapy pośrednie umożliwiające osiągnięcie 
pożądanego stanu do 2050 r.” 

„Naprawdę uważam, że prawo o klimacie zapewni nam ramy, 
których pilnie potrzebujemy do dyscyplinowania państ w 
członkowskich, aby opracowywały wystarczająco konkretne 
plany, dzięki czemu będziemy wiedzieć, jakie etapy musimy 
przejść, aby osiągnąć stan pożądany w roku 2050. Niektóre z 
państw członkowskich częściowo wykonały już tę pracę, ale 
wiele z nich musi to dopiero zrobić. Myślę więc, że w tym 
sensie są to najlepsze ramy, jakie możemy mieć dla naszej 
wspólnej przyszłości”. 
Wdrażanie instrumentów ustawodawczych 
„Przeprowadzimy przegląd i aktualizację obowiązującego 
prawodawstwa w dziedzinie klimatu i energii. Jest również 
jasne, że musimy rozważyć dodatkowe środki na rzecz 
osiągnięcia celów w zakresie czystszego transportu, 
zużywających mniej energii budynków i bardziej 
zrównoważonego systemu żywnościowego. Nie stać nas na 
luksus samozadowolenia”. 
„Sądzę, że powinniśmy rozszerzyć system handlu emisjami 
(ETS) na inne sektory, takie jak lotnictwo i gospodarska 
morska, uważam jednak również, że obowiązujące przepisy 
dają nam możliwość wprowadzenia w razie potrzeby 
ostrzejszych norm dotyczących emisji lub innych obszarów. 
Będziemy również musieli przeprowadzić przegląd dyrektyw 
dotyczących energii i innych dziedzin”. 

„Podsumowując: tak, uważam, że lepsze stanowienie prawa 
jest możliwe. Tak, uważam, że lepiej dostosowane regulacje są 
możliwe. Sądzę również, że dzięki rzetelnym ocenom 
skutków, dzięki działalności Rady ds. Kontroli Regulacyjnej, 
która się tym zajmuje, już mamy lepsze regulacje. Myślę także, 
że powinniśmy się przyjrzeć wielu obowiązującym regulacjom 
w wielu obszarach, aby sprawdzić, czy służą one realizowaniu 
postawionych przed nimi zadań”. 
Europejski Pakt na rzecz Klimatu 
„Pakt na rzecz Klimatu połączy inicjatywy i zobowiązani a 
społeczeństw, przedsiębiorstw i społeczności lokalnych, 
wymianę wiedzy i danych, wzajemną pomoc i inspirację z 
najlepszymi praktykami i konkretnymi wynikami”.   
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Zobowiązania, jakie podczas wysłuchania złożyła 

MARGRETHE VESTAGER 
Kandydatka na wiceprzewodniczącą wykonawczą 
do spraw Europy na miarę ery cyfrowej 

Kandydatka na wiceprzewodniczącą wykonawczą Margrethe Vestager stawiła się przed Parlamentem Europejskim 8 
października 2019 r., aby odpowiedzieć na pytania posłów i posłanek z Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 
(ITRE), Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (IMCO) oraz Komisji Gospodarczej i Monetarnej 
(ECON). Podczas wysłuchania kandydatka złożyła szereg zobowiązań, które wyszczególniono w niniejszym 
dokumencie. Zobowiązania te odnoszą się do jej zakresu kompetencji, przedstawionego w piśmie określającym 
zadania, które przesłała jej Ursula von der Leyen, nowo wybrana przewodnicząca Komisji Europejskiej. W zakres ten 
wchodzą: 

 Europa na miarę ery cyfrowej oraz 
 konkurencja. 

Należy mieć na uwadze, że cytaty zawarte w niniejszym dokumencie pochodzą jedynie ze zobowiązań złożonych 
ustnie podczas wysłuchania. Pełne sprawozdanie z wysłuchania publicznego jest dostępne na stronie wysłuchań 
kandydatów i kandydatek na komisarzy. Przed wysłuchaniem kandydatka na wiceprzewodniczącą wykonawczą 
otrzymała również pytania na piśmie, na które udzieliła odpowiedzi pisemnych.
  

 

 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-margrethe-vestager_2019_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-margrethe-vestager_2019_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20191008-1430-SPECIAL-HEARING-2Q2
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Europa na miarę ery cyfrowej 

Długoterminowa strategia na rzecz przemysłowej 
przyszłości Europy 

 „Potrzebujemy strategii na rzecz przemysłowej przyszłości  
Europy, która będzie opierać się na tym, co stanowi o sile 
Europy: na naszej otwartości i różnorodności. A zatem nasz a 
strategia przemysłowa musi być adresowana do wszystkich: 
musi być ekologiczna i musi umożliwiać uczciwą 
konkurencję”. 

„Nie możemy przyjąć strategii przemysłowej, która nie 
uwzględnia zazieleniania naszej gospodarki i dążenia do 
osiągnięcia klimatycznej neutralności kontynentu. To muszą 
być dwie strony tego samego medalu”. 

„Transformacja cyfrowa ma ogromny potencjał poprawy 
naszego życia, lecz aby uwolnić ten potencjał, potrzebujemy 
odpowiednich zasad, dzięki którym ludzie będą podchodzić  
do tej transformacji z zaufaniem. Powinna ona służyć 
obywatelom. Powinna respektować nasze podstawowe  
wartości”. 

„Jeśli położymy nacisk na innowacje, w tym pod względem 
metod samoorganizacji, możemy znacznie lepiej wykorzystać 
technologie, którymi już dysponujemy, a to pomoże nam 
przyspieszyć walkę ze zmianą klimatu. Częściowo można to 
osiągnąć środkami cyfrowymi, gdyż umożliwiają one 
monitorowanie zasobów w innym zakresie niż dawniej”. 

„Połączymy całe łańcuchy wartości – uczelnie, dostawców, 
producentów – w pełnym zakresie, włącznie z podmiotami  
prowadzącymi recykling surowców używanych w produkcji”. 

„Taka strategia [...] powinna wychodzić poza jednolity rynek”. 

„Dobra strategia przemysłowa również przygotowuje Europę  
do ery cyfrowej”. 

Nowa strategia na rzecz MŚP 

„Prace te [nad strategią przemysłową] będą obejmować 
opracowanie nowej strategii wspierania najważniejszego 
elementu europejskiej gospodarki – małych i średnich 
przedsiębiorstw”. 

„Pierwsza kwestia to oczywiście zapewnienie, aby taka 
strategia nie odpowiadała tylko na potrzeby wielkiego 
biznesu, ponieważ Europa to nie tylko wielki biznes, to także 
liczne małe i średnie przedsiębiorstwa, również w przemyśle. 
Wiele przedsiębiorstw ma niejednego podwykonawcę, i na 
tym polega znaczenie struktury europejskiego przemysłu; ta 

struktura tak wygląda, więc strategia powinna być skierowana 
do całego przemysłu”. 

„Musimy także zapewnić sobie instrumenty finansowani a. 
Plan inwestycyjny Junckera przewidywał finansowanie dla 
900 tys. małych i średnich przedsiębiorstw; myślę, że to 
właściwy kierunek – zapewnienie rzeczywistej możliwości 
finansowania i umożliwienie ludziom rozwoju”. 

Sztuczna inteligencja (SI) 

„[...] potrzebujemy zasad gwarantujących, że sztuczna 
inteligencja będzie używana w sposób etyczny, aby pomagać 
ludziom w podejmowaniu decyzji, a nie utrudniać je. Przed 
upływem pierwszych 100 dni urzędowania przedstawię 
wnioski dotyczące opracowania europejskiego podejścia do 
sztucznej inteligencji”. 

„Mamy zatem podstawy, na których możemy się oprzeć – 
niekoniecznie musimy tylko nadrabiać zaległości, mamy także 
możliwości rozwoju w dziedzinie sztucznej inteligencji i 
kwantowych technologii obliczeniowych. W obszarach, w 
których funkcjonują programy europejskie, trzeba będzie 
oczywiście zapewnić finansowanie. A zatem ponownie  
apeluję do Państwa o przyjęcie budżetu, aby nie tracić czasu 
potrzebnego na te inwestycje o kluczowym znaczeniu”. 

„[...] jedyny sposób na sukces to stworzenie sztucznej 
inteligencji, której możemy zaufać. Stworzenie sztucznej 
inteligencji opartej na naszych podstawowych wartościach”. 

 „[...] kwestia, jak unikać uprzedzeń, będzie jednym z głównych 
zagadnień poruszanych podczas dyskusji nad 
wprowadzeniem ram, które pozwolą nam zaufać technologii”. 

„Do grudnia będziemy mieć wyniki [oceny wytycznych w 
zakresie etyki dotyczących zaufania do sztucznej inteligencji]. 
Wpłyną one oczywiście na prowadzone przez nas prace [...]”. 

„Ponieważ rzecz jasna potrzeba więcej inwestycji. Moim 
zdaniem Europa powinna inwestować trzy- lub czterokrotnie 
więcej w sztuczną inteligencję [...]”. 

Akt prawny o usługach cyfrowych 

„[...] musimy brać pod uwagę obawy ludzi dotyczące  
technologii, a w ramach tego procesu budować zaufanie. 
Będę pracować nad aktem prawnym o usługach cyfrowych, co 
obejmie opracowanie naszych zasad dotyczących 
odpowiedzialności i bezpieczeństwa w odniesieniu do 
platform, usług i produktów cyfrowych. Konieczne może być 
również uregulowanie sposobu, w jaki firmy gromadzą i 
wykorzystują dane oraz wymieniają się nimi, by odbywało się 
to z korzyścią dla całego społeczeństwa”.
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 „[...] musimy optymalnie wykorzystać to, co mamy, ponieważ  
czasu jest mało. Potrzebujemy przeglądu tego, co 
nazwałabym cyfrowymi prawami obywatelskimi – RODO – 
aby władze krajowe mogły je w pełni egzekwować, a także – 
mam nadzieję – aby zareagował rynek i wprowadził w życie 
zasadę uwzględniania ochrony prywatności już w fazie 
projektowania [...]”. 

Opodatkowanie gospodarki cyfrowej, wspólna podstawa 
opodatkowania osób prawnych, sprawozdawczość w 
podziale na kraje 

„Pierwsza próba wprowadzenia podatku od usług cyfrowych 
nie powiodła się. W rezultacie poszczególne państwa 
członkowskie podjęły się wprowadzenia go na własną rękę. 
Jestem pełna podziwu, ponieważ to, co robią, jest niezwykłe. 
Mam nadzieję, że wywrze to jakże potrzebną presję, by przede 
wszystkim znaleźć globalne rozwiązanie, globalne  
porozumienie w tej sprawie. Jeśli to się nie uda, to myślę, że 
będziemy musieli działać sami. Oczywiście zobowiązujemy 
się, że jeśli do 2020 r. nie uda się osiągnąć globalnego 
porozumienia, przedstawimy odpowiedni wniosek”. 

„[...] jest kilka bardzo ważnych aktów ustawodawczych, które 
nie zostały przyjęte. Jeden z nich dotyczy wspólnej podstawy 
opodatkowania osób prawnych i jest ważny, ponieważ nawet 
gdybyśmy zaczęli rozmawiać o minimalnej stawce podatku 
od przedsiębiorstw, to możliwość manipulowania podstawą 
opodatkowania sprawi, że minimalny poziom opodatkowani a 
nie będzie nic znaczył; zatem postępy w tej dziedzinie 
wymagają obecności obu elementów. Kolejnym 
rozwiązaniem, którego nam nadal brakuje, jest 
sprawozdawczość w podziale na kraje. Działa ona w sektorze 
finansowym. O ile mi wiadomo, sektor finansowy ma się 
dobrze, więc nie jest to chyba rozwiązanie nadmiernie 
szkodliwe. Myślę, że każdy prezes może być dumny, 
informując, ile osób zatrudnia, jaką działalność prowadzi jego 
firma, jakie są jej obroty, jakie osiąga zyski i jakie podatki płaci. 
Da nam to zupełnie nowe spojrzenie na sprawy 
opodatkowania, także z uwzględnieniem osób fizycznych”. 

„Tak, uważam, że takich przypadkach naprawdę można 
wykorzystać art. 116. Obecnie oczywiście każde państwo 
członkowskie może włączyć się w ten proces, lecz art. 116 
stanowi, że jeśli w państwie członkowskim obowiązują 
przepisy szkodzące konkurencji, to można z takim państwe m 
rozpocząć negocjacje, aby skłonić je do zmiany przepisów. 
Jeśli to się nie uda, można przedstawić wnioski przyjmowane  
w drodze zwykłej procedury ustawodawczej; zdecydowanie  
uważam, że powinniśmy zacząć zastanawiać się, co by to 

oznaczało. Nie wydaje mi się, żeby sukces był gwarantowany, 
wydaje mi się jednak, że w razie potrzeby powinniśmy 
korzystać z różnych narzędzi, które stwarza nam Traktat”. 

Konkurencja 

Skuteczniejsze egzekwowanie reguł konkurencji 

„Rynki działają szybko, a prawo – w swoim tempie. Oczywiście 
występuje tu pewna nieunikniona asymetria. Szybkość 
egzekwowania prawa jest ograniczona, ponieważ nigdy nie 
zrezygnujemy z zasady sprawiedliwości proceduralnej. Z 
drugiej strony, powinniśmy mieć możliwość jak najszybszego 
działania. W tej chwili zajmujemy się sprawą, w której 
próbujemy zastosować tzw. środki tymczasowe, mówiąc 
przedsiębiorstwu: musicie przestać robić to, co robicie, 
ponieważ naszym zdaniem szkodzicie konkurencji, a kiedy wy 
przestaniecie, my, rzecz jasna, dopełnimy wszelkich procedur, 
aby wykazać, do jakich szkód doszło. Jest to oczywiście 
pierwszy przypadek od 20 lat, ale, jak sądzę, dobrze pokazuje, 
że większe tempo działania jest dla nas bardzo ważnym 
priorytetem”. 

„Dysponujemy też narzędziem, jakim jest podział  
przedsiębiorstw; można to robić. Rzecz w tym, że w celu 
przywrócenia uczciwej konkurencji mam obowiązek użyć jak 
najmniej inwazyjnego narzędzia, a ponieważ podział  
przedsiębiorstwa to daleko idący środek – oczywiście jestem 
zobowiązana do wypróbowania innych narzędzi, które być 
może sprawdzą się w danej sytuacji”. 

Przegląd europejskich reguł konkurencji 

„Obecne czasy stawiają przed nami wiele wyzwań, także pod 
względem egzekwowania reguł konkurencji, gdyż rynki 
zmieniają się szybko – a czekają nas jeszcze większe zmiany. 
Nie zmienia się jednak natura człowieka ani podstawowe  
czynniki, jakie nią rządzą, takie jak chciwość czy strach. Zasady 
przyświecające naszym regułom konkurencji są zatem równie 
istotne dziś, jak w czasie podpisania traktatu rzymskiego 
ponad 60 lat temu. Musimy jednak upewnić się, że metody 
stosowania tych zasad są odpowiednie w szybko 
zmieniającym się świecie. Będę zatem kontynuować 
rozpoczęty już przez nas przegląd przepisów 
antymonopolowych, a także dotyczących fuzji i pomocy 
państwa. W trakcie tego przeglądu będziemy się kierować i 
wspomagać wnioskami z obserwacji wpływu cyfryzacji na 
konkurencję – w tym niezależnym sprawozdaniem trzech 
specjalnych doradców, przedstawionym w tym roku”.
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„[...] rozpoczęliśmy pierwszą pełną ocenę adekwatności, a 
następnie przegląd ogromnej liczby naszych wytycznych. 
Szybciej niż ten program przebiegają prace nad wytycznymi  
dotyczącymi systemu handlu emisjami, ETS. To dlatego, że 
chcemy być gotowi, kiedy zacznie się okres rozliczeniowy. 
Musimy być świadomi, że w stosunkowo nieodległym 
terminie rozpoczniemy konsultacje publiczne w tej sprawie”. 

„[...] będziemy kontynuować. Nie zakończono części spraw; 
właśnie zwróciliśmy się do państw członkowskich o 
poinformowanie nas, jak wykorzystują interpretacje 
indywidualne prawa podatkowego, abyśmy mogli 
zaktualizować wszystkie materiały, które zgromadziliśmy 
poprzednim razem, kilka lat temu”. 

Strategia przemysłowa 

„[...] stoimy tu przed podwójnym wyzwaniem: z jednej strony, 
zagwarantowania uczciwej konkurencji na naszym jednolitym 
rynku, aby zapewnić należytą obsługę klientom i 
konsumentom; z drugiej strony, stawania w obronie naszych 
europejskich przedsiębiorstw, kiedy napotykają nieuczciwą 
konkurencję poza Europą”. 

„Rynek zamówień publicznych w Europie stanowi 14–15% 
europejskiego PKB. To 2 bln EUR. Dwójka z dwunastoma 
zerami. To dużo pieniędzy. Zapraszamy ludzi, aby przyjeżdżali 
i robili interesy, ale oni nie zapraszają nas. Tam, skąd 
pochodzę, jest zasada, że jeśli ktoś nas nie zaprasza, to my też 
przestajemy go zapraszać”. 

Zagraniczne przedsiębiorstwa państwowe i dotacje 

„Inwestorzy są oczywiście mile widziani, ale powinni  
przyjeżdżać tutaj w interesach. Do nierozwiązanych spraw 
należy dopilnowanie, aby w razie zakupu europejskiego 
przedsiębiorstwa przez firmę będącą własnością innego 
państwa do Europy nie trafiała żadna zagraniczna pomoc 
państwa wpływająca na równe warunki działania na naszym 
rynku. Współpracujemy z kolegami zajmującymi się handlem 
i jednolitym rynkiem, aby stworzyć funkcjonalne narzędzie, 

które nam to umożliwi. Niestety jeszcze nie mamy, ale jest dla 
nas priorytetem”. 

Łączenie dwóch zakresów kompetencji 
„[...] niezależność w egzekwowaniu prawa nie podlega 
negocjacjom; wynika to stąd, że egzekwowanie prawa opiera 
się na dowodach, okolicznościach, orzecznictwie i nie zależy 
od tego, z którego kraju pochodzi dany podmiot, jak jest duży 
itd.” 

„[...] korzystamy z niezależnego doradztwa naszego głównego 
ekonomisty i konsultujemy się ze Służbą Prawną”. 

„Za sprawy te odpowiadam jednak przed kolegami. Kiedy 
mamy ważną decyzję do podjęcia, oczywiście podejmuje ją 
kolegium. Dotychczas nie prowadziliśmy w kolegium 
pogłębionych dyskusji na temat decyzji dotyczących 
konkurencji, ale oczywiście śledzimy każde postępowanie . 
Najpierw przechodzimy zaś przez poszczególne etapy 
cotygodniowych spotkań dyrektorów gabinetów, są to więc 
naprawdę kolegialne decyzje, i tak to właśnie powinno 
wyglądać”. 

„[...] myślę, że przydzielony mi zakres kompetencji robi bardzo 
duże wrażenie. Wnioski ustawodawcze będą jednak 
przygotowywać moje koleżanki i moi koledzy, których zadania 
dotyczą jednolitego rynku i spraw wewnętrznych. Te projekty 
nie wyjdą spod mojego pióra. Będę współpracować z 
koleżankami i kolegami, ale poszczególne projekty będą pisać 
oni”. 

 „Mam również nadzieję, że okażą mi Państwo cierpliwość, że 
będę mogła wracać i pytać Was o zdanie. Ponieważ na 
niektóre z tych pytań nie możemy dać odpowiedzi z góry. 
Będziemy konsultować się z Państwem, tak samo jak z 
organizacjami pozarządowymi, społeczeństwem 
obywatelskim i przemysłem”. 

„[...] będę podtrzymywać taką otwartą i opartą na 
współdziałaniu współpracę z [Parlamentem Europejskim] na 
każdym etapie procesu legislacyjnego”. 
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Zobowiązania, jakie podczas wysłuchania złożył 

VALDIS DOMBROVSKIS 
Kandydat na wiceprzewodniczącego wykonawczego 
do spraw gospodarki służącej ludziom 

Kandydat na wiceprzewodniczącego wykonawczego Valdis Dombrovskis stawił się przed Parlamentem Europejskim 
8 października 2019 r., aby odpowiedzieć na pytania posłów i posłanek z Komisji Gospodarczej i Monetarnej (ECON) 
oraz Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EMPL). Podczas wysłuchania kandydat złożył szereg zobowiązań, które 
wyszczególniono w niniejszym dokumencie. Zobowiązania te odnoszą się do jego zakresu kompetencji, 
przedstawionego w piśmie określającym zadania, które przesłała mu Ursula von der Leyen, nowo wybrana 
przewodnicząca Komisji Europejskiej. W zakres ten wchodzą: 

 gospodarka służąca ludziom, 
 zarządzanie gospodarcze oraz 
 usługi finansowe, stabilność finansowa i unia rynków kapitałowych. 

Należy mieć na uwadze, że cytaty zawarte w niniejszym dokumencie pochodzą jedynie ze zobowiązań złożonych 
ustnie podczas wysłuchania. Pełne sprawozdanie z wysłuchania publicznego jest dostępne na stronie wysłuchań 
kandydatów i kandydatek na komisarzy. Przed wysłuchaniem kandydat na wiceprzewodniczącego wykonawczego 
otrzymał również pytania na piśmie, na które udzielił odpowiedzi pisemnych.
  

 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-valdis-dombrovskis-2019_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20191008-0900-SPECIAL-HEARING-2Q2
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191008RES63730/20191008RES63730.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/en/hearings2019/commission-hearings-2019/20190910STO60708/valdis-dombrovskis-latvia
https://www.europarl.europa.eu/news/en/hearings2019/commission-hearings-2019/20190910STO60708/valdis-dombrovskis-latvia
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190927RES62424/20190927RES62424.pdf
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Gospodarka służąca ludziom 

Cele 

„[...] zamierzamy położyć silny nacisk na sprzyjający włączeniu 
społecznemu i zrównoważony wzrost gospodarczy. Chcemy 
silnego powiązania między rozwojem gospodarczym, 
kwestiami społecznymi i zrównoważonością. To prawda, że 
nie potrzebujemy wzrostu gospodarczego dla samego 
wzrostu gospodarczego, lecz ze względu na dobrobyt ludzi”. 

Europejski filar praw socjalnych – plan działania 

„Przedstawimy plan działania na rzecz skutecznego 
wdrożenia europejskiego filaru praw socjalnych w całej UE”. 

„Pozwolę sobie zatem wspomnieć o kilku konkretnych 
wnioskach będących w przygotowaniu: [...] inicjatywa 
ustawodawcza na rzecz godziwych wynagrodze ń 
minimalnych – do zrealizowania w ciągu pierwszych 100 dni 
kadencji; europejska gwarancja dla dzieci; wzmocniona 
gwarancja dla młodzieży; europejski program świadczeń 
ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych należnych w 
przypadku utraty pracy [...]; zaktualizowany program na rzecz 
umiejętności; poprawa warunków pracy dla osób pracujących 
za pośrednictwem platform internetowych [...], a także nowa 
europejska strategia na rzecz równouprawnienia płci, w tym 
wiążące środki dotyczące przejrzystości wynagrodzeń”. 

Rola dialogu społecznego 

„[...] zamierzamy nadal rozwijać dialog społeczny”. 

„Oczywiście jesteśmy gotowi do dyskusji na temat 
ewentualnych poprawek ustawodawczych w tej dziedzinie, 
lecz [...] partnerzy społeczni są już zaangażowani w europejski 
semestr [...]”. 

„[...] zaangażowanie partnerów społecznych w europejski 
semestr na szczeblu europejskim i krajowym, konsultacje w 
sprawie głównych wniosków dotyczących polityki [...] , 
wsparcie na rzecz budowania zdolności – będziemy 
kontynuować działania w tych kierunkach”. 

„[...] zawsze bardzo mocno podkreślaliśmy, że chcemy 
respektować modele układów zbiorowych funkcjonujące w 
poszczególnych państwach członkowskich, zwłaszcza te 
modele, które bardzo dobrze się sprawdzają, jak w krajach 
skandynawskich. [...] jest to nasza zasada przewodnia i 
pozostanie nią w przyszłości”. 

„Musimy także poprawić skuteczność i funkcjonowani e  
dialogu międzybranżowego i sektorowego dialogu 
społecznego [...]”. 

„[...] zamierzamy ściśle współpracować z europejskim 
komitetem dialogu społecznego w budownictwie”. 

Systemy zabezpieczenia społecznego 

„[...] musimy zapewnić, aby [...] ludzie, także w gospodarce  
cyfrowej i w ramach platform cyfrowych, [...] płacili składki do 
systemów zabezpieczenia społecznego i byli nimi objęci”. 

„[...] możliwość przenoszenia uprawnień emerytalnych w 
sytuacjach transgranicznych [...] jest prawem, które powinno 
być dostępne pracownikom mobilnym. Jesteśmy zatem 
gotowi do pracy nad poprawą faktycznej sytuacji w terenie”. 

Walka z dyskryminacją i równe szanse 

„[...] nadal będziemy promować odpowiednie dochody oraz 
wsparcie dochodu [...] dla osób potrzebujących. [...] zasada 
równości szans obowiązuje i Komisja będzie ją nadal  
rygorystycznie stosować”. 

„W odniesieniu do płci zostanie opracowana specjalna 
strategia, obejmująca m.in. dostęp kobiet do rynków pracy, a 
także lukę płacową”. 

„[...] dalsze wspieranie osób niepełnosprawnych to również 
jeden z punktów, które znajdą się w programie działania 
Komisji”. 

Sprawiedliwość podatkowa 

„[...] nie ma sprawiedliwości społecznej bez sprawiedliwości  
podatkowej”. 

„Walka z unikaniem opodatkowania pozostanie dla mnie 
ważnym priorytetem [...]. Korporacje wielonarodowe muszą 
być skutecznie opodatkowane, tak aby na naszych obywateli 
oraz nasze MŚP nie nakładano niesprawiedliwych obciążeń 
podatkowych”. 

Wsparcie transformacji ekologicznej i cyfrowej 

„Moim [...] celem będzie wykorzystanie polityki fiskalnej, 
gospodarczej i finansowej do wsparcia transformacji  
ekologicznej i cyfrowej”. 

„Transformacja ekologiczna i cyfrowa może udać się tylko w 
przypadku, gdy będzie społecznie sprawiedliwa. [...] Tak więc 
moim [...] celem jest zapewnienie, aby nasza polityka 
społeczna zmieniała się w sposób odpowiadający tym 
transformacjom”. 

„[przepaść cyfrowa] to ważny element naszego programu na 
rzecz umiejętności, ponieważ aby przygotować ludzi do epoki 
cyfrowej, należy im oczywiście zapewnić umiejętności 
cyfrowe, których ewidentnie brakuje”



Zobowiązania złożone podczas wysłuchań kandydatów i kandydatek na komisarzy 
 

17 

„[...] będziemy pomagać we wspieraniu osób i regionów, na 
które w największym stopniu niekorzystnie oddziałuje 
transformacja ekologiczna; wykorzystamy w tym celu nowy 
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji”. 

„[...] będziemy współpracować ściśle z Parlamentem 
Europejskim [...], aby ustalić, jakie dodatkowe elementy są 
potrzebne i jak można je zintegrować ze strukturą WRF – np. 
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji”. 

Plan inwestycyjny „Zrównoważona Europa” 

„[...] prace będą obejmować kilka dziedzin. Najpierw finanse: 
wsparcie z budżetu UE oraz z EBI w celu przyciągnięcia 
inwestycji, a także pomoc doradcza w celu przygotowani a 
listy kwalifikowalnych projektów, ponieważ nie tylko musimy 
zmobilizować środki finansowe – potrzebujemy również 
dobrej jakości projektów, które naprawdę umożliwią 
zrównoważoną transformację”. 

„[...] celem jest zmobilizowanie 1 bln EUR na zrównoważone  
inwestycje, przez przyciągnięcie prywatnych środków 
finansowych za pomocą programu InvestEU, za 
pośrednictwem EBI, przy czym, jak Państwu wiadomo, 
zamierzamy podnieść docelowy poziom finansowania działań 
związanych ze zmianą klimatu z 25% do 50%. Będą to nowe  
środki finansowe, pozyskane z innych wkładów do budżetu 
UE”. 

„[...] wspomniałem o celach EBI w zakresie pożyczek; są to 
nowe środki finansowe w porównaniu z obecną sytuacją, 
wynoszące dziesiątki miliardów euro”. 

„Nadal będziemy zachęcać państwa członkowskie, aby do 5% 
swoich funduszy objętych zarządzaniem dzielonym 
przeznaczały na program InvestEU, co również da nam 
znaczną ilość nowych środków finansowych”. 

EBI jako bank klimatyczny 

„[...] kluczowym elementem operacji przekształcenia EBI w 
bank klimatyczny jest zwiększenie [do 2025 r.] udziału 
finansowania przeznaczanego przez EBI na działania związane 
z klimatem z obecnego poziomu 25% do 50%. Jest to pierwszy 
ważny krok, a elementem tej strategii jest wycofanie  
finansowania energii pozyskiwanej z paliw kopalnych”. 

„Wspomniano tu o szacunkach, w których podaje się kwotę 50 
mld EUR rocznie. Przy dodatkowym finansowaniu z EBI zwykle 
można pozyskać co najmniej dwie trzecie środków także od 
partnerów współrealizujących projekty, a zatem co najmniej 
45 mld EUR rocznie. W okresie 10 lat daje nam to już 450 [mld] 
EUR”. 

Zarządzanie gospodarcze 

Reorientacja europejskiego semestru 

„Musimy nadal bazować na europejskim semestrze. Kwestii 
społecznych dotyczy już prawie połowa naszych zaleceń dla 
poszczególnych krajów. Zamierzam utrzymać tę orientację w 
naszym przyszłym zarządzaniu gospodarczym. Włączymy 
również do założeń semestru cele zrównoważonego rozwoju 
ONZ, aby promować wzrost gospodarczy zarówno sprzyjający 
włączeniu społecznemu, jak i zrównoważony”. 

„Potrzebne jest regularne monitorowanie postępów w 
realizacji celów zrównoważonego rozwoju uwzględnionych w 
założeniach semestru. Uwzględnimy również kwestie 
systemowe w politykach istotnych dla transformacji  
ekologicznej, takich jak zielone inwestycje, gospodarka o 
obiegu zamkniętym, efektywne gospodarowanie zasobami i 
sprawiedliwa transformacja we wszystkich sektorach polityki”. 

„[...] ocenimy możliwości uwzględnienia zrównoważonego 
rozwoju w procedurze dotyczącej zakłóceń równowagi  
makroekonomicznej, mamy jednak również wiążące cele w 
zakresie zrównoważonego rozwoju, np. cele ograniczenia 
emisji w innych dziedzinach polityki, takich jak unia 
energetyczna, a także wynikające z naszych zobowiązań 
dotyczących wdrożenia porozumienia paryskiego”. 

Uproszczenie paktu stabilności i wzrostu 

„[...] będziemy pracować na podstawie sprawozdani a 
Europejskiej Rady Budżetowej, w którym określono pewne 
koncepcje uproszczenia zasad paktu stabilności i wzrostu, tak 
aby łatwiej było je stosować, a także łatwiej wyjaśnić szerszej 
opinii publicznej, ponieważ obecne zasady są – jak wiemy – 
naprawdę zbyt skomplikowane”. 

„[...] w odniesieniu do reguł fiskalnych UE jako podstawę  
naszych rozważań istotnie możemy przyjąć prace Europejskiej 
Rady Budżetowej nad wartością odniesienia dla wydatków z 
kotwicą w odniesieniu do długu oraz, jak to określam, 
»ograniczoną złotą regułę«. Oczywiście potrzebny będzie 
szeroki konsensus, abyśmy mogli osiągnąć porozumienie w 
sprawie sposobu dostosowania i uproszczenia naszych reguł 
fiskalnych”. 

„[W odniesieniu do nieprzekraczalnych granic elastyczności w 
pakcie stabilności i wzrostu] uważam, że zasadniczo w Europie 
powinniśmy unikać wytyczania zbyt wielu nieprzekraczalnych 
granic, a zamiast tego powinniśmy pracować w duchu 
kompromisu. Tak działa UE”. 

Europejski Instrument Stabilizacji Inwestycji 

„[...] przedstawiliśmy dwa wnioski. Jeden dotyczy programu 
wspierania reform, na którego podstawie omawiamy obecnie 
instrument budżetowy na rzecz konwergencji i 
konkurencyjności. [...] Drugi dotyczy funkcji stabilizującej: 
przedstawiliśmy konkretną propozycję w sprawie  
Europejskiego Instrumentu Stabilizacji Inwestycji [...]. W tej 
chwili zastanawiamy się, jak osiągnąć synergię między [...]  
wnioskiem w sprawie instrumentu stabilizacji a programem 
reasekuracji społecznych ubezpieczeń od bezrobocia”. 

Usługi finansowe, stabilność finansowa i unia 
rynków kapitałowych 

Zakończenie tworzenia unii bankowej 

„[...] finalizacja unii bankowej będzie ważnym punktem w 
programie działania Komisji Europejskiej”. 

„Ze strony Komisji [...] będziemy nadal zastanawiać się, jak 
przełamać obecny impas lub przyspieszyć obecne bardzo 
wolne tempo postępów w sprawie europejskiego systemu 
gwarantowania depozytów w Radzie, a także – trzeba to 
powiedzieć – jak dotąd również w Parlamencie Europejskim. 
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[...] Będziemy gotowi ułatwiać ten proces, przedstawiając w 
razie potrzeby nowe elementy ułatwiające dyskusje”. 

„[...] musimy znaleźć rozwiązanie problemu płynności w 
związku z restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją, 
będziemy więc nad tym pracować razem, także z państwami  
członkowskimi i z EBC”. 

„Jeśli chodzi o bezpieczne aktywa, jak Państwu wiadomo, 
Komisja przedstawiła wniosek ustawodawczy dotyczący 
papierów wartościowych zabezpieczonych obligacjami  
skarbowymi. Niestety, Rada nie wykazała większego 
zainteresowania tymi pracami, zobaczymy zatem, jak możemy 
ponownie spróbować ożywić dyskusję”. 

Technologie finansowe i kryptoaktywa 

„Przedstawię nową strategię, która pozwoli Europie na 
optymalne wykorzystanie technologii finansowych, a także na 
konkurowanie w skali globalnej”. 

„[...] musimy odnieść się do czynników ryzyka takich jak 
nieuczciwa konkurencja, cyberbezpieczeństwo i zagrożenia 
dla stabilności finansowej. Przykładowo Europa potrzebuje 
wspólnego podejścia do kryptoaktywów, takich jak Libra. 
Zamierzam zaproponować nowe przepisy w tej dziedzinie”. 

„[...] będziemy musieli uregulować kwestię Libry, aby 
nadzorować ją na szczeblu europejskim, z punktu widzenia 
zarówno stabilności finansowej, jak i ochrony inwestorów [...]” . 

Dostęp MŚP do finansowania 

„Nowa Komisja zaproponuje nowy fundusz pomagający MŚP 
w wejściu na giełdę. Wraz z kolegami zaproponuję strategię 
wspierania MŚP wobec wyzwań transformacji ekologicznej i 
cyfrowej oraz zmieniającej się struktury handlu”. 

„Konkretna nowa inicjatywa, którą zamierzamy przedstawić  
[...], przewiduje specjalny fundusz publiczno-prywat ny 
wspomagający pierwsze oferty publiczne MŚP [...] i oczywiście 
nadal musimy zastanowić się nad warunkami i kosztem 
dostępu MŚP do prawdziwych rynków kapitałowych”. 

Nowa strategia na rzecz zielonego finansowania 

„[...] utrzymamy wysoki poziom ambicji w obszarze  
zrównoważonego finansowania, które uważamy za część – 
komponent regulacyjny – naszej zielonej transformacji”. 

„Taksonomia zapewni podstawę wielu innych działań, w tym 
wprowadzenia norm w zakresie obligacji ekologicznych, 
oznakowania ekologicznego i wielu innych elementów. [...]  

będziemy rozwijać taksonomię również w innych 
dziedzinach”. 

„[W odniesieniu do] opracowania normy UE w zakresie 
obligacji ekologicznych, która powinna być dostępna dla 
każdego rodzaju notowanych i nienotowanych emitentów 
europejskich i międzynarodowych: będę wspierać te prace i 
ich kontynuację w kolejnej Komisji”. 

„W kwestii przejrzystości: emitenci będą musieli przedstawić  
szczegółowe informacje o proponowanym wykorzystani u 
uzyskanych wpływów oraz o ich strategiach i procedurach 
dotyczących obligacji ekologicznych”. 

„Wkrótce opublikujemy ocenę adekwatności  
sprawozdawczości przedsiębiorstw, w tym przegląd 
dyrektywy w sprawie sprawozdawczości niefinansowej; [...]  
zamierzamy też rozszerzyć zakres tej dyrektywy na inne 
instytucje finansowe, a także usprawnić ujawnianie informacji 
przez instytucje finansowe”. 

„Pracujemy teraz również nad środkami ukierunkowanymi na 
bardziej zrównoważone i działające w głównym nurcie 
podmioty finansowe i graczy z tego obszaru, dzięki czemu 
zyskamy nowy wgląd również w ryzyka środowiskowe , 
społeczne i związane z zarządzaniem uwzględniane w 
zakresie obowiązków zarządców aktywów oraz inwestorów 
instytucjonalnych [...]”. 

Walka z praniem pieniędzy 

„[...] unijne przepisy dotyczące walki z praniem pieniędzy nie 
są stosowane jednakowo w całej UE. Musimy zatem 
przemyśleć od nowa funkcjonowanie naszych ram. W tym 
kontekście uważamy również, że bardzo praktycznym 
rozwiązaniem byłoby powierzenie pewnych zadań w zakresie 
walki z praniem pieniędzy, a także ich koordynacji, organowi  
unijnemu”. 

„Widzimy, że ewidentnie możliwa jest szersza koordynacja na 
szczeblu UE: wymiana informacji, przy wykorzystani u 
najlepszych praktyk – lecz w razie braku współpracy organy 
[UE] muszą mieć również możliwość bezpośredniego 
działania”. 

Ostrożnościowe regulacje w dziedzinie bankowości 

„[...] wdrażając ostateczną wersję pakietu Bazylea III, będziemy 
musieli uwzględniać europejską specyfikę. [...] będziemy 
nadal opowiadać się za współczynnikiem wsparcia MŚP”. 

„Jak stwierdził komitet bazylejski, wdrożenie porozumienia 
bazylejskiego nie powinno skutkować znacznym ogólnym 
wzrostem wymogów kapitałowych”. 
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Zobowiązania, jakie podczas wysłuchania złożył 

JOSEP BORRELL FONTELLES 
Kandydat na Wysokiego Przedstawiciela Unii do 
Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz  
Wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej 
 

 

Kandydat na Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz 
Wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Josep Borrell stawił się przed Parlamentem Europejskim 7 października 
2019 r., aby odpowiedzieć na pytania posłanek i posłów. Podczas wysłuchania kandydat złożył szereg zobowiązań, 
które wyszczególniono w niniejszym dokumencie. Zobowiązania te odnoszą się do jego zakresu kompetencji, 
przedstawionego w piśmie określającym zadania, które przesłała mu Ursula von der Leyen, nowo wybrana 
przewodnicząca Komisji Europejskiej. 

Należy mieć na uwadze, że cytaty zawarte w niniejszym dokumencie pochodzą jedynie ze zobowiązań złożonych 
ustnie podczas wysłuchania. Pełne sprawozdanie z wysłuchania publicznego jest dostępne na stronie wysłuchań 
kandydatów i kandydatek na komisarzy. Przed wysłuchaniem kandydat na komisarza otrzymał również pytania na 
piśmie, na które udzielił odpowiedzi pisemnych.
  

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-josep-borrell-2019_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20191007-1430-SPECIAL-HEARING-2Q2
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191008RES63704/20191008RES63704.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/en/hearings2019/commission-hearings-2019/20190910STO60709/josep-borrell-spain
https://www.europarl.europa.eu/news/en/hearings2019/commission-hearings-2019/20190910STO60709/josep-borrell-spain
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190927RES62426/20190927RES62426.pdf
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Europa mająca większe znaczenie strategiczne, 
bardziej asertywna i bardziej zjednoczona w 
kontekście światowym 
„Powinniśmy połączyć w jedno suwerenność poszczególnych 
państw członkowskich, aby pomnożyć ich siłę [...]. [...]  
potrzebujemy naprawdę zintegrowanej polityki zagranicznej, 
łączącej siły państw członkowskich współdziałających w 
Radzie z wszystkimi obszarami polityki zarządzanymi przez 
Komisję i z demokratyczną legitymacją Parlamentu”. 

„Jeśli zostanę zatwierdzony, głównym kierunkiem mojej 
działalności jako wiceprzewodniczącego i wysokiego 
przedstawiciela będzie budowa pomostów między polityką 
zagraniczną państw członkowskich a działaniami  
zewnętrznymi Komisji”. 

„[...] aby mieć znaczenie geopolityczne, potrzebujemy 
jedności w znacznie większym stopniu niż obecnie. Będę 
pracował z wszystkimi państwami członkowskimi, dużymi i 
małymi, na rzecz osiągnięcia tej jedności”. 

„[...] system UE musi być lepiej przystosowany do 
wyznaczonego celu, aby unikać powielania prac i 
biurokratycznej rutyny, zapewniając solidniejsze i głębsze 
analizy strategiczne. Myślę, że nie zajmujemy się tym w 
wystarczającym stopniu. Musimy odzyskać poczucie 
inicjatywy i działania. Mogą Państwo pytać, oczekiwać, liczyć 
na to, że coś ode mnie uzyskacie, i to właśnie jest odzyskanie  
poczucia inicjatywy i działania”. 

Szybsze i bardziej efektywne podejmowanie decyzji 

„Powinniśmy pamiętać, że Rada do Spraw Zagranicznych to 
organ decyzyjny, w którym prowadzona ma być debata 
orientacyjna, ale byłoby o wiele lepiej, gdyby osiągano w niej 
konkretne wyniki i opracowywano wspólne działania. Jestem 
członkiem Rady Europejskiej. Moim obowiązkiem jest udział w 
obradach Rady Europejskiej i prezentowanie tam 
najważniejszych kwestii polityki zagranicznej. Jest to wielki 
zaszczyt i gotów jestem to robić”. 

„[...] rola Wysokiego Przedstawiciela polega na występowani u 
nie tylko w charakterze mediatora, [...] lecz także na 
zajmowaniu proaktywnej postawy i wyjaśnianiu rozbieżności, 
które w sposób nieunikniony między nami istnieją. [...]  
Dlatego też będę wychodził poza najmniejszy wspólny 
mianownik. [...]” 

„Będę ryzykował odrzucenie moich wniosków przez Radę. 
Będę ryzykował bycie mniejszością wśród kolegów. 
Przykładowo w niektórych przypadkach będę dążył do tego, 
abyśmy stosowali postanowienia samego Traktatu, dzięki 
czemu nie zawsze będziemy musieli zgadzać się w stu 
procentach. W odniesieniu do sankcji, praw człowieka i misji 
WPBiO możemy obyć się bez jednomyślności, ponieważ  
Traktat [...] pozwala nam na to. [...]” 

„[...] Zacznijmy od głosowania większością kwalifikowaną w 
sprawie nałożenia sankcji na Rosję, aby uniknąć potrzeby 
jednomyślności, a także w sprawie praw człowieka i misji 
pokojowych. Następnie, jeśli będziemy potrafili zbudować tę 
strategiczną wspólną kulturę, możemy przejść do uzgadniani a 
takich związanych z suwerennością kwestii. [...] Musimy 
posuwać się krok za krokiem, lecz ostatecznym celem jest 
podejmowanie decyzji większością kwalifikowaną, kiedy 
przyjdzie na to czas”. 

Zapewnienie mocniejszego powiązania między 
wewnętrznymi i zewnętrznymi aspektami naszej polityki 

„[...] potrzebujemy spójności między polityką wewnętrzną i 
zewnętrzną, i mamy instrumenty umożliwiające prowadzenie 
polityki siłowej. Wyzwanie polega na tym, aby wprząc te 
instrumenty w służbę jednej strategii”. 

„Uważam, że jednym z głównych problemów europejskiej 
polityki zagranicznej jest jej podział na odizolowane od siebie 
obszary, wynikający z jej własnej struktury organizacyjnej: 
pewne funkcje sprawuje Komisja, inne Rada... W świecie, w 
którym żyjemy, [...] musimy jednak połączyć wszystkie nasze  
zdolności”. 

„Art. 18 Traktatu w jednoznacznie powierza mi 
koordynowanie działań zewnętrznych Komisji. Polityka 
zewnętrzna (w pełni zewnętrzna) to jedna kwestia, osobną 
kwestią jest natomiast polityka wewnętrzna w obszarach 
mających wymiar zewnętrzny. W tych sprawach będę musiał  
oczywiście współpracować z przewodniczącą”. 

W sprawie ESDZ 

„[...] równouprawnienie płci to jeden z kamieni węgielnych 
polityki europejskiej. [...] Równouprawnienie płci w polityce 
zagranicznej nie oznacza tylko równości mężczyzn i kobiet na 
wysokich stanowiskach. Musimy osiągnąć ten cel. [...] Szczerze 
mówiąc, myślę, że nie uda się osiągnąć wskaźnika 50% [do 
2024 r.]. [...] realny cel, o który powinniśmy walczyć, to ok. 40%. 
Proszę pamiętać, że blisko jedna trzecia stanowisk w 
Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych jest obsadzana 
przez krajowe służby dyplomatyczne i one również muszą 
spełniać wymogi dotyczące liczby kobiet. Występuje dziś 
zatem swego rodzaju konflikt o trudno dostępne zasoby, 
jakimi są kobiety o wysokich kwalifikacjach w korpusie  
dyplomatycznym”. 

„Musimy wprowadzać płeć jako wartość w obszarach 
dyplomacji i wojskowości”. 

„System instytucjonalny Europejskiej Komisji Działań 
Zewnętrznych i Komisji jest, w moim rozumieniu – i nie jest to 
krytyka pod niczyim adresem – słabo rozbudowany pod 
względem polityki i nadmiernie rozbudowany pod względem 
procedur. Myślę, że musimy pracować nad zapewnieniem 
prawdziwej wartości dodanej we wszystkich sprawach, 
których potrzebują i chcą państwa członkowskie”. 

 

O stosunkach z państwami członkowskimi 

„Ministrowie spraw zagranicznych mogą bardzo pomóc 
wysokiemu przedstawicielowi. Nie mogę być wszędzie, ale 
jest 28 – cóż, może wkrótce 27 – ministrów spraw 
zagranicznych, którzy mogą pomóc, którym można powierzyć 
zadanie stawiania pytań, pracy, występowania i 
podróżowania w charakterze koordynatorów w określonych 
dziedzinach, które reprezentowane przez nich kraje znają 
znacznie lepiej niż inne. Ta innowacja mogłaby wzmocnić  
wśród państw członkowskich poczucie 
współodpowiedzialności za europejską politykę zagraniczną” . 

 
O współpracy z Parlamentem Europejskim 
„Parlament ma do odegrania bardzo ważną rolę. [...]  
Kształtujecie Państwo politykę. Kształtujecie politykę 
zagraniczną Unii, więcej osób Was słucha, tym lepiej jesteście 
rozumiani. [...] Zobowiązuję się tutaj do podtrzymani a 
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pozytywnej dynamiki wynikającej z deklaracji w sprawie  
odpowiedzialności politycznej z 2010 r., a to oznacza 
konsultacje z Parlamentem, na posiedzeniach plenarnych, w 
komisjach i komisjach specjalnych, w celu objaśniani a 
Państwu najbardziej newralgicznych aspektów polityki 
zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony”. 

„Zobowiązuję się również do objaśniania posłom i posłankom 
wszystkich poziomów negocjacji w sprawie porozumień 
międzynarodowych, ponieważ wymaga tego Traktat o UE, do 
odbywania co najmniej pięć razy w roku wspólnych posiedzeń 
konsultacyjnych w sprawie wykonania budżetu WPZiB, do 
wznowienia wstrzymanych negocjacji dotyczących wymiany 
informacji na temat umów międzynarodowych, zgodnie z art. 
40 porozumienia międzyinstytucjonalnego z 2016 r. w 
sprawie lepszego stanowienia prawa”. 

„Z przyjemnością będę ściśle współpracował z Parlamentem 
Europejskim, ponieważ jestem przekonany o potencjale 
dyplomacji parlamentarnej, ponieważ dobrze zdaję sobie 
sprawę z tego, że Państwa rezolucje, mediacje i misje 
obserwacji wyborów mają podstawowe znaczenie dla 
kształtowania wiarygodnej europejskiej polityki 
zagranicznej”. 

Bezpieczeństwo i obrona 
„Naszą siłą jest nasza zdolność do łączenia dyplomacji , 
mediacji, zarządzania kryzysowego oraz wewnętrznych i 
zewnętrznych aspektów bezpieczeństwa [...]. 

Obrona to część naszego bezpieczeństwa, a zagrożenia 
niekiedy mają swoje źródło z dala od naszych granic. 
Niedawno wprowadziliśmy instrumenty umożliwiające 
rozwój bardziej przydatnych zdolności obronnych. Musimy 
pójść dalej”. 

„[...] brakuje nam wspólnej kultury strategicznej. Poczyniliśmy 
postępy w tym kierunku, na poziomie polityki dzięki stałej 
współpracy strukturalnej (PESCO), na poziomie przemysłu 
dzięki Europejskiemu Funduszowi Obronnemu, a na poziomie 
operacyjnym dzięki misjom. Poczyniliśmy postępy w tych 
trzech obszarach. To nie wystarczy”. 

„[...] NATO jest i pozostanie kamieniem węgielnym naszego 
przymierza, naszej zbiorowej obrony. Rozwijając europejską 
obronność, wzmocnimy Sojusz Atlantycki, a mając silniejszą 
pozycję w NATO, przyczynimy się do większej równowagi w 
stosunkach transatlantyckich”. 

„[...] Art. [42 ust. 7 traktatu lizbońskiego] musi zostać 
wprowadzony w życie [...] Do tego artykułu, a także innego 
artykułu – wydaje mi się, że to art. 212 – dotyczącego 
wspólnego reagowania na ataki terrorystyczne lub klęski 
żywiołowe [...] należy opracować specjalne protokoły. Trzeba 
określić, jak powinny być wdrażane, a przy tym, jak 
wspomniałem wcześniej, to Państwo [jako PE] kształtujecie 
politykę zagraniczną [...] Powinniśmy mieć jasne wytyczne”. 

„Państwa członkowskie wysyłają na różnego rodzaju misje na 
całym świecie 35 tys. kobiet i mężczyzn. To robi wrażenie, ale 
konieczne są dalsze działania”. 

„Nasze wydatki na wojskowość są równe mniej więcej połowie 
PKB Belgii. To więcej niż w przypadku Chin. Dużo więcej niż w 
przypadku Rosji. Ustępujemy tu tylko Stanom Zjednoczonym. 
[...] ale nasze zdolności są znacznie mniejsze ze względu na 
rozdrobnienie i powielanie działań. Musimy wydatkować 
fundusze razem”. 

„Musimy być w większym stopniu zdolni do operacji w terenie. 
Musimy rozmieszczać siły, zaczynając od naszego sąsiedztwa” . 

„[...] uzgodniliśmy plan rozwijania zdolności, zawierający 11 
priorytetów w dziedzinie obrony. Zalicza się do nich [...]  
reagowanie na cyberzagrożenia, tankowanie w powietrzu i 
obrona przed pociskami balistycznymi. [...] potrzebujemy tych 
zdolności do celów zaangażowania operacyjnego, musimy też 
brać pod uwagę ich zgodność i komplementarność z 
priorytetami NATO”. 

„Brak współpracy między państwami członkowskimi w 
dziedzinie bezpieczeństwa i obrony kosztuje nas ok. 30 mld 
EUR rocznie. Musimy rozwijać stałą współpracę strukturalną i 
Europejski Fundusz Obronny”. 

„Musimy również zwracać uwagę na zarządzanie cywilne, 
które dla mnie jest równie ważne jak misje wojskowe, a w tym 
przypadku potrzebujemy innych, innego rodzaju zdolności: 
policjantów, sędziów, prokuratorów i innych specjalistów”. 

„[...] grupy bojowe [...] pozostają dla nas głównym narzędziem 
szybkiego reagowania wojskowego i są to jedyne siły 
wojskowe będące w Unii Europejskiej w stanie gotowości, 
które można szybko wprowadzić do akcji. Myślę, że musimy 
zwiększyć wspólne finansowanie, które jest obecnie 
przedmiotem dyskusji w kontekście Europejskiego 
Instrumentu na rzecz Pokoju [...], aby zapewnić zachętę dla 
przyszłych operacji [...]”. 

Zakaz proliferacji i kontrola wywozu uzbrojenia 

„[...] wchodzimy w epokę niestabilności jądrowej, ponieważ  
kolejno, jedna po drugiej, przestają obowiązywać wszystkie  
umowy tworzące zabezpieczenie przeciwko 
rozprzestrzenianiu i ewentualnemu użyciu takiej broni. Pod 
tym względem musimy w UE nadal dążyć do przedłużenia 
Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej. Popieramy go 
w jego trzech filarach: nieproliferacji, rozbrojenia i 
pokojowego wykorzystania energii jądrowej”. 

„Jeśli chodzi o wywóz uzbrojenia, nie tylko sądzę, że 
powinniśmy utrzymać [wspólne stanowisko z] 2008 r., ale 
uważam też, że wymaga ono poważnej aktualizacji, ponieważ  
rok 2008 dawno minął i ta wspólna norma krajów 
europejskich w zakresie kontroli wywozu uzbrojenia wymaga 
przeglądu”.„Musimy renegocjować umowę z 2008 r., aby w 
pierwszej kolejności wymieniać się informacjami. Powinniśmy 
wiedzieć, co robi każdy kraj, co wywozi, do kogo, w jaki 
sposób, a także monitorować – tak jak robią to niektóre kraje 
– wykorzystanie takiego uzbrojenia”. 

Zagrożenia 

„Mamy do czynienia z zagrożeniami hybrydowymi, w tym z 
kampaniami dezinformacyjnymi i cyberatakami  
zagrażającymi naszej demokracji. Zdaję sobie sprawę z 
powagi tych zagrożeń i będę nalegał na podjęcie 
odpowiednich działań”. 

„Oczywiście terroryzm to istotne, ogromne zagrożenie. [...] Co 
może zrobić UE [...], aby mu przeciwdziałać? Mamy do 
dyspozycji cały wachlarz instrumentów, w tym dyplomację , 
stosunki z krajami, które w przeszłości były dla nas źródłem 
ogromnego zagrożenia, ale z zagrożeniem tym nie będziemy 
w stanie uporać się sami...”. 

„[...] obserwujemy proces dezinformacji, poważnie  
wpływający na kondycję demokracji w naszych krajach. To 
właśnie dezinformacja będzie [...] jednym z największych 
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problemów, z którymi będziemy musieli zmierzyć się w 
związku ze sztuczną inteligencją. [...] Mamy trzy kierunki 
działania, a jeden z nich poświęcony jest Europie Wschodniej . 
Mamy komórkę szybkiego reagowania na dezinformację. 
Mamy ograniczoną zdolność interweniowania. Powinniśmy 
mieć o wiele więcej, ponieważ problem będzie się 
zaostrzać...”. 

Prawa człowieka 
„[...] Unia Europejska jest wzorem do naśladowania, jeśli 
chodzi o obronę praw człowieka, bardziej niż jakikolwiek inny 
podmiot na świecie. Prawa te muszą być integralną częścią 
naszych polityk. Wspieranie praw człowieka nie powinno być 
w polityce zewnętrznej kwestią uboczną, ale musi znajdować 
się w jej centrum”. 

„[...] kraje korzystające z preferencji handlowych muszą 
przestrzegać konwencji o prawach człowieka i prawach 
pracowniczych”. 

„[...] zapewniam Państwa: dla mnie prawa człowieka nie są 
tylko wisienką na torcie, jakim jest umowa handlowa. Są jej 
integralną częścią, nie tylko na etapie przygotowywani a 
umowy, ale też podczas monitorowania jej wdrożenia. [...]  
dopilnuję, aby klauzulę praw człowieka włączano do 
wszystkich dwustronnych umów handlowych [...]”. „Mamy 
plan działania [w dziedzinie praw człowieka] na lata 2020–
2024. [...] Teraz musimy ustalić, jak konkretnie możemy ten 
plan zrealizować. Zwracam się zatem do Parlamentu o 
współpracę w celu zapewnienia, aby realizacja planu się 
powiodła i aby UE pozostała wzorcem pod względem obrony 
praw człowieka na świecie”. 

Priorytety i wyzwania 
Sąsiedztwo i rozszerzenie 

„Pozwolę sobie podkreślić od początku, że zamierzam 
angażować się w reformy i procesy integracji na Bałkanach 

Zachodnich, wspierać demokrację na Ukrainie oraz 
integralność terytorialną tego kraju, stawiać czoła wyzwaniom 
w naszym południowym sąsiedztwie [...], opracować nową 
kompleksową strategię dotyczącą Afryki, stworzyć kompletną 
politycznie strategię dotyczącą naszej roli w Azji oraz 
stosunków z Azją, zacieśnić współpracę z Ameryką Łacińską 
oraz »zresetować« stosunki transatlantyckie”. 

„Naprawdę uważam, że Bałkany i wschodnia granica Europy 
to główne priorytety naszej polityki zagranicznej. Nie możemy 
powiedzieć, że odgrywamy rolę geopolityczną, jeśli nie 
potrafimy rozwiązywać problemów w naszym bezpośrednim 
sąsiedztwie. [...] Być może nie zdajemy sobie sprawy z ogromu 
zagrożenia, jakie stanowiłaby zdestabilizowana Afryka 
Północna”. 

„[...] pierwszą rzeczą, jaką powinniśmy osiągnąć na Bałkanach, 
jest otwarcie granic [...]”. 

„Jedno jest jasne: Kosowo i Serbia muszą osiągnąć 
porozumienie. [...] Zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby 
zrealizować ten priorytet. Z pierwszą wizytą udam się do 
Prisztiny”. 

Migracja i zmiana klimatu 

„Obywatele Europy uważają, że największe dwa wyzwania, 
jakie przed nimi stoją, to zmiana klimatu i migracja. Oba te 
wyzwania mają charakter geopolityczny, ponieważ nie 
możemy uporać się z nimi sami. [...] Zmiana klimatu [...]  
skutkuje niestabilnością i presją migracyjną, którą 
obserwujemy zarówno w naszych krajach, jak i za granicą. 
Właśnie dlatego są to kwestie geopolityczne”. 

„Migracja i polityka azylowa mają daleko idące konsekwencje  
geopolityczne. [...] Migracja musi być integralnym elementem 
polityki zagranicznej”.
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Zobowiązania, jakie podczas wysłuchania złożył 

MAROŠ ŠEFČOVIČ 
Kandydat na wiceprzewodniczącego 
do spraw stosunków międzyinstytucjonalnych i 
prognozowania 

Kandydat na wiceprzewodniczącego Maroš Šefčovič stawił się przed Parlamentem Europejskim 30 września 2019 r., 
aby odpowiedzieć na pytania posłów i posłanek z Komisji Prawnej, Komisji Spraw Konstytucyjnych, Komisji Przemysłu, 
Badań Naukowych i Energii oraz Komisji Petycji. Podczas wysłuchania kandydat złożył szereg zobowiązań, które 
wyszczególniono w niniejszym dokumencie. Zobowiązania te odnoszą się do jego zakresu kompetencji, 
przedstawionego w piśmie określającym zadania, które przesłała mu Ursula von der Leyen, nowo wybrana 
przewodnicząca Komisji Europejskiej. W zakres ten wchodzą: 

 stosunki międzyinstytucjonalne i lepsze stanowienie prawa oraz 
 prognozowane jako kluczowy element lepszego kształtowania polityki. 

Należy mieć na uwadze, że cytaty zawarte w niniejszym dokumencie pochodzą jedynie ze zobowiązań złożonych 
ustnie podczas wysłuchania. Pełne sprawozdanie  z wysłuchania publicznego jest dostępne na stronie wysłuchań 
kandydatów i kandydatek na komisarzy. Przed wysłuchaniem kandydat na wiceprzewodniczącego otrzymał również 
pytania na piśmie, na które udzielił odpowiedzi pisemnych. 

 

 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-maros-sefcovic-2019_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20190930-1430-SPECIAL-HEARING-2Q2
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191001RES63062/20191001RES63062.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/en/hearings2019/commission-hearings-2019/20190910STO60711/maros-sefcovic-slovakia
https://www.europarl.europa.eu/news/en/hearings2019/commission-hearings-2019/20190910STO60711/maros-sefcovic-slovakia
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190927RES62428/20190927RES62428.pdf
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Stosunki międzyinstytucjonalne 
Wzmocnienie szczególnego partnerstwa z Parlamentem 
Europejskim 

 „Moim priorytetem będzie pogłębienie naszej współpracy w 
dążeniu do specjalnego partnerstwa opartego na wzajemnym 
zaufaniu między nami, a także między nami a naszymi  
obywatelami. W szczególności zaproponuję, aby nasze  
partnerstwo wyszło poza prace legislacyjne. Powinno ono 
mieć szerszy zakres i objąć cały cykl polityczny”. 

Pogłębianie współpracy na etapie ustalania programów 
działania 

 „[...] przewiduję ścisłą współpracę między naszymi  
instytucjami na etapie ustalania programów działania. Jak 
Państwu wiadomo, powinienem wspierać nowo wybraną 
przewodniczącą, opracowując program prac Komisji. Będzie 
to sprawa priorytetowa [...]. Od samego początku będę zatem 
współpracował z kolegami i koleżankami w Komisji, a także 
zwracał się do Państwa, do grup politycznych oraz do 
Konferencji Przewodniczących Komisji w Parlamencie. Na tej 
podstawie powinniśmy również przyjąć wspólne  
oświadczenie dotyczące priorytetów legislacyjnych naszych 
trzech instytucji”. 

Zobowiązanie do działania w związku z rezolucjami 
Parlamentu odnoszącymi się do art. 225 TFUE w zakresie 
inicjatyw ustawodawczych 

„[...] prawo inicjatywy dla Parlamentu Europejskiego, które 
dałoby początek nowej erze instytucjonalnej. Zgodnie z 
zapowiedzią nowo wybranej przewodniczącej, kiedy 
Parlament, stanowiąc większością głosów, wystąpi o 
przedstawienie wniosku ustawodawczego, Komisja odpowie  
aktem ustawodawczym, przy pełnym poszanowaniu zasad 
proporcjonalności, pomocniczości i lepszego stanowienia 
prawa”. 

„Aby szybko osiągać rezultaty, zaproponuję, aby nasze  
instytucje współdziałały od początkowych etapów 
opracowywania rezolucji parlamentarnych i ściśle 
współpracowały w całym procesie ich przygotowywani a. 
Pragnę wprowadzić w życie mechanizm wczesnego 
ostrzegania, zapewniający stały dialog między Komisją a 
Parlamentem”. 

„Po przyjęciu rezolucji przez Parlament dopilnuję, aby 
kolegium komisarzy odbyło debatę polityczną na poruszony 
w niej temat [...]”. 

Zobowiązanie do wznowienia negocjacji 
międzyinstytucjonalnych w sprawie uprawnień śledczych 
Parlamentu 

„[...] będę zachęcał do wznowienia dyskusji nad oczekującymi  
na rozpatrzenie kwestiami instytucjonalnymi, w szczególności  
uprawnieniami śledczymi. W pełni rozumiem dążenie 
Parlamentu do przeglądu odnośnego rozporządzenia. Po tym, 
jak dyskusje utknęły w martwym punkcie ze względów 
instytucjonalnych i prawnych, jestem gotów zaangażować się 
w rozmowy trójstronne”. 

Zachęcanie Rady do przystąpienia do porozumienia 
ramowego z 2010 r. 

„[...] ponownie zwrócę się do Rady. Mamy tutaj porozumienie 
ramowe, przyjrzyjmy mu się i zobaczmy [...], co trzeba 
zaktualizować i jak można przekonać Radę do ściślejszej 
współpracy z nami, także na podstawie tego porozumienia”. 

Rola Parlamentu w konferencji w sprawie przyszłości 
Europy 

„[...] odnośnie do konferencji w sprawie przyszłości Europy: 
oczywiście musimy nad nią współpracować. Nowo wybrana 
przewodnicząca stwierdziła bardzo wyraźnie, że jest w pełni 
gotowa ściśle współdziałać z Parlamentem Europejskim, a 
także gotowa na to, że to Parlament Europejski oraz posłowie  
i posłanki do Parlamentu Europejskiego pokierują tą 
konferencją”. 

Przejrzystość 
Negocjacje międzynarodowe 

„Jeżeli chodzi o negocjacje międzynarodowe: będę pracował  
z odpowiednimi komisarzami, aby zapewnić regularne 
informowanie Parlamentu Europejskiego, zwłaszcza przed 
głównymi wydarzeniami na kluczowych etapach negocjacji 
międzynarodowych”. 

Zwiększenie przejrzystości w Radzie 

 „Potrzeba wysokiego stopnia przejrzystości [...]. Chcę  
zaapelować do Rady o przedyskutowanie tej kwestii z 
Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich”. 

Rejestr służący przejrzystości 

„[...] w odniesieniu do rejestru służącego przejrzystości sądzę, 
że powinniśmy doprowadzić działania w tej kwestii do końca. 
To oznacza ustalenie, w jaki sposób Parlament Europejski i 
Rada mogą uczestniczyć w tych działaniach; jestem gotów do 
pełnego zaangażowania się, do dyskusji na ten temat z 
Państwem i do poszukiwania najlepszego możliwego 
rozwiązania”.
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Procedura komitetowa – rejestr grup ekspertów Komisji 

 „Dążymy do stworzenia rejestru grup ekspertów oraz rejestru 
dokumentów procedury komitetowej. [...] Mam nadzieję, że w 
przyszłym roku będziemy w stanie razem z Państwem 
wprowadzić go w życie i będą mogli Państwo stwierdzić, czy 
to nowe narzędzie działa w sposób, który Państwu 
odpowiada”. 

Petycje 

Zobowiązanie do poprawy rozpatrywania petycji przez 
Komisję 

„ [...] jest to wkład obywateli w wykrywanie naruszeń prawa UE 
i, w stosownych przypadkach, podejmowanie odpowiednich 
działań, będę zatem współpracował z Komisją Petycji przez 
cały rok i oczywiście będę obecny na prezentacji 
sprawozdania rocznego. 
 

Co więcej, w przypadku odnotowania znacznej liczby petycji 
na dany temat będę zachęcał do obecności odpowiednich 
komisarzy, aby zastanowić się, co można zrobić, by rozwiązać 
zgłoszone problemy”. 

Szybkie udzielanie odpowiedzi przez Komisję 

„Jeżeli [...] będą nam Państwo przekazywać tylko takie petycje, 
w związku z którymi Komisja naprawdę może coś zrobić i w 
odniesieniu do których ponosi odpowiedzialność, zrobię 
wszystko, co w mojej mocy, aby udzielono na nie odpowiedzi  
w ciągu trzech miesięcy oraz aby znaleźli się komisarze gotowi 
do udziału w pracach Państwa komisji”. 

Lepsze stanowienie prawa 
Zobowiązanie do przyjęcia programu wieloletniego 

„Zaproponuję [...] przyjęcie pierwszego w historii programu 
wieloletniego, przewidzianego w porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym z 2016 r. w sprawie lepszego 
stanowienia prawa”. 

Koordynacja prac Komisji nad lepszym stanowieniem 
prawa 

„[...] pragnę współpracować z Państwem nad lepszym 
stanowieniem prawa oraz jego skutecznym i przejrzystym 
wdrażaniem. Naszym celem powinno być przyjmowanie i 
wprowadzanie w życie prawodawstwa, które zachowuje  
aktualność, nie stwarza zbędnych obciążeń i zapewnia wyniki  
przy minimalnym koszcie. W tym celu chcę nadal realizować 
program lepszego stanowienia prawa”. 

Stosunki z parlamentami narodowymi i poszanowanie 
zasady pomocniczości 

„W ciągu pierwszych dwóch lat mojej kadencji zamierzam 
odwiedzić wszystkie parlamenty narodowe, aby lepiej wyrazić 
uznanie dla ich ważnej pracy w postaci aktywnego udziału w 
stosowaniu zasad pomocniczości i proporcjonalności, i będę 
omawiał z nimi nasz program wieloletni”. 

„Jest to koncepcja aktywnej pomocniczości. Zawsze  
powinniśmy poszukiwać możliwości wcześniejszego 
konsultowania się z parlamentami narodowymi, władzami  

regionalnymi lub – jeśli takowe istnieją – parlamentami  
regionalnymi, czy też włączania ich do naszych europejskich 
debat”. 

 „Wyjaśniam naszym kolegom i koleżankom – a jestem gotów 
pracować nad tym jeszcze więcej w sensie politycznym – że 
kiedy widzimy w Komisji, że wniosek, który moglibyśmy 
przedstawić, spotka się ze sprzeciwem ze strony ponad 50% 
parlamentów narodowych, nie przedstawiamy go w ogóle”. 

Zmniejszanie obciążeń regulacyjnych dla osób i 
przedsiębiorstw 
Stosowanie zasady „jedno więcej – jedno mniej” 

„Będę stosował zasadę »jedno więcej – jedno mniej« [...], co 
oznacza, że każdy wniosek ustawodawczy stwarzający nowy 
ciężar dla użytkowników powinien być zrównoważony 
odpowiednim zmniejszeniem obciążenia w innym obszarze. 

Jest to szczególnie istotne dla małych i średnich 
przedsiębiorstw i dopilnuję, aby ta nowa zasada była 
stosowana we wszystkich dziedzinach. [...] zdecydowanie  
jednak sprzeciwiam się brakowi podejściu bezrefleksyjnemu i 
narażaniu naszych norm, zwłaszcza społecznych i 
środowiskowych”. 

Zobowiązanie do ścisłej współpracy z państwami 
członkowskimi w celu unikania dodatkowej biurokracji 

„Zamierzam również ściślej współpracować z państwami  
członkowskimi w celu zapewnienia, aby przy transponowani u 
przepisów Unii nie wprowadzały zbędnych obciążeń 
administracyjnych”. 

„Instytucje UE powinny być ostrzegane, kiedy państwo 
członkowskie wprowadza środki wykraczające poza wymogi  
przepisów Unii; będę w tej sprawie angażował  
przedstawicielstwa Komisji oraz dopilnuję, aby posłów i 
posłanki do Parlamentu Europejskiego również należycie 
informowano”. 

Złagodzenie nadmiernej regulacji dotyczącej MŚP 

„Jestem gotów do współpracy z Państwem w tym zakresie, 
aby zapewnić, by sektor MŚP był zadowolony z nowych zmian, 
które zamierzamy wprowadzić”. 

Platforma REFIT 

Przemianowanie platformy REFIT na „platformę 
gotowości na przyszłość” 

„Zaproponuję, aby platformę REFIT przemianowano na 
»platformę gotowości na przyszłość«. Jestem przekonany, że 
nasze przepisy powinny być np. przystosowane do celów 
administracji elektronicznej i zastosowań cyfrowych. Będę 
regularnie informować Parlament o ustaleniach platformy”. 

Włączenie sztucznej inteligencji to platformy REFIT 

„[...] chcemy również wprowadzić nowe zasady dotyczące  
rozwoju sztucznej inteligencji w Europie. Zarazem jednak 
pragnę zapewnić Państwa, że do wszystkich kwestii 
ograniczania obciążeń administracyjnych podejdziemy z 
maksymalną ostrożnością, z wrażliwością, traktując je jako 
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najwyższy priorytet, oraz że pod żadnym pozorem nie 
odejdziemy od naszych standardów”. 

„[...] musimy być całkowicie pewni, że nasze dane są dobrze 
chronione, że nasze prawa podstawowe są respektowane oraz 
że wiemy, kto jest odpowiedzialny, a także że sytuacja jest 
zawsze kontrolowana przez ludzi”. 
 

Reprezentowanie Komisji w Radzie do Spraw 
Ogólnych oraz w dyskusjach w Parlamencie 
dotyczących kwestii przekrojowych 
„Chcę równie blisko współpracować z Parlamentem 
Europejskim i z Radą, ponieważ uważam, że pomaga to 
przedstawiać Radzie pojawiające się niekiedy pretensje 
Parlamentu Europejskiego, a także wyjaśniać stanowisko Rady 
Parlamentowi Europejskiemu [...]”. 

Wzmocnienie kształtowania polityki opartego na 
dowodach 
Wspólny rejestr dowodów 

„[...] pragnę zagwarantować jakość dowodów i zwiększyć ich 
przejrzystość. W praktyce przeanalizuję z innymi instytucjami  
możliwość ustanowienia wspólnego rejestru dowodów – 
otwartego dla społeczeństwa – w którym będziemy 
udostępniać dowody wykorzystane podczas 
przygotowywania naszych wniosków legislacyjnych”. 

„Byłby on [...] pod Państwa kontrolą, miałby charakter 
międzyinstytucjonalny [...]”. 

Usprawnienie ocen skutków Komisji 

„Będziemy musieli wprowadzić wiele nowych elementów, aby 
zmodernizować oceny skutków, i w związku z tym 
chcielibyśmy w jak największym stopniu połączyć je z 
prognozowaniem [...]”. 

„Jeśli chodzi o oceny skutków: ewidentnie potrzebujemy 
jeszcze bardziej poprawić ich jakość i przejrzystość”. 

Wzmocnienie konsultacji publicznych 

„[...] będziemy musieli w znacznie większym stopniu przenieść 
konsultacje publiczne do naszych krajów, do naszych 
regionów, rozmawiać z organizacjami branżowymi , 
dopilnować, abyśmy w przyszłości uzyskali lepsze reakcje”. 

Wspieranie Rady ds. Kontroli Regulacyjnej 

„Chcę ich (ekspertów zewnętrznych) wspierać [...] , 
zapewniając im więcej zasobów, aby pracowali jeszcze lepiej, 
a także wykorzystać potencjał Wspólnego Centrum 

Badawczego w niektórych sprawach, w których potrzebujemy 
więcej dowodów naukowych [...]”. 

Prognozy strategiczne 
Zobowiązanie do rozwoju prognoz strategicznych 

„[...] będę proponował, abyśmy dążyli do światowej klasy 
zarządzania opartego na przewidywaniu oraz do budowy 
zdolności prognostycznych w Komisji, służących naszym 
celom politycznym, a ponadto moim zamiarem jest 
mobilizacja zasobów Wspólnego Centrum Badawczego jako 
kluczowego czynnika wspomagającego”. 

Budowa unijnej sieci na rzecz prognoz strategicznych 

„Musimy utworzyć unijną sieć na rzecz prognoz  
strategicznych, łączącą najlepsze zasoby instytucji UE i państ w 
członkowskich”. 

Sporządzanie corocznego sprawozdania 
prognostycznego 

„[...] w przekazanym mi piśmie określającym zadania nowo 
wybrana przewodnicząca upoważniła mnie do sporządzani a 
corocznego sprawozdania prognostycznego dotyczącego 
najważniejszych zarysowujących się trendów. Sprawozdani e  
to będzie wykorzystywane do przygotowania orędzia o stanie 
Unii oraz do naszych symulacji programowania. Na jego 
podstawie będę wspierał strategiczne debaty w Parlamencie 
Europejskim, a także w Radzie Europejskiej. Pragnę, abyśmy 
osiągnęli porozumienie w sprawie sprzyjających transformacji  
megatrendów wymagających analizy strategicznej i 
opracowali długoterminową wizję dla Europy [...]”. 

Koordynacja prac Komisji nad europejskim 
sojuszem na rzecz baterii 

Powiązanie europejskiego sojuszu na rzecz baterii z 
innymi sektorami strategicznymi 

„[...] chciałbym wykorzystać te obowiązki w zakresie 
prognozowania, aby informować Państwa, w których innych 
sektorach strategicznych powinniśmy podejmować takie 
same działania i ustanowić podobny pakt branżowy, abyśmy 
naprawdę mogli dotrzymywać kroku naszym głównym 
globalnym konkurentom”. 
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Zobowiązania, jakie podczas wysłuchania złożyła 

VĚRA JOUROVÁ 
Kandydatka na wiceprzewodniczącą 
do spraw wartości i przejrzystości 

Kandydatka na wiceprzewodniczącą Věra Jourová stawiła się przed Parlamentem Europejskim 7 października 2019 r., 
aby odpowiedzieć na pytania posłów i posłanek z Komisji Spraw Konstytucyjnych, Komisji Wolności Obywatelskich, 
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Prawnej. Podczas wysłuchania kandydatka złożyła szereg 
zobowiązań, które wyszczególniono w niniejszym dokumencie. Zobowiązania te odnoszą się do jej zakresu 
kompetencji, przedstawionego w piśmie określającym zadania, które przesłała jej Ursula von der Leyen, nowo wybrana 
przewodnicząca Komisji Europejskiej. W zakres ten wchodzą: 

 wzmacnianie demokracji i przejrzystości oraz 
 obrona europejskich wartości i praw. 

Należy mieć na uwadze, że cytaty zawarte w niniejszym dokumencie pochodzą jedynie ze zobowiązań złożonych 
ustnie podczas wysłuchania. Pełne sprawozdanie z wysłuchania publicznego jest dostępne na stronie wysłuchań 
kandydatów i kandydatek na komisarzy. Przed wysłuchaniem kandydatka na wiceprzewodniczącą otrzymała również 
pytania na piśmie, na które udzieliła odpowiedzi pisemnych.
  

 

 

https://www.europarl.europa.eu/committees/pl/libe/home.html
https://www.europarl.europa.eu/committees/pl/libe/home.html
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-vera-jourova-2019_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20191007-1430-SPECIAL-HEARING-4Q2
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191008RES63701/20191008RES63701.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/en/hearings2019/commission-hearings-2019/20190910STO60712/vera-jourova-czech-republic
https://www.europarl.europa.eu/news/en/hearings2019/commission-hearings-2019/20190910STO60712/vera-jourova-czech-republic
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190927RES62431/20190927RES62431.pdf
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Wzmacnianie demokracji i przejrzystości 
Kontynuacja prac nad systemem czołowych kandydatów 
i listami międzynarodowymi 

„[...] musimy usprawnić system czołowych kandydatów, w tym 
przez odniesienie się do kwestii list międzynarodowych. 
Wykorzystam rolę przewodniczącej Grupy Komisarzy do 
spraw Nowego Impulsu dla Demokracji Europejskiej, aby 
zagwarantować, by Komisja wniosła istotny wkład w prace 
konferencji w sprawie przyszłości Europy w tym zakresie, a 
także występowała jako uczciwy pośrednik między 
instytucjami”. 

Ustanowienie grupy roboczej ds. konferencji w sprawie 
przyszłości Europy 

„[...] Sprawując tę funkcję, ustanowię grupę ds. konferencji w 
sprawie przyszłości Europy, w której będziemy analizować 
dotychczasowe inicjatywy i porównywać różne warianty 
systemu czołowych kandydatów i list międzynarodowych. 
Będę dążyć do stworzenia mechanizmu, który będzie spełniał 
niezbędne kryteria arytmetyki głosowania, tak aby żaden kraj 
nie znalazł się w pozycji niekorzystnej lub powodującej  
nierównowagę w jego systemie wyborczym”. 

Czołowy kandydat 

„Czołowy kandydat powinien być kandydatem na 
przewodniczącego Komisji. Podejmę wszelkie starania. Przede 
wszystkim odbędzie się debata ekspertów, a następnie  
debata polityczna. Opierając się na realistycznym terminarzu 
przypuszczam, że pierwsze wnioski przedstawię latem 2020 r.” 

Listy międzynarodowe 

„Przeanalizuję również wykonalność i praktyczność systemu 
list międzynarodowych”. 

Ordynacja wyborcza 

„[...] będziemy prowadzić prace nad nowym impulsem dla 
demokracji, które będą obejmować wybory, a zatem 
ordynację wyborczą, problem dezinformacji, a także pluralizm 
mediów w szerszym zakresie”. 

Płatna reklama polityczna i finansowanie europejskich 
partii politycznych 

„[...] będę pracować nad rozwiązaniami zapewniającymi  
większą przejrzystość płatnej reklamy politycznej i większą 
jasność w odniesieniu do finansowania europejskich partii 
politycznych”. 

Budowanie odporności naszych systemów 
demokratycznych 

„Chodzi o budowę odporności społeczeństwa i niestabilność 
harmonogramów, zwłaszcza przed wyborami. […] według 
różnych badań partie polityczne są bardzo aktywnymi  
twórcami fałszywych informacji oraz dezinformacji, [...]  
dlatego zamierzamy przyjrzeć się zasadom prowadzenia 
kampanii politycznych. Widzę tu pewne bardzo konkretne 
kroki, które mogą przynieść rezultaty”. 

Kodeks postępowania w zakresie zwalczania 
dezinformacji 

„[...] ocenię również starannie, czy platformy wywiązują się ze 
zobowiązań, które przyjęły na podstawie kodeksu 
postępowania w zakresie zwalczania dezinformacji”. 

Kompleksowe podejście do zwalczania dezinformacji 

„Tak więc aby skutecznie zwalczać dezinformację i budować 
odporność, musimy przyjąć kompleksowe podejście, 
obejmujące rządy, partie polityczne, platformy, dziennikarzy, 
badaczy, wychowawców i społeczeństwo obywatelskie. 
Rozwijając tę ważną strategię polityczną, będę dążyć do 
utrzymywania ścisłego dialogu z Państwem i będę bardzo 
wdzięczna za wkład z Państwa strony”. 

Działanie na rzecz demokracji europejskiej 

„[...] przygotuję plan działania na rzecz demokracji  
europejskiej [...] jako instrument zapewniający nowy impuls 
do skutecznego uporania się z tą kwestią, tak aby nasz a 
demokracja była bardziej odporna. Wymaga to wprowadzeni a 
w życie inteligentnych ram regulacyjnych, a także spójnych i 
wzajemnie powiązanych struktur”. 

Angażowanie obywateli 

„[...] widzę się w roli zdecydowanej orędowniczki ludzi. Chcę, 
aby ich pojedyncze i zbiorowe głosy były wysłuchiwane, a nie 
ignorowane. Chcę, aby ich prawa respektowano, a nie 
szargano”. 

Obywatelstwo europejskie 

„Zamierzam bardzo uważnie śledzić przygotowywani e  
naszego programu »Prawa, Wartości i Obywatelstwo« [...]  
Chcę, aby te środki finansowe zostały wykorzystane na to, 
czego potrzebujemy”. 

Europejska inicjatywa obywatelska 

„Wykorzystam to, co najlepsze w nowej ustawodawczej wersji 
inicjatywy obywatelskiej, wchodzącej w życie 1 stycznia, lub 
wykorzystam ją maksymalnie. [...] musimy przyspieszyć 
budowę elektronicznego systemu komunikacji z 
organizatorami oraz rozważyć zapewnienie infolinii i 
aktywnego wsparcia, aby osoby pragnące zgłosić inicjatywę 
wiedziały, czego od nich oczekujemy pod względem 
spełnienia obowiązków prawnych. Obiecuję, że zrobię, co w 
mojej mocy, aby to uzyskać”. 

Pluralizm mediów 

„[…] Powinniśmy nadal finansować niezależne projekty 
służące monitorowaniu pluralizmu mediów oraz naruszeń 
wolności mediów, a także wspierać dziennikarzy, których 
bezpieczeństwo jest zagrożone. Wykorzystam wszystkie  
narzędzia polityczne i prawne, którymi dysponuję, aby śledzić 
realizację koncepcji takich jak te zawarte w sprawozdani u 
grupy wysokiego szczebla ds. wolności i pluralizmu mediów”. 

Wolność słowa 

„[…] Jest ona nietykalna, o ile nie chodzi o treści zakazane  
prawem. Jest to zasada, której się trzymamy, np. w walce z 
nawoływaniem do nienawiści w internecie. Nie będę popierać 
żadnego rozwiązania ani żadnego wniosku, zgodnie z którym 
konkretna osoba miałaby występować w charakterze arbitra i 
decydować, co ma być napisane lub ogłoszone w mediach. 
Nie będzie Ministerstwa Prawdy, nie będzie komisarza ds. 
prawdy – nic z tych rzeczy”. 

Pozywanie dziennikarzy za zniesławienie 

„[…] będę śledzić wszystkie możliwe przypadki nadużywani a 
drogi sądowej wobec dziennikarzy. [...] weźmiemy pod uwagę  
pomoc prawną lub finansowanie dla dziennikarzy, których 
dotykają takie nadużycia prawa”. 
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Ogólnounijne przepisy przeciwko powództwom typu 
SLAPP 

„W pierwszym roku urzędowania będę intensywnie pracować 
nad należytym przygotowaniem programu finansowani a 
stanowiącego część programu Kreatywna Europa i mającego 
wspierać niezależne dziennikarstwo. […] musimy 
wypracować systemowe środki, które będą obejmować 
wszystkie państwa członkowskie, aby zapewniać lepszą 
ochronę – nie tylko w sytuacjach, gdy systemy w państwach 
członkowskich zagrażają dziennikarzom, lecz także w 
przypadku indywidualnych gróźb pod adresem 
poszczególnych dziennikarzy. Zastanowimy się więc nad 
najlepszym możliwym wykorzystaniem tego finansowania”. 

Poprawa przejrzystości 

„[…] jeśli chodzi o przejrzystość, chciałabym przedstawić  
wstępne wnioski Parlamentowi i Radzie jeszcze w tym roku. 
Prace nad nimi powinny zatem zacząć się możliwie 
najwcześniej”. 

Przejrzystość procedury ustawodawczej 

„[…] jest to jedno z moich głównych zadań, powinnam więc 
bezzwłocznie się nim zająć – i uzyskać częściowe wyniki być 
może w ciągu najbliższego półrocza. […] Musimy poprawić  
sytuację w tym zakresie teraz. Nie będę więc tracić czasu”. 

Dostęp do dokumentów 

„[...] powinniśmy zwłaszcza zastanowić się nad możliwością 
poprawy dostępu do dokumentów na podstawie wniosku 
Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. [...] są to bardzo 
ważne kwestie, które należy omówić w ramach odnowionego 
dialogu. Powinniśmy zacząć patrzeć na te sprawy w nowy 
sposób”. 

Przejrzystość procedury udzielania absolutorium 

„[...] zwrócę się [...] do moich ekspertów z pytaniem, czy stan 
prawa pozwala Radzie na pełne udostępnianie informacji i 
dokumentów. [...] jeśli nie ma żadnych przeszkód prawnych, 
nie widzę powodu, dla którego Rada miałaby nie udostępniać 
informacji”. 

Większa przejrzystość procesu legislacyjnego 

„[...] powinniśmy przyjrzeć się wszystkim etapom, a także 
procedurze komitetowej”. 

Przejrzystość w rozmowach trójstronnych 

„[...] zwłaszcza w przypadku rozmów trójstronnych, 
końcowego etapu przyjmowania przepisów, powinniśmy 
zachować maksymalną przejrzystość. [...] powrócimy do 
debaty o tym, jak poprawić przejrzystość rozmów 
trójstronnych, wykorzystując starsze wnioski Komisji. 
Powtórzę: musimy zainwestować energię w ten proces, aby 
wypracować lepszy model”. 

Wspólny rejestr służący przejrzystości 

„[...] powinniśmy dążyć do utworzenia wspólnego rejestru 
służącego przejrzystości [...]”. 

Prawo inicjatywy 

„[...] zdaję sobie sprawę, że Parlamentowi zależy na ujęciu tego 
w formalnej procedurze, i mam zamiar popierać to dążenie, 
zgodnie z obietnicą nowo wybranej przewodniczącej”. 

Wdrożenie sprawozdania w sprawie lepszego 
stanowienia prawa 

„Będziemy musieli zrobić więcej w tej sprawie i opublikować 
sprawozdanie z wdrażania – wydaje mi się, że to bardzo 
prawdopodobne rozwiązanie”.
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Ustanowienie wysokich standardów przejrzystości i etyki 
dla wszystkich instytucji 

„[...] pragnę walczyć o zaufanie ludzi do Europy przez poprawę 
trybu wybierania przywódców UE oraz przez ustanowienie 
wysokich standardów przejrzystości i etyki dla wszystkich 
instytucji”. 

Niezależny organ ds. etyki wspólny dla wszystkich 
instytucji UE 

„[…] przeanalizuję i sprawdzę systemy i regulaminy 
pracownicze oraz kodeksy postępowania instytucji 
europejskich, a także postaram się określić sprawy, które 
mogą wchodzić w zakres kompetencji organu ds. etyki. Moim 
zdaniem może to być ciało doradcze – zalecające możliwe 
działania w konkretnych przypadkach lub ewentualne sankcje  
wobec poszczególnych instytucji. Ale to dopiero początek; 
jedynie potwierdzam moją bardzo dużą determinację, aby 
wkrótce rozpocząć prace w tym zakresie”.  

Łączność między odpowiednimi dziedzinami polityki 

„Będę również bardzo ściśle współpracować z kolegami i 
koleżankami, w szczególności z komisarzem ds. wymiaru 
sprawiedliwości, i wykorzystam horyzontalny charakter mojej 
funkcji do przełamywania izolacji i zapewnienia łączności  
między wszystkimi odpowiednimi dziedzinami polityki”. 

Współpraca z Parlamentem 

„[...] będę zawsze gotowa do współpracy z Parlamentem, a 
zwłaszcza z jego komisjami, na wszystkich etapach procesu 
kształtowania polityki i dialogu politycznego w duchu 
lojalności, zaufania i pełnej przejrzystości”. 

Podtrzymywanie europejskich wartości i praw 
Kultura praworządności oparta na wzajemnym szacunku 

„[…] Właśnie dlatego chcę budować kulturę praworządności  
opartą na wzajemnym szacunku. Powinniśmy priorytetowo 
traktować dialog i zapobiegać sytuacjom kryzysowym, lecz w 
równej mierze musimy też rozwiązywać problemy tam, gdzie 
one występują. Będę ściśle przestrzegać zasad i działać z 
determinacją, w razie potrzeby używając wszystkich 
dostępnych narzędzi”. 

Roczny cykl przeglądu praworządności 

„[…] wspólnie z komisarzem ds. wymiaru sprawiedliwości  
będę wzmacniać zestaw narzędzi służących zapewnianiu 
praworządności, zwłaszcza w rocznym cyklu przeglądu 
praworządności”. 

Rola Parlamentu w procedurze określonej w art. 7 TUE 

„Nie wyobrażam sobie, jak Parlament Europejski mógłby 
zostać wyłączony z procedury określonej w art. 7 TUE, skoro to 
Parlament ją zainicjował; tak to widzę”. 

Korupcja 

„Po pierwsze, w odniesieniu do korupcji: istotnie chcemy 
włączyć coroczną ocenę sytuacji w tym zakresie do 
corocznego przeglądu praworządności, ponieważ tam jest jej 
miejsce. [...] Będziemy więc monitorować korupcję w sposób 
systemowy”. 

Europejska konwencja praw człowieka 

„[...] pragnę dopilnować przystąpienia UE do europejskiej 
konwencji praw człowieka: będzie to wyraźna oznaka naszego 
zaangażowania na rzecz praw podstawowych”. 

Obrona praw podstawowych 

„Jestem głęboko świadoma, jak niezbędna jest obrona ludzi i 
ich praw podstawowych w każdej godzinie, każdego dnia i za 
każdym razem, kiedy pojawia się dla nich zagrożenie. Nikogo 
nie zostawimy samemu sobie”. 

Karta praw podstawowych Unii Europejskiej 

„Będę starać się [...] promować Kartę praw podstawowych Unii 
Europejskiej. […] Pragnę promować prawa podstawowe we 
wszystkim, co robimy. Chcę, aby prawa podstawowe zostały 
włączone w strukturę procesów kształtowania polityki w 
Komisji, czy to dotyczących sztucznej inteligencji, czy 
transformacji cyfrowej, czy polityki równości”. 

Aktualizacja strategii na rzecz praw podstawowych 

„Trzecią kwestią, nad którą będziemy pracować, jest 
aktualizacja strategii na rzecz praw podstawowych. To moja 
Trójca Święta. Prawa podstawowe, praworządność i 
demokracja będą trzema kierunkami naszego działania i liczę 
w tym zakresie na bardzo mocne zaangażowani e  
Parlamentu”. 

Zaangażowanie w walkę z antysemityzmem pod każdą 
postacią 

„W tym przypadku musimy połączyć siły i przedstawić jedno 
absolutnie jasne przesłanie – że antysemityzm jest absolutnie  
niedopuszczalny”. 

Dialog z kościołami oraz stowarzyszeniami i wspólnota mi 
religijnymi 

„Cieszę się, że jedno z postanowień Traktatu przewiduje 
dialog z kościołami oraz grupami światopoglądowymi i 
niewyznaniowymi. [...] Taki dialog jest przewidziany dwa razy 
w roku. Nadal zastanawiam się nad szczegółami  
organizacyjnymi i metodą, ale z radością wezmę udział w tym 
dialogu”. 

  

Zastrzeżenie prawne i prawo autorskie. Opinie wyrażone w niniejszym dokumencie są jedynie opiniami autorów i nie muszą odzwierciedla ć 
oficjalnego stanowiska Parlamentu Europejskiego. Kopiowanie i tłumaczenie w celach niekomercyjnych jest dozwolone pod warunkiem wskazania 
źródła oraz wcześniejszego poinformowania Parlamentu Europejskiego i wysłania mu egzemplarza. Cytaty zawarte w niniejszym dokumencie opierają 
się na wypowiedziach w języku angielskim zawartych w pełnym sprawozdaniu z wysłuchań, udostępnionym a posteriori. © Unia Europejska, 2019. 
 
Opracowanie: październik 2019 r. Data publikacji: listopad 2019 r. 
Właściwi administratorzy: Eeva PAVY, Ottavio MARZOCCHI. Asystent redakcyjny:  Fabienne VAN DER ELST 
Kontakt: poldep-citizensx@ep.europa.eu 
 
Niniejszy dokument jest dostępny w internecie pod adresem: www.europarl.europa.eu/supporting-analyses 
Wersja drukowana  ISBN 978-92-846-5576-2 | doi:10.2861/925051 |  QA-03-19-717-EN-C 
PDF ISBN 978-92-846-5575-5| doi:10.2861/1957 |  QA-03-19-717-EN-N 

https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191008RES63701/20191008RES63701.pdf
mailto:poldep-citizensx@ep.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/supporting-analyses


BRIEFING  
Wysłuchania kandydatów i kandydatek na komisarzy 
wrzesień–listopad 2019 r. 
 

 

 Departament Tematyczny ds. Praw Obywatelskich i Spraw Konstytucyjnych 
Autorka: Eeva Pavy 

Dyrekcja Generalna ds. Polityki Wewnętrznej Unii Europejskiej 
PE 621.921 – październik 2019 r. 

 
 

PL 

 

 

Zobowiązania, jakie podczas wysłuchania złożyła 

DUBRAVKA ŠUICA 
Kandydatka na wiceprzewodniczącą 
do spraw demokracji i demografii 

Kandydatka na wiceprzewodniczącą Dubravka Šuica stawiła się przed Parlamentem Europejskim 3 października 2019 
r., aby odpowiedzieć na pytania posłów i posłanek z Komisji Spraw Konstytucyjnych oraz Komisji Zatrudnienia i Spraw 
Socjalnych. Podczas wysłuchania kandydatka złożyła szereg zobowiązań, które wyszczególniono w niniejszym 
dokumencie. Zobowiązania te odnoszą się do jej zakresu kompetencji, przedstawionego w piśmie określającym 
zadania, które przesłała jej Ursula von der Leyen, nowo wybrana przewodnicząca Komisji Europejskiej. W zakres ten 
wchodzą: 

 konferencja w sprawie przyszłości Europy oraz 
 wspieranie Europy w związku z przemianami demograficznymi. 

Należy mieć na uwadze, że cytaty zawarte w niniejszym dokumencie pochodzą jedynie ze zobowiązań złożonych 
ustnie podczas wysłuchania. Pełne sprawozdanie z wysłuchania publicznego jest dostępne na stronie wysłuchań 
kandydatów i kandydatek na komisarzy. Przed wysłuchaniem kandydatka na wiceprzewodniczącą otrzymała również 
pytania na piśmie, na które udzieliła odpowiedzi pisemnych. 
  

 

 

https://ipolnet.in.ep.europa.eu/home/ep-directory/organisation-chart.html?action=structureComposition&node=02&type=SERVICE_NODE&withoutType=EXTERNAL&order=ORDER_BY_PROTOCOL_ORDER&language=en
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-dubravka-suica_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-dubravka-suica_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20191003-1830-SPECIAL-HEARING-4Q2
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191004RES63432/20191004RES63432.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/en/hearings2019/commission-hearings-2019/20190910STO60714/dubravka-suica-croatia
https://www.europarl.europa.eu/news/en/hearings2019/commission-hearings-2019/20190910STO60714/dubravka-suica-croatia
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190927RES62435/20190927RES62435.pdf
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Konferencja w sprawie przyszłości Europy 

Uzgodnienie koncepcji, struktury, harmonogramu i 
zakresu 

„Nowo wybrana przewodnicząca ustanowiła ambitny 
harmonogram, ogłaszając, że konferencja rozpocznie się w 
2020 r. i będzie trwać dwa lata. Dlatego [...] będę 
współpracować z Parlamentem, Radą i wszystkimi innymi  
zainteresowanymi stronami nad uzgodnieniem koncepcji, 
struktury, formatu, terminarza i zakresu konferencji. 
Przedstawię swoje pomysły na samym początku kadencji i 
pragnę podkreślić znaczenie współpracy z Państwem, posłami  
i posłankami ze wszystkich ugrupowań obecnych w 
Parlamencie”. 

Format konferencji 

„[...] konferencji będzie przewodzić rada konsultacyjna. Jest to 
konferencja, lecz w rzeczywistości [...] będzie to szereg 
konferencji odbywających się w całej Europie. Właśnie to 
chcemy zrobić”. 

Rada konsultacyjna 

„Zdecydowanie powstanie rada konsultacyjna, której 
przewodniczącą będę ja, lecz współprzewodniczyć jej będzie 
osoba zasiadająca w Parlamencie”. 

Określenie tematów 

„[...] myślę, że musimy trzymać się sześciu filarów wpisanych w 
wytyczne polityczne nowo wybranej przewodniczącej, 
którymi są: nowy Europejski Zielony Ład, klimat, transformacj a 
cyfrowa, gospodarka służąca ludziom, silniejsza pozycja 
Europy na świecie oraz europejski styl życia, a także nowy 
impuls dla demokracji europejskiej. Myślę, że to powinien być 
zakres naszych tematów, lecz nie ja o tym zdecyduję. 
Chciałabym porozmawiać o tym w Parlamencie i to będzie 
moje pierwsze zadanie w ciągu pierwszych 100 dni. Przyjdę 
więc do Państwa i zdecydujemy, co dalej. Musimy to 
oczywiście zrobić we współpracy z Radą, ale myślę, że będą 
Państwo pierwszymi zaangażowanymi”. 

Rola Parlamentu i jego zaangażowanie na wszystkich 
etapach 

„Wzmacnianie demokracji europejskiej nie może odbywać się 
bez najważniejszego organu, jakim jest Parlament Europejski  
– organ, w którym aktywnie uczestniczą nasi obywatele. 

Zdecydowanie zobowiązuję się do współpracy z Państwem i z 
Radą na wszystkich etapach konferencji”. 

Wizyty w każdym państwie członkowskim 

„[...] Musimy odwiedzić każde z państw członkowskich na 
początku naszej kadencji”. 

Angażowanie parlamentów narodowych, organizacji 
pozarządowych i społeczeństwa obywatelskiego 

„A zatem parlamenty narodowe, oczywiście, następnie  
organizacje pozarządowe. [...] Społeczeństwo obywatelskie  
jest również bardzo ważne i nie będę go pomijać. Pragnę 
Państwa zapewnić, że uwzględnię wszystkie te podmioty, lecz 
zrobię to wspólnie z Państwem, gdyż wspólnie pokierujemy 
tym przedsięwzięciem; jak wspomniałam, nie zrobię nic bez 
uzgodnienia z Państwem koncepcji, zakresu, harmonogramu; 
wszystko będziemy robić razem”. 

Zaangażowanie władz lokalnych i regionalnych 

„Musimy kontaktować się ze wszystkimi – organizacjami  
pozarządowymi, władzami lokalnymi i regionalnymi, 
parlamentami narodowymi. Władze lokalne i regionalne będą 
jednak najważniejsze, ponieważ jest to najłatwiejszy sposób 
dotarcia do obywateli, a chcemy dotrzeć do każdego 
obywatela, który jest zainteresowany naszą wspólną 
przyszłością”. 

Zaangażowanie obywateli 

„[...] nie prowadzimy selekcji; będzie to proces całkowicie 
otwarty i całkowicie pluralistyczny. Będziemy rozmawiać, 
słuchać, a następnie uzgodnimy rezultaty”. 

Docieranie do obywateli na obszarach wiejskich 

„[...] myślę, że musimy udać się na obszary wiejskie, aby 
dotrzeć do każdego obywatela”. 

Uczestnictwo osobiste lub online maksymalnie łatwe i 
dostępne 

„[...] Musimy angażować Europejczyków z całej Unii, słuchać, 
jakie są ich nadzieje, oczekiwania i obawy, które odnoszą się 
do ich realiów: tych związanych z klimatem, gospodarką, 
rozwojem cyfryzacji, globalną transformacją i zmianami  
demograficznymi. Nowo wybrana przewodnicząca Komisji 
powierzyła mi zadanie znalezienia sposobów gwarantujących, 
że uczestnictwo osobiste lub online będzie maksymalni e  
łatwe i dostępne. Będzie to dla mnie absolutny priorytet”.
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Zapewnienie monitorowania uzgodnień 

„[...] ta konferencja musi prowadzić do rezultatów. Słuchanie  
obywateli jest ważne, ale nie jest celem samym w sobie. 
Prawdziwe zrozumienie oznacza podjęcie prawdziwego 
działania. Musimy dopilnować, aby wszystko, co zostanie 
uzgodnione, zostało wykonane. Jest to wyraźne zobowiązanie  
zawarte przez nowo wybraną przewodniczącą w jej 
wytycznych politycznych i będę współpracować ze 
wszystkimi kolegami i koleżankami w Komisji, a także w 
Parlamencie, oraz ze wszystkimi zainteresowanymi komisjami  
[...] – jak również z pozostałymi instytucjami, by 
zagwarantować, że monitorujemy realizację uzgodnień”. 

Potencjalne zmiany w Traktacie jako działania 
uzupełniające 

„Jeżeli zatem potrzebna jest zmiana Traktatu, będę otwarta na 
dalszą debatę – zresztą nie tylko ja, lecz wszyscy Państwo. 
Zauważyłam, że taki pomysł był omawiany przez tę komisję 
Parlamentu, i bardzo ważne jest, aby Parlament był silniejszy i 
miał więcej uprawnień; ponieważ jestem jedną z Was, 
opowiadałabym się za tym. Wiedzą Państwo jednak, że 
Komisja będzie pracować kolegialnie – będziemy stanowić 
zespół. A zatem jeżeli przyjmiemy jednomyślne podejście, 
będę za, lecz najpierw porozmawiajmy z obywatelami i 
zobaczmy, czy ten Traktat jest wystarczający – czy 
wyczerpaliśmy już wszystkie możliwości, które on nam 
oferuje. Jeżeli nie, wówczas musimy rozpocząć debatę nad 
zmianami”. 

Sprawozdania komisji AFCO w sprawie przyszłości 
Europy 

„Oczywiście zgadzam się z tymi sprawozdaniami . 
Opowiadałam się za nimi podczas posiedzeń plenarnych, a 
nawet uczestniczyłam w debatach i, oczywiście, udostępniam 
treść tych sprawozdań”. 

Inicjatywa ustawodawcza dla Parlamentu Europejskiego 

„[...] Komisja Spraw Konstytucyjnych zajmowała się kwestią 
inicjatywy ustawodawczej od wielu lat i znajduje to 
odzwierciedlenie w Państwa sprawozdaniach. [...] Jeśli 
przewodnicząca Komisji będzie to tego skłonna, ja również 
jestem do tego skłonna, będziemy razem gotowe do zmiany 
sytuacji i przyznania, w razie potrzeby, inicjatywy 
ustawodawczej. [...] nie będę się sprzeciwiać, gdyż wywodzę  
się z Parlamentu, chcę wzmocnić jego pozycję i wiem, że to 
bardzo ważne dla nas wszystkich i dla wszystkich Państwa. 
Będę więc przychodzić tutaj, rozmawiać z Państwem i 
zobaczymy, jak sytuacja się rozwinie”. 

Pomocniczość 

„[...] zdecydowanie opowiadam się za zasadą pomocniczości  
[...] i będę się tego trzymać. Oczywiście jeśli chodzi o filar 
społeczny, za który odpowiadam, muszę uwzględniać 
kompetencje państw członkowskich. W przypadkach jednak, 
w których możemy udzielić pomocy, dlaczego mielibyśmy 
tego nie robić, zapewniając finansowanie lub robiąc inne 
rzeczy, które mogą pomóc, zwłaszcza w Europie Środkowej i 
Wschodniej oraz w krajach najmniej rozwiniętych?”. 

Proporcjonalność 

„Zasada pomocniczości, ale też proporcjonalności, jest już 
uwzględniona. Musimy zatem zawsze o tym pamiętać i mieć 
to na uwadze. Oczywiście uważam, że proporcjonalność jest 
również bardzo ważna i nie musimy na nikogo nakładać 
żadnych dodatkowych obciążeń, zwłaszcza na władze lokalne 
i regionalne”. 

Ustanowienie procedury „czerwonej kartki” w 
przypadkach, w których parlament narodowy uzna, że 
dany środek jest sprzeczny z zasadą pomocniczości 

„[...] »Żółtej kartki« użyto dotychczas trzy czy cztery razy. 
Oznacza to, że musimy wykorzystywać wszystkie możliwości, 
od »zielonej kartki« po »czerwoną kartkę«. Nie potrafię 
Państwu tego powiedzieć, ale może omówmy tę kwestię na 
konferencji w sprawie przyszłości Europy? Jeśli taka będzie 
konkluzja, nie będę się sprzeciwiać. Jesteśmy całkowicie 
otwarci i całkowicie pluralistyczni. Taki jest duch nowego 
kolegium i nowej Komisji”. 

Prawa obywateli europejskich mieszkających w 
Zjednoczonym Królestwie oraz obywateli brytyjskich 
mieszkających w UE 

„[...] Obywatelstwo jest bardzo ważne, zwłaszcza kiedy mowa 
o Irlandii i Irlandii Północnej, i musimy brać to pod uwagę. 
Oczywiście wielkoduszność nie wystarczy. Będziemy musieli 
zrobić więcej dla tych ludzi – zarówno dla obywateli 
Zjednoczonego Królestwa w Europie, jak i dla Europejczyków 
w Zjednoczonym Królestwie”. 

Podstawowe wartości UE 

„Unia, którą będę promować, to Unia godności ludzkiej, 
wolności, demokracji, równości, praworządności i 
poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących 
do mniejszości. Wartości te są wspólne państwom 
członkowskim w społeczeństwie, w którym panują pluralizm, 
niedyskryminacja, tolerancja, sprawiedliwość, solidarność i 
równouprawnienie między mężczyznami i kobietami. Będę 
trzymać się artykułu 2 i nigdy z tego nie zrezygnuję [...]”. 

System czołowych kandydatów i listy międzynarodowe 

„W przekazanym mi piśmie określającym zadania oraz w wielu 
innych takich pismach zobowiązano nas do włączenia tego 
punktu do programu prac i przedstawienia sprawy Państwu; 
musimy to dokończyć. Będzie to pierwszy temat poruszony na 
konferencji w sprawie przyszłości Europy: system czołowych 
kandydatów i listy międzynarodowe. Do końca lata 2020 r. 
będziemy musieli sfinalizować tę debatę i ustalić, co dalej”. 

Wspieranie Europy w związku z przemianami 
demograficznymi 

Wpływ zmian demograficznych na poszczególne grupy 

„[...] przeanalizuję każdy aspekt zmian demograficznych oraz 
ich wpływ na poszczególne grupy, których dotykają”. 
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Przegląd na podstawie danych Eurostatu 

„[...] cokolwiek będę robić, będę to robić na podstawie  
przeglądu [...]; wykorzystam dane Eurostatu i dzięki temu 
wszystko będzie oparte na dowodach. Nie rozpoczniemy więc 
tej procedury oraz nie rozpoczniemy przyjmowania żadnych 
przepisów bez konkretnych danych, które pozyska Eurostat”. 

Harmonogram przeglądu 

„[...] mam obowiązek [...] przeprowadzenia przeglądu w ciągu 
pierwszych sześciu miesięcy i ustalenia, co robić dalej. To 
będzie przedmiotem mojego pierwszego sprawozdania w 
ciągu pierwszych sześciu miesięcy urzędowania”. 

Długoterminowa wizja dla obszarów wiejskich 

„Pragnę skupić się na obszarach wiejskich, które często 
najmocniej dotyka spadek liczby ludności, brak możliwości 
prowadzący do drenażu mózgów, poważny niedobór 
najważniejszych usług oraz większe ryzyko ubóstwa. Będę 
również koordynować prace nad długoterminową wizją dla 
obszarów wiejskich w ścisłym porozumieniu z organami  
lokalnymi i regionalnymi. Chcemy, aby maksymalni e  
wykorzystały one swój potencjał, i wspieramy je w stawianiu 
czoła specyficznym problemom, przed którym stoją”. 

Walka z ubóstwem 

„Zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby wypełniać swoje 
obowiązki, wykonywać funkcje wskazane w piśmie 
określającym zadania oraz pomagać obywatelom Europy, 
osobom potrzebującym oraz dotkniętym ubóstwem i takim, 
które pozostawiono same sobie, by mogły prowadzić godne  
życie”. 

Drenaż mózgów 

„Skupię się na problemie drenażu mózgów, wspierając  
najbardziej dotknięte nim regiony, zwłaszcza przez gwarancję 
dla młodzieży”. 

Zielona księga w sprawie starzenia się 

„Przedstawię zieloną księgę w sprawie starzenia się, aby 
ocenić, co można i należy zrobić, zwłaszcza z myślą o 
wspieraniu aktywnego starzenia się i sprawdzeniu, czy nasze  
systemy ochrony socjalnej są przystosowane do potrzeb 
starszego społeczeństwa. Odbędzie się to w ścisłej współpracy 
z Parlamentem i oczywiście z państwami członkowskimi , 
których kompetencje obejmują większość tych dziedzin”. 

Europejski filar praw socjalnych 

„[...] w ramach wdrażania europejskiego filaru praw socjalnych 
będę koordynować pracę nad lepszym godzeniem życia 
zawodowego z rodzinnym”. 

Godzenie życia zawodowego z rodzinnym 

„Musimy zatem zapewnić lepsze godziny pracy, lepszą 
infrastrukturę dla matek i ojców [...] dlaczego nie mielibyśmy 
troszczyć się o rodziny i prowadzić polityki przyjaznej 
rodzinie? Jestem więc za. Jest to jeden z głównych 
komponentów Europejskiego filaru praw socjalnych”. 

Ochrona praw dzieci 

„Jest to decyzja Parlamentu [...]: Europejski Fundusz Społeczny 
Plus. Parlament zwrócił się o przeznaczenie 5,9 mln EUR w 
kolejnych wieloletnich ramach finansowych na ochronę dzieci 
oraz gwarancję dla dzieci. Poprę takie rozwiązanie. 
Poprosiłabym o więcej, w miarę możliwości, zapytajmy jednak 
komisarza Johannesa Hahna, co o tym myśli. [...] zawsze będę 
brać pod uwagę decyzje Parlamentu i wszystkich Państwa 
[...]”. 

Większe inwestycje w przyszłość dzieci 

„Pokieruję pracami nad inwestowaniem w nasze dzieci. [...] Nie 
ma ważniejszej inwestycji niż właśnie taka [...]. Będę 
koordynować prace nad nową gwarancją dla dzieci oraz 
przedstawię kompleksową strategię na rzecz praw dziecka”. 
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Zobowiązania, jakie podczas wysłuchania złożył 

MARGARITIS SCHINAS 
Kandydat na wiceprzewodniczącego 
do spraw promowania europejskiego stylu życia 

Kandydat na wiceprzewodniczącego Margaritis Schinas stawił się przed Parlamentem Europejskim 3 października 2019 
r., aby odpowiedzieć na pytania posłów i posłanek z Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych, Komisji Kultury i Edukacji oraz Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Podczas wysłuchania kandydat 
złożył szereg zobowiązań, które wyszczególniono w niniejszym dokumencie. Zobowiązania te odnoszą się do jego 
zakresu kompetencji, przedstawionego w piśmie określającym zadania, które przesłała mu Ursula von der Leyen, nowo 
wybrana przewodnicząca Komisji Europejskiej. W zakres ten wchodzą: 

 umiejętności, edukacja i integracja, 
 znalezienie wspólnej płaszczyzny w dziedzinie migracji oraz 
 unia bezpieczeństwa. 

Należy mieć na uwadze, że cytaty zawarte w niniejszym dokumencie pochodzą jedynie ze zobowiązań złożonych 
ustnie podczas wysłuchania. Pełne sprawozdanie z wysłuchania publicznego jest dostępne na stronie wysłuchań 
kandydatów i kandydatek na komisarzy. Przed wysłuchaniem kandydat na wiceprzewodniczącego otrzymał również 
pytania na piśmie, na które udzielił odpowiedzi pisemnych.

 
 

http://www.poldepnet.ep.parl.union.eu/poldept/cms/cache/offonce/poldepnet/poldep_b
https://ipolnet.in.ep.europa.eu/home/ep-directory/organisation-chart.html?action=structureComposition&node=02&type=SERVICE_NODE&withoutType=EXTERNAL&order=ORDER_BY_PROTOCOL_ORDER&language=en
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-margaritis-schinas-2019_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20191003-1830-SPECIAL-HEARING-2Q2
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191004RES63431/20191004RES63431.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/en/hearings2019/commission-hearings-2019/20190910STO60716/margaritis-schinas-greece
https://www.europarl.europa.eu/news/en/hearings2019/commission-hearings-2019/20190910STO60716/margaritis-schinas-greece
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190927RES62437/20190927RES62437.pdf
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Umiejętności, edukacja i integracja 

Unia równości i różnorodności 

„Moim zadaniem będzie zapewnienie, abyśmy połączyli 
wiedzę specjalistyczną z różnych obszarów polityki z 
ukierunkowaniem na ludzi i konkretne rezultaty”. 

„Myślę, że ekspresja i swoboda kulturalna to element bycia 
Europejczykiem lub Europejką [...]. Wraz z Mariją Gabriel i 
naszymi służbami bardzo chętnie przeanalizuję sprawy lub 
przypadki [cenzury i tłumienia swobody artystycznej] 
wchodzące w nasz zakres kompetencji, ponieważ jesteśmy 
ciekawi, jak wygląda sytuacja i jak możemy pomóc”. 

Kultura i sport / Europejski Korpus Solidarności i 
DiscoverEU 

„Zgadzam się z wieloma wyrażonymi opiniami, że osoby 
uczestniczące w inicjatywie DiscoverEU oraz w Europejskim 
Korpusie Solidarności powinny nie tylko podróżować. 
Powinny one przywozić z sobą doświadczenia, powinny mieć 
styczność z umiejętnościami oraz powinny przynosić wiedzę 
szerszym kręgom społeczeństwa; jestem gotów nad tym 
pracować”. 

„Niewątpliwie udział młodzieży rewolucjonizuje nasz sposób 
patrzenia na klimat i środowisko [...]. Tak więc przez nasze  
programy młodzieżowe (Europejski Korpus Solidarności , 
DiscoverEU) będę starał się zrobić możliwie najwięcej, aby 
wspierać dążenie do zrównoważonego rozwoju angażujące  
naszą młodzież”. 

„Nie możemy zapomnieć o jednym ze skarbów Europy: 
naszym dziedzictwie kulturowym, w które musimy nadal  
inwestować i promować je zarówno u siebie, jak i poza 
naszymi granicami”. 

„Chcę w pełni wykorzystać synergie między Mariją Gabriel i jej 
pracą w dziedzinie sportu oraz działaniami Stelli Kyriakides na 
rzecz zdrowego trybu życia [...]. Oddolny wkład w sport [...] to 
obszar, do którego powinniśmy kierować pieniądze i w 
którym powinniśmy zapewnić pomoc”. 

Edukacja / europejski obszar edukacji 

„Będziemy dążyć do tego, aby europejski obszar edukacji stał  
się rzeczywistością, oraz stwarzać zachęty dla państ w 
członkowskich, aby modernizowały swoje systemy kształcenia 
i szkolenia, w tym w obszarze cyfrowego uczenia się. 
Dopilnuję, abyśmy wykorzystali programy Erasmus+ , 
DiscoverEU oraz Europejski Korpus Solidarności do 

wzmocnienia pozycji młodzieży i zapewnienia nowych 
możliwości pod względem mobilności”. 

„Musimy utworzyć ten europejski obszar edukacji do 2025 r. 
To nasz główny priorytet. Aby go zrealizować, musimy być w 
stanie podjąć działania w odniesieniu do wszystkich szczebli 
edukacji, od szkół podstawowych po uniwersytety. Musimy 
ustanowić europejską legitymację studencką. Musimy oprzeć 
się na europejskich sojuszach uczelni, które już 
wprowadziliśmy w życie. Musimy dowartościować 
nauczycieli”. 

„Fundusz Erasmus+ [...] to jeden z najbardziej udanych 
programów w historii UE; w pełni popieramy pomysł  
potrojenia przeznaczanych na niego środków [...]. Pewne 
aspekty programu Erasmus+ powstrzymują niektóre osoby od 
udziału ze względu na brak środków lub z innych przyczyn [...] . 
Omówię tę kwestię z kolegą Nicolasem Schmitem [...], aby 
ustalić, czy możemy uzyskać finansowanie z Europejskiego 
Funduszu Społecznego (EFS), które pozwoliłoby tym młodym 
ludziom również uczestniczyć w programie Erasmus+”. 

„Aby pomóc w zagwarantowaniu, że żadne dziecko nie 
zostanie pozostawione samemu sobie, wprowadzimy 
europejską gwarancję dla dzieci, zapewniającą dzieciom, 
które są narażone na ubóstwo lub wykluczenie, dostęp do 
najbardziej podstawowych praw, takich jak opieka zdrowotna 
i edukacja”. 

„Obiecuję, że często będą mnie Państwo widzieć w terenie [...], 
w ośrodkach szkoleniowych, szkołach i na uniwersytetach”. 

Określenie niedoboru kwalifikacji i przekwalifikowanie 

„Myślę, że w odniesieniu do kwalifikacji musimy zrobić dwie 
rzeczy jednocześnie. Po pierwsze [...], musimy nadal  
inwestować w kwalifikacje potrzebne na rynku pracy i walczyć 
z nierównościami. [...] Ale jest jeszcze jeden obszar, który ma 
związek z kwalifikacjami i w którym musimy zrobić więcej. Jest 
to kwestia umiejętności miękkich, mających związek z 
włączeniem społecznym: nie kwalifikacji, które koniecznie 
muszą dawać dostęp do rynku pracy, lecz umiejętności, które 
mogą umożliwić lepszą integrację ze społeczeństwem wokół  
nas. Rozmawianie z innymi, uprawianie sportu, zwiedzanie 
muzeów, angażowanie się w działalność społeczeństwa 
obywatelskiego. Z pomocą Marii Gabriel i Nicolasa Schmita 
będziemy z determinacją działać w obu tych dziedzinach: 
wykorzystując prawo, ponieważ mamy już odpowiednie  
przepisy; wykorzystując nasze instrumenty; wykorzystując  
EFS, program Erasmus+, Europejski Korpus Solidarności oraz 
inicjatywę DiscoverEU”.
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„Do zrobienia są dwie rzeczy [...]: po pierwsze, doskonalenie  
zawodowe pozwoli zapewnić, aby segmenty naszego 
społeczeństwa, dla których uzyskanie niektórych umiejętności 
jest praktycznie niemożliwe, osiągnęły taki poziom wiedzy, 
który pozwoli im na korzystanie z technologii cyfrowych [...] . 
Jest to praca, którą musimy wykonać, jeśli chodzi o wymiar  
socjalny naszego zakresu zadań. Druga część to eliminacja 
niedoboru kwalifikacji. To znaczy: co możemy zrobić w 
związku z faktem, że w przyszłym roku będziemy potrzebować 
250 tys. wykwalifikowanych pracowników w sektorze 
cyfrowym [...]. Właśnie tu wchodzi w grę legalna migracja, a 
także pozytywna interwencja przez opisany Państwu przez 
Mariję Gabriel plan działania w dziedzinie edukacji cyfrowej, 
przez nasz sposób wykorzystania ścieżek kształcenia w 
europejskim obszarze edukacji w celu zapewnienia 
umiejętności, których nam brakuje”. 

„A zatem uczenie się przez całe życie jest priorytetem. Musimy 
realizować to zadanie za pomocą kompleksowego zbioru 
instrumentów, nowego programu na rzecz umiejętności, 
inicjatywy Erasmus+ i EFS. W tym zakresie musimy udzielić 
państwom członkowskim bardzo wyraźnej pomocy w 
identyfikacji szczególnych potrzeb dotyczących uczenia się 
przez całe życie [...]. Nadal zobowiązuję się do rozpoczynani a 
działań w sposób oddolny. Musimy odwiedzić państwa 
członkowskie, określić potrzeby, a następnie dopasować do 
nich politykę oraz instrumenty UE”. 

„Staże nie mogą być traktowane po prostu jako możliwość 
zatrudnienia młodych osób, jeśli odbywa się to na 
niepewnych warunkach i wypacza ideę szkolenia. Staże mają 
sens tylko wówczas, gdy odbywają się przez określony czas, 
przy precyzyjnym określeniu nabywanych umiejętności i form 
uczenia się. Myślę również, że bardzo ważna jest rozmowa o 
wynagrodzeniach. Jeżeli zaś te warunki nie są spełnione, staże 
nie są już stażami. Myślę zatem, że Komisja będzie nadal  
pracować – z udziałem Nicolasa Schmita – nad tym, aby 
zasady te upowszechniły się w tego rodzaju zatrudnieniu”. 
„Nie jestem zadowolony, że wiele spraw, które omawialiśmy, 
takich jak uczenie się przez całe życie, bezrobocie młodzieży, 
kwalifikacje, doskonalenie zawodowe, jest rozproszonych w 
różnych działach Komisji. Musimy więc połączyć to wszystko 
razem, i na tym, jak sądzę, polega moja rola, wraz z 
komisarzami ds. zatrudnienia, ds. edukacji, kultury, młodzieży 
i sportu, ds. równości oraz ds. zdrowia”. 
Poprawa integracji migrantów i uchodźców 
„Zamierzam poddać analizie plan działania z 2016 r. dotyczący 
integracji migrantów i uchodźców. [...] Z zadowoleniem 
dowiedziałem się, że długoterminowa integracja migrantów i 
uchodźców zostanie włączona do nowego Europejskiego 
Funduszu Społecznego Plus. Zapewni nam to więcej narzędzi 
i więcej środków na wspieranie inicjatyw na rzecz integracji”. 

„Nasze przepisy dotyczące zatrudnienia rezydentów 
długoterminowych [...] ewidentnie wymagają przeglądu. Taki  
przegląd został zaplanowany. [...] Bardzo chętnie rozważę 
zmianę w przepisach w sprawie zatrudnienia rezydentów 
długoterminowych właśnie po to, aby wyeliminować wszelkie 
przeszkody, które mogą uniemożliwiać osobom legalnie 
przebywającym w UE korzystanie z możliwości, jakie daje 
mobilność pracowników w całej Unii”. 

Znalezienie wspólnej płaszczyzny w dziedzinie 
migracji 
Nowy pakt o migracji i azylu 
„Przygotowanie nowego pakt o migracji i azylu [...] to trudne 
zadanie, ale wierzę, że możemy je wykonać, wykorzystując  
nasze mocne strony i wyciągając wnioski z przeszłości. Nowy 
pakt musi mieć charakter przekrojowy i łączyć polityki 
wewnętrzne z zewnętrznymi. Co do reformy wspólnego 
europejskiego systemu azylowego, pierwszą rzeczą, jaką 
musimy zrobić wraz z komisarzem do spraw wewnętrznych, 
jest podjęcie dialogu z Państwem i z państwami  
członkowskimi. [...] Wkrótce przedstawimy Państwu warianty, 
które chcielibyśmy omówić i w odniesieniu do których 
chcielibyśmy osiągnąć konsensus, i dopiero później 
przedstawimy formalny wniosek”. 

„Myślę, że musimy nadal kłaść nacisk na reformę systemu 
dublińskiego i odpowiednich procedur, ale i przerwać impas, 
uwzględniając wszystkie inne elementy, które składają się na 
pełny obraz: powroty, nowe umowy o readmisji i uzgodnienia 
w tym zakresie, Schengen, granice [...]. Musimy kontynuować 
postępy osiągnięte dzięki pięciu tekstom ustawodawczym, 
nad którymi wykonali Państwo bardzo dobrą pracę w 
Parlamencie Europejskim. [...] Po drugie, musimy skupić się na 
dwóch tekstach, których brakuje: dotyczących systemu 
dublińskiego i procedur. [...] Aby przełamać impas 
występujący w państwach członkowskich blokujących tę 
inicjatywę, musimy być w stanie przedstawić nowe elementy 
[...]. Przede wszystkim powroty i umowy o readmisji [...] . 
Następnie musimy przeprowadzić przegląd wniosku w 
sprawie Schengen, ponieważ wolność wewnętrzna ma 
związek z tym, jak chronimy nasze granice”. 

„Wraz z odpowiednim kandydatem na komisarza zamierzamy 
[...] przed końcem tego roku zaprezentować dokument  
programowy [...] określający główne kwestie, którymi należy 
się zająć [...]. Następnie [...], na początku kolejnego roku, 
będziemy w stanie osiągnąć nową dynamikę przy wsparciu 
całego kolegium komisarzy i nowo wybranej przewodniczącej 
Komisji”. 

„Jako tymczasowy środek zaradczy, [....] do czasu wdrożenia 
nowego prawdziwego systemu azylowego, musimy wspierać 
państwa członkowskie, uwzględniając tymczasowe ustalenia 
dotyczące sprowadzania na ląd. Moim zdaniem ta część musi  
obejmować prowadzenie odpowiedniego dialogu z wieloma 
organizacjami pozarządowymi prowadzącymi godne  
pochwały operacje poszukiwawczo-ratownicze na Morzu 
Śródziemnym”. 
„Wszystkie wnioski i inicjatywy dotyczące nowego paktu będą 
przedstawione z celem – równoległym – jakim jest zniesienie 
wewnętrznych kontroli granicznych i powrót do w pełni 
funkcjonalnej strefy Schengen”. 
„Pokieruję ponowionymi staraniami na rzecz organizacji 
powrotów osób niemających prawa pobytu: po pierwsze, 
przez dokończenie reformy naszych wewnętrznych unijnych 
zasad dotyczących powrotów, a po drugie, przez zawieranie 
umów o readmisji i dokonywanie uzgodnień w tym zakresie z 
priorytetowymi krajami tranzytu i pochodzenia”. 
Zwiększanie możliwości legalnej migracji 
„Podjęcie działania i zrobienie czegoś znaczącego w zakresie 
legalnej migracji nie jest uzależnione od zwalczania 
nielegalnej migracji. To coś, co musimy zorganizować 
należycie, w sposób pozytywny. [...] Te projekty pilotażowe, 
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które umożliwiają niektórym państwom członkowskim, z 
naszą pomocą, podejmowanie prób eliminacji niedoboru 
kwalifikacji dzięki legalnej migracji – to dobry początek. 
Musimy podejmować więcej działań w tym kierunku. 
Następnie – przy czym jest do dla mnie sprawa nowa – chętnie 
zapoznam się z wnioskiem dotyczącym niebieskiej karty. 
Zobaczmy, co poszło nie tak. [...] musimy utrzymywać 
korytarze humanitarne w połączeniu z przesiedleniami, 
ponieważ jest to kolejny uporządkowany sposób legalnego 
sprowadzania ludzi”. 

 „Opierając się na projektach pilotażowych w zakresie legalnej 
migracji, które są realizowane, będę promował nowoczesne i 
ukierunkowane programy w dziedzinie legalnej migracji, 
odpowiadające na potrzeby unijnej gospodarki i rynku pracy 
oraz wyzwania demograficzne; zagwarantujemy też 
ustanowienie korytarzy humanitarnych, zgodnych z modelem 
kryzysowego mechanizmu tranzytowego, do Nigru, a obecnie 
także do Rwandy”. 

Spójność zewnętrznych i wewnętrznych wymiarów 
migracji 
„Jednym z moich priorytetów, realizowanym wspólnie z Juttą 
Urpilainen, będzie [...] podjęcie działań na początku kadencji  
w celu zawarcia nowych umów o readmisji z krajami tranzytu 
i pochodzenia”. 
„Jest to bardzo ważne, abyśmy najpierw podjęli rozmowy [...]  
z państwami trzecimi. [...] Musimy poszukiwać sposobów [...]  
zawierania globalnych porozumień, wypracowania rozwiązań 
korzystnych dla wszystkich. A w tych porozumieniach musimy 
wskazać zasadniczą przyczynę i odnieść się do niej. Musimy 
również zastanowić się nad potrzebami rozwojowymi tych 
krajów. Musimy zastanowić się, jakie możliwości mają młodzi 
ludzie, jeśli chcą pozostać we własnym kraju i prowadzić  
godne życie [...]. Jest to moja ambicja i o tym rozmawialiśmy z 
Ylvą Johansson”. 
„Jest prawdą, że oświadczenie UE–Turcja do niedawna 
przynosiło efekty [...]. Jest również prawdą, że niektóre aspekty 
porozumienia pozostały niedoprecyzowane [...]. Myślę, że 
musimy dokonać przeglądu umowy, odświeżyć ją [...] . 
Będziemy o tym rozmawiać z rządem tureckim [...]. Grecja nie 
będzie zdana sama na siebie w zarządzaniu przepływami  
migracyjnymi, nie możemy zostawić Grecji samej sobie [...] . 
Mam nadzieję, że w nadchodzących tygodniach będziemy 
mogli spojrzeć na umowę między UE a Turcją w nowy i 
pozytywny sposób”. 

Unia bezpieczeństwa 
Europejska unia bezpieczeństwa 

„To ta sama Unia, która ustanawia światowe standardy w 
zakresie ochrony danych i prywatności, a [...] moja rola polega 

również na zapewnieniu, aby wszystkie nasze działania w 
dziedzinie bezpieczeństwa były prowadzone z 
poszanowaniem praw podstawowych. Poszanowanie praw 
podstawowych musi być wpisane w politykę od początku. To 
założenie będzie przyświecać moim pracom nad wdrażaniem 
wniosków dotyczących interoperacyjności, których znaczenie 
będzie szczególnie duże po uruchomieniu naszych nowych 
systemów informacyjnych”. 

Lepsze powiązanie prac Komisji nad bezpieczeństwe m 
wewnętrznym i zewnętrznym 
„Będziemy kontynuować w Komisji prowadzone obecnie 
prace nad zatrzymywaniem danych. Będziemy nadal oceniać 
sytuację po decyzjach TSUE, lecz rozumiem, że 
rozpatrywanych jest również wiele innych spraw sądowych. 
Rozmawiałem z przedstawicielami służb i, jak rozumiem, 
byłaby to dla nich bezpieczniejsza sytuacja, gdyby przed 
przejściem do dalszych działań mogli poczekać na 
rozstrzygnięcia także tych spraw”. 

Wzmocnienie zdolności UE do zapobiegania 
zagrożeniom hybrydowym, wykrywania ich i reagowania 
na nie 
„Nieustannie będę kładł nacisk na wdrażanie tego, co 
wspólnie uzgodniliśmy. Będę promował skoordynowane  
podejście do ochrony Europejczyków i Europejek w internecie 
przez przyjęcie naszego wniosku w sprawie treści 
terrorystycznych w internecie, przez wnoszenie wkładu w 
przewidywany akt prawny o usługach cyfrowych oraz przez 
inwestowanie w prace nad Forum UE ds. Internetu. 
Wykorzystam wszystkie możliwości do budowy odporności  
UE na zagrożenia hybrydowe, stanowiące groźbę dla naszych 
systemów oraz bezpośrednio dla naszych demokracji, a także 
do budowy zdolności do reagowania na nie”. 
„[...] myślę, że w większym stopniu moim zadaniem byłoby 
dopilnowanie, aby podczas prac nad aktem prawnym o 
usługach cyfrowych [...], tj. w momencie, w którym w sposób 
oczywisty jest to niezbędne, znaleziono odpowiednią 
równowagę między polityką, bezpieczeństwem i gwarancją. 
[....] Myślę, że możemy w sposób wystarczający odnieść się do 
tych obaw przez zapewnienie, by nasza polityka 
bezpieczeństwa opierała się na podstawowych wartościach 
[....] A praw podstawowych nie należy traktować [...] w 
kategoriach oceny skutków, którą w pewnym momencie 
ostatecznie musimy przeprowadzić. [...] Należy je uwzględniać 
przy formułowaniu polityki od samego początku”. 
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Zobowiązania, jakie podczas wysłuchania złożył 

JOHANNES HAHN 
Kandydat na komisarza 
do spraw budżetu i administracji 

Kandydat na komisarza Johannes Hahn stawił się przed Parlamentem Europejskim 3 października 2019 r., aby 
odpowiedzieć na pytania posłów i posłanek z Komisji Budżetowej, Komisji Kontroli Budżetowej oraz Komisji Prawnej. 
Podczas wysłuchania kandydat złożył szereg zobowiązań, które wyszczególniono w niniejszym dokumencie. 
Zobowiązania te odnoszą się do jego zakresu kompetencji, przedstawionego w piśmie określającym zadania, które 
przesłała mu Ursula von der Leyen, nowo wybrana przewodnicząca Komisji Europejskiej. W zakres ten wchodzą: 

 wieloletnie ramy finansowe na okres 2021–2027, 
 modernizacja i cyfryzacja Komisji oraz 
 ochrona interesów finansowych UE. 

Należy mieć na uwadze, że cytaty zawarte w niniejszym dokumencie pochodzą jedynie ze zobowiązań złożonych 
ustnie podczas wysłuchania. Pełne sprawozdanie z wysłuchania publicznego jest dostępne na stronie wysłuchań 
kandydatów i kandydatek na komisarzy. Przed wysłuchaniem kandydat na komisarza otrzymał również pytania na 
piśmie, na które udzielił odpowiedzi pisemnych.
  

 

 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-johannes-hahn-2019_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191004RES63405/20191004RES63405.pdf
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Wieloletnie ramy finansowe i zasoby własne 
Droga do WRF 

„Mogą Państwo z pewnością oczekiwać z mojej strony 
przekonującej argumentacji, że budżet mniejszy niż 
proponowany przez Komisję [1,1% DNB] byłby szkodliwy dla 
naszych aspiracji politycznych oraz osłabiłby zdolność Unii do 
efektywnego działania”. „To jest minimum”. 

„To właściwa droga: przyjąć podejście oddolne, ustalić, jakie 
chcemy osiągnąć wyniki, a potem próbować negocjować” . 
„Będę w szczególności dążył do przekonania tych, którzy 
bardzo skupiają się na kwestii tego 1%, aby zobaczyli, że nowe 
wyzwania, nowe zadania wymagają większej elastyczności z 
ich strony”. „Chcę, aby było dla nich jasne, co jest konieczne. 
Będę także rozmawiał z mediami”. „Będziemy stać u Państwa 
boku w debacie z Radą. Wiele państw członkowskich [...]  
zrozumiało, że naprawdę potrzebne są wystarczające środki”. 

„Bez względu na to, jak duży będzie budżet – 1,1% czy 1,3% 
dochodu narodowego brutto – nie wystarczy to na 
sfinansowanie wszystkich potrzeb oraz projektów 
odznaczających się europejską wartością dodaną. Budżet Unii 
należy traktować jako kluczowy katalizator inwestycji 
publicznych i prywatnych, kierujący je ku priorytetom polityki 
UE”. 

„[...] nie chodzi tylko o pieniądze, chodzi też o inne kwestie, na 
które słusznie zwracają Państwo uwagę, tj. zasoby własne, 
utrzymanie, a nawet podniesienie poziomu elastyczności, a 
także wprowadzanie praworządności. Chodzi o to wszystko 
oraz o modernizację polityki. [...] Chodzi przede wszystkim o 
to, aby wyjść do obywateli i wyjaśnić im, dlaczego 
potrzebujemy tego budżetu. [...] Jeśli uzyskujecie 100 EUR, 50 
EUR płacicie państwu, z czego 49 EUR zostaje w budżecie 
krajowym, a tylko 1 EUR jest wysyłane do Unii Europejskiej – 
na wszystkie obszary polityki, które są bardzo potrzebne i 
których domagają się nasi obywatele”. 

Zasoby własne 

„Jestem przekonany, że osiągnięcie porozumienia po stronie 
dochodów ma kluczowe znaczenie dla sfinalizowani a 
negocjacji w sprawie WRF. Parlament Europejski stwierdził 
jasno, że reforma dotycząca zasobów własnych oraz 
dywersyfikacja źródeł dochodów stanowią jeden z warunków 
uzyskania jego zgody na przyszłe ramy. Przypomnę Radzie o 
tym stanowisku”. 

Opłata za tworzywa sztuczne oraz rozszerzenie dochodów z 
aukcji ETS (system handlu emisjami): „to dwa obszary, w 
których, jak sądzę, możliwy jest bardzo konkretny i bardzo 
szybki rezultat”. CCTB (wspólna podstawa opodatkowani a 
osób prawnych) i podatek cyfrowy „mogą i powinny zostać 
dodane”. „Widoczna jest otwartość w odniesieniu do 
transgranicznego podatku od emisji dwutlenku węgla”. „Jeśli 
zostanie on podniesiony, powinien być przeznaczany 
wyłącznie na inicjatywy związane z klimatem”. 

„Powinniśmy stopniowo zwiększać udział zasobów własnych 
w budżecie ogólnym”. „Rozróżnienie na beneficjentów i 
płatników netto nie ma już zastosowania, [...] płatnicy netto 
bardzo często korzystają na inwestycjach w krajach będących 
beneficjentami”. „Chciałbym wyjść poza ten podział”. 

Harmonogram i plan awaryjny 

„Nie będę szczędził wysiłków, aby umożliwić terminowe 
uzgodnienie ram finansowych odpowiednich do celu”. „Im 
szybciej to zrobimy, [...] tym szybciej możemy zacząć 
konkretne wdrożenie i osiągnąć wszystkie nasze cele 
polityczne”. „Porozumienie w odpowiednim terminie 
oznacza, że rezultat będziemy mieć przed końcem zimy”. 

„To musi być w centrum naszej uwagi, ale będę z Państwem 
szczery: Komisja musi być przygotowana; personel oczywiście 
przygotowuje środki awaryjne na wypadek, gdyby 
porozumienia nie osiągnięto w terminie. [...] Z pewnością 
mogę obiecać Państwu, że w razie zaistnienia takiej sytuacji  
przedstawimy projekty niezbędnych dokumentów”. 

Ograniczenie do minimum zaległości płatniczych 

„Potrzebujemy szybkiego porozumienia w sprawie WRF, 
ponieważ ostatnim razem fakt, że [...] decyzję podjęto dopiero 
dwa tygodnie przed wygaśnięciem poprzednich ram, 
spowodował dobrze znane opóźnienia, gdyż kilka miesięcy 
zajęło uzgodnienie programów sektorowych, a ponadt o 
mieliśmy opóźnienia w programowaniu”. 

„Wprowadziliście Państwo instrumenty elastyczności i tych 
instrumentów można użyć w razie ograniczeń dotyczących 
płatności”. 

Śródokresowa rewizja 

„Pełne poparcie. Tak, rewizja powinna się odbyć i ma sens; 
nasze stanowisko w sprawie harmonogramu: [...]  
potrzebujemy nieco więcej elastyczności, abyśmy nie musieli 
po prostu czekać na rewizję śródokresową; gdy tylko 
zauważymy, że środki w tym czy innym programie nie są 
należycie wykorzystywane lub taki program nie osiąga 
pożądanego efektu, będziemy oczywiście musieli 
popracować nad wskaźnikami”. „Musimy to zrobić przez 
rewizją śródokresową; miałoby to sens również wtedy, gdy 
przed tym terminem konieczne będą jakieś dostosowania”. 

Klimat – Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji – 
dystrybucja i wykorzystanie funduszy unijnych w UE 

Przeznaczenie 25% wydatków z budżetu UE na cele związane 
z klimatem „to nie koniec drogi i nie można pozwolić, aby była 
to ostateczna granica”. „Wiele już zaproponowano, ale teraz 
musimy przyjrzeć się tym [...] celom na poziomie programów”. 
„Jeśli zostanie osiągnięte szerokie porozumienie co do tego, 
że korekty są potrzebne, oczywiście będę otwarty na Państwa 
propozycje”. 

Śledzenie wydatków na cele związane z klimatem: „to coś, co 
musimy brać pod uwagę, i będę w tym celu wprowadzać 
specjalne środki. [...] Musimy jaśniej formułować programy, 
ponieważ wówczas wejdzie w życie wiele znaczących 
projektów”. Musimy „dopilnować, aby nasze strumienie 
finansowania nie były ze sobą sprzeczne”. 

W odniesieniu do Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) 
„jednym z elementów [...] może być odmowa udzielania 
pożyczek, gwarancji, produktów finansowych czy innych 
instrumentów na budowę obiektów wytwarzania energii 
wykorzystujących węgiel kamienny lub brunatny”. 

W negocjacjach dotyczących WRF priorytetem będzie dla 
mnie uwzględnienie nowego Funduszu na rzecz 
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Sprawiedliwej Transformacji. Budżet UE będzie wskazywać 
drogę i kierować fundusze do najbardziej potrzebujących 
regionów i społeczności”. „Chcemy wspierać regiony 
wyróżniające się najwyższymi emisjami CO2”. 

„Musimy pomóc niektórym krajom w podniesieniu poziomu 
wykorzystania przez nie funduszy, aby udostępniane  
pieniądze były naprawdę wykorzystywane”. 

Modernizacja i cyfryzacja 
Cykl budżetowy oparty na kierunkach polityki i na danych 

„Zobowiązuję się do poprawy powiązań między realizacją 
programu wydatków a planowaniem budżetowym, 
wykonaniem budżetu i sprawozdawczością w tej dziedzinie. 
Zgadzam się również, że wszelkie takie ramy budżetowe 
powinny wyraźnie opierać się na kierunkach polityki oraz 
umożliwiać realną modyfikację programów zgodnie z 
priorytetami politycznymi na podstawie informacji o realizacji 
oraz jej oceny”. 

„Państwa członkowskie nadal ponoszą odpowiedzialność za 
zarządzanie dzielone, ja natomiast będę pracować nad 
zapewnieniem bardziej kompleksowego przeglądu 
wydatków i kluczowych danych”. 

W odniesieniu do przyspieszenia procedury udzielania 
absolutorium: „jedna z kwestii dotyczy tego, czy państwo 
członkowskie jest w stanie przekazać dane wystarczająco 
szybko”. 

„Odnotowaliśmy Państwa zalecenia dotyczące poprawienia i 
usprawnienia sprawozdawczości Komisji. Podejmę w związku 
z nimi odpowiednie wysiłki w odniesieniu do rocznych 
sprawozdań z działalności każdej z dyrekcji generalnych, 
dokumentów programowych towarzyszących projektowi 
budżetu oraz sprawozdania rocznego z zarządzania i 
wykonania”. 

Administracja cyfrowa 

„Krajobraz systemów informatycznych jest bardzo 
zróżnicowany. Jednym z poważnych zadań na przyszłość [...]  
jest podjęcie próby zharmonizowania wszystkich 
odmiennych systemów, które obecnie funkcjonują [...] nie jest 
to tylko kwestia [...] cyfryzacji wewnątrz Komisji, jest to kwestia 
interoperacyjności z systemami, którymi dysponują państwa 
członkowskie i poszczególne instytucje państ w 
członkowskich; to powinno umożliwić nam szybsz ą 
sprawozdawczość”. 

„Zapewnię, [...] aby Komisja Europejska dysponował a 
właściwymi narzędziami i zdolnościami do przeprowadzenia 
transformacji cyfrowej bez narażania się na nowe zagrożenia”. 

Strategia w dziedzinie zasobów ludzkich 

„W niedalekiej przyszłości przedstawimy Państwu strategię w 
dziedzinie zasobów ludzkich”. „Musimy zastanowić się, jak 
poprawić atrakcyjność tych stanowisk”. „Obecnie 10 spośród 
państw członkowskich, które przystąpiły do UE przed 2004 r., 
ma wyraźnie niedostateczną reprezentację wśród 
administratorów niższego szczebla w Komisji. Podejmę 
wszelkie wysiłki, aby odwrócić ten trend podczas obecnej 
kadencji”. Utrata doświadczenia pracowników kontraktowych 

z chwilą wygaśnięcia kontraktu: „kwestia, którą należy się 
zająć”. 

„Przejrzystość, integralność, rozliczalność, profesjonalizm i 
zaangażowanie na rzecz interesu publicznego pozostaj ą 
głównymi zasadami naszej administracji. Dopilnuję, aby 
Komisja odgrywała pierwszoplanową rolę w ustalaniu 
wysokich standardów dla członków i personelu instytucji”. 

„[W] strategii w dziedzinie zasobów ludzkich [...] zajmiemy się 
także stanowiskami kierowniczymi i sposobami ich 
obsadzania; [...] niezależnie od przepisów regulaminu 
pracowniczego zawsze możliwe są usprawnienia”. 

Karta na rzecz różnorodności i integracji / dyskryminacja / 
molestowanie: „każdy pojedynczy przypadek to o jeden 
przypadek za dużo, a zatem musimy szkolić nasz personel, 
szkolić nasze kierownictwo”. „Utworzyliśmy, na podstawie  
poprzednio wspomnianej strategii, odpowiednie punkty 
kontaktowe [...], ale zawsze jest wiele możliwości usprawnień” . 

Perspektywa płci 

„Zobowiązuję się do osiągnięcia wyników w zakresie 
równouprawnienia płci”. Parytet płci: „to coś, co moglibyśmy 
wprowadzić także tutaj, w Brukseli”. 

Sporządzanie budżetu z uwzględnieniem aspektu płci: 
„Jestem wysoce zainteresowany większą ilością 
zagregowanych danych liczbowych, aby lepiej rozumieć, na 
jakim jesteśmy etapie pod względem wdrażania równości płci, 
przy czym chodzi mi tu o nasz budżet, o państwa 
członkowskie, o partnerów. [...] Zwrócę się do Państwa [...], aby 
współpracować w ramach nieformalnej/formalnej grupy 
roboczej nad ustaleniem, jakie środki można podjąć dla 
rzeczywistego osiągnięcia naszych celów. Zgadzam się, że 
mamy opóźnienia, ale wynika to również ze 
skomplikowanego sposobu, w jaki wydajemy pieniądze, w 
szczególności ze względu na dużą liczbę projektów objętych 
zarządzaniem dzielonym”. 

Ochrona interesów finansowych UE 
„Zasadnicze znaczenie ma wprowadzenie w życie 
mechanizmu praworządności, zapewniającego ochronę 
budżetu UE w przypadku uogólnionych braków w państwach 
członkowskich”. 

„Zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby zagwarantować, że 
[...] pozostanie to oddzielną kwestią”. „Ta sprawa powinna 
zachować ważność wychodzącą nawet poza kolejne WRF [...]  
nad tym właśnie pracujemy”. „Urzędująca Komisja 
postanowiła, że ocena praworządności zostanie 
przeprowadzona dla wszystkich państw członkowskich [...], co 
zapewni nam kompleksowy obraz sytuacji i dzięki czemu 
unikniemy wrażenia nierównego traktowania”. 
„Występowanie w charakterze uczciwego pośrednika oznacza 
równe traktowanie wszystkich, niezależnie od tego, jak duże 
czy małe jest dane państwo członkowskie”. 

„Przeznaczę niezbędne zasoby na koordynację działań służb 
Komisji w sprawach i przypadkach konfliktu interesów, a także 
na ściślejsze relacje z państwami członkowskimi, aby stawiać 
czoło potencjalnym problemom na wczesnym etapie”. 

Brak absolutorium dla Rady: „Odnotowane, zajmę się tym. 
Inicjatywa w tej sprawie należy do Parlamentu i musimy tu 
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pozyskać poparcie społeczne, podnieść świadomość w tym 
zakresie, ponieważ podatnik nie zrozumie, w czym rzecz; 
myślę, że to pomoże w szybszym osiągnięciu rozwiązania”. 

„Udział oszustw wśród błędów wynosi mniej niż 1% – to i tak 
zbyt dużo; idealne byłoby 0% – ale ważne jest [...] rozróżnienie 
między błędem a oszustwem. [...] nawet jeżeli wystąpił błąd, 
konieczne są korekty finansowe. Jednym z powodów ciągłego 
występowania błędów, stałego ryzyka błędu, jest w istocie 
fakt, że nasze przepisy są niekiedy zbyt złożone, zbyt trudne. 
Ważną kwestią jest uproszczenie. [...] Jesteśmy na dobrej 
drodze, ale dużo jeszcze pozostaje do zrobienia”. 

„Konieczne jest zapewnienie najwyższych standardów 
należytego zarządzania finansami i walki ze 
sprzeniewierzaniem środków, a zarazem dążenie do 
utrzymania proporcjonalności i opłacalności działań 
kontrolnych”. 

„Jeśli EBI wykorzystuje środki unijne na określony projekt, 
Trybunał Obrachunkowy ma możliwość zbadania tego 
projektu”. 

„Jeśli chodzi o personel OLAF [Europejskiego Urzędu ds. 
Zwalczania Nadużyć Finansowych] i EPPO [Prokuratury 
Europejskiej], [...] obie instytucje będą współpracować”. „EPPO 
musi zacząć działać, a wtedy zobaczymy, jakie są dodatkowe  
potrzeby. Jednak ogólnie rzecz biorąc, OLAF jest niezwykle 
ważny ze względu na swoją działalność dochodzeniową i w 
przyszłości to się nie zmieni, a większość personelu OLAF 
pozostanie w Brukseli”. Przystąpienie do EPPO: „Krajów [...] , 
które jeszcze nie przystąpiły, nie mogę zmusić, ale nie pominę 
żadnej okazji, aby je do tego wzywać. Ostatecznie jest to 
również kwestia reputacji dla krajów, które nie dołączyły 
jeszcze do EPPO; na dłuższą metę trzymanie się na uboczu nie 

leży w ich interesie”. „Jest ważne, aby ten organ zaczął działać. 
Stanie się to przed 1 stycznia 2020 r.”. 

„Komisja stosuje zasadę zerowej tolerancji w przypadku 
naruszeń [...] w odniesieniu do zasobów własnych i ściśle 
monitoruje wszelkie nieprawidłowości. Zobowiązuję się do 
kontynuacji tej polityki”. 

Stosunki międzyinstytucjonalne i lepsze 
stanowienie prawa 

„Zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby w sposób otwarty, 
uczciwy i bezstronny ułatwiać współpracę między dwoma 
organami władzy budżetowej”. 

Usprawnienie corocznych negocjacji budżetowych: „W pełni 
się zgadzam i w pełni rozumiem Państwa niezadowolenie, [...]  
to naprawdę niezadowalające w przypadku, gdy wprowadz a 
się sprzyjające ramy czasowe, które następnie nie są 
wykorzystywane [...], a w ostatnim momencie stosuje się 
politykę faktów dokonanych. Zrobię wszystko, aby tego 
uniknąć, aby organizować różne spotkania lub przynajmniej 
dążyć do organizacji różnych spotkań, ale postaram się 
również ustalić, które z problemów technicznych można 
rozwiązać szybko, a także jakie są kwestie o charakterze mniej 
politycznym, które można szybciej rozstrzygnąć, aby 
ostatecznie zostały tylko dwa lub trzy główne tematy, które 
budzą zastrzeżenia lub sprzeciw ze strony Rady lub ze strony 
Parlamentu. Następnie możemy naprawdę wykorzystać te 
trzy tygodnie, aby osiągnąć porozumienie”. 

„Dla mnie budżet to polityka przełożona na liczby”. 
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Zobowiązania, jakie podczas wysłuchania złożył 

PHIL HOGAN 
Kandydat na komisarza 
do spraw handlu 

Kandydat na komisarza Phil Hogan stawił się przed Parlamentem Europejskim 30 września 2019 r., aby odpowiedzieć 
na pytania posłów i posłanek z Komisji Handlu Międzynarodowego (INTA). Podczas wysłuchania kandydat złożył szereg 
zobowiązań, które wyszczególniono w niniejszym dokumencie. Zobowiązania te odnoszą się do jego zakresu 
kompetencji, przedstawionego w piśmie określającym zadania, które przesłała mu Ursula von der Leyen, nowo 
wybrana przewodnicząca Komisji Europejskiej. W zakres ten wchodzą: 
 równe warunki działania dla wszystkich, 
 wzmocnienie roli UE jako globalnego lidera, 
 handel na rzecz zrównoważonego rozwoju i działań w dziedzinie klimatu oraz 
 zwiększenie przejrzystości handlu. 

Należy mieć na uwadze, że cytaty zawarte w niniejszym dokumencie pochodzą jedynie ze zobowiązań złożonych 
ustnie podczas wysłuchania. Pełne sprawozdanie z wysłuchania publicznego jest dostępne na stronie wysłuchań 
kandydatów i kandydatek na komisarzy. Przed wysłuchaniem kandydat na komisarza otrzymał również pytania na 
piśmie, na które udzielił odpowiedzi pisemnych.

 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-phil-hogan-2019_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20190930-1830-SPECIAL-HEARING-2Q2
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191004RES63483/20191004RES63483.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/en/hearings2019/commission-hearings-2019/20190910STO60721/phil-hogan-ireland
https://www.europarl.europa.eu/news/en/hearings2019/commission-hearings-2019/20190910STO60721/phil-hogan-ireland
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190927RES62441/20190927RES62441.pdf
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Równe warunki działania dla wszystkich 
Multilateralizm i WTO 
„Po pierwsze, musimy wspierać stabilne, przewidywalne i 
oparte na zasadach środowisko handlu przez wzmacnianie  
Światowej Organizacji Handlu (WTO)”. [...] „Jeśli zatem zostanę 
zatwierdzony, zrobię wszystko, aby zapobiec załamaniu się 
mechanizmu rozstrzygania sporów WTO oraz znaleźć 
rozwiązanie systemowe na rzecz reformy Organu 
Apelacyjnego. Jednocześnie będę ciężko pracował wraz z 
innymi członkami WTO nad ożywieniem funkcji negocjacyjnej 
tej organizacji. Przede wszystkim powinniśmy skupić się na 
zamknięciu negocjacji w sprawie dotacji dla rybołówstwa, 
zgodnie z celem zrównoważonego rozwoju nr 14.6. 
Wewnętrzne uregulowania dotyczące usług i ułatwiania 
inwestycji będą wymagać dodatkowego wysiłku [...]”. 

Airbus/Boeing: „Zwrócę się do Stanów Zjednoczonych o 
podjęcie z nami negocjacji, zamiast prowadzenia wojny 
handlowej na zasadzie »wet za wet«”. 

Wielostronny trybunał inwestycyjny: „[...] w istocie 
opowiadamy się za ustanowieniem trybunałów 
wielostronnych i niezbędne prace są już w toku [...]”. 

Handel elektroniczny 

„Chętnie będę współpracował również z innymi w celu 
osiągnięcia postępów w negocjacjach dotyczących handlu 
elektronicznego, a także nad przygotowaniem w drugiej 
połowie 2020 r. inicjatywy na rzecz opracowania nowego 
kierunku działań w odniesieniu do WTO”. 

„Będę współpracował z wiceprzewodniczącą Margrethe 
Vestager, aby opracować narzędzie przeciwdziałające 
zakłócającemu wpływowi zagranicznych dotacji w dziedzinie 
technologii cyfrowych, zwłaszcza na naszym własnym rynku 
wewnętrznym, a także wykorzystywaniu do tego celu 
przedsiębiorstw państwowych na rynku wewnętrznym Unii 
Europejskiej, np. przedsiębiorstw z Chin”. 

Nieuczciwe praktyki handlowe 
„Podzielam również Państwa przekonanie, że powinniśmy 
robić więcej dla małych i średnich przedsiębiorstw”. 

„Musimy promować wzajemność w warunkach handlowych 
oraz uczciwą konkurencję przez wyrównanie warunków 
działania, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, używając 
instrumentów takich jak np. inicjatywa na rzecz 
międzynarodowych zamówień publicznych [...]. Musimy także 

zwalczać nieuczciwą konkurencję, bardziej stanowcz o 
przeciwdziałając zagranicznym dotacjom stawiającym 
przedsiębiorstwa unijne w niekorzystnej sytuacji [...]”. 

Monitorowanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych 
„Musimy także wzmocnić bezpieczeństwo naszej 
infrastruktury krytycznej i bazy technologicznej, zgodnie z 
opublikowanym w marcu 2019 r. komunikatem w sprawie  
Chin. Rozbudowaliśmy nasz wewnętrzny zestaw narzędzi o 
takie środki jak unijny mechanizm monitorowania inwestycji i 
pracujemy nad sposobami przeciwdziałania zakłócającemu 
wpływowi działalności zagranicznych przedsiębiorstw 
państwowych oraz dotacji zagranicznych na rynku 
wewnętrznym”. 

„Chciałbym osiągnąć skoordynowane i zharmonizowane  
podejście wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. 
[...] Musimy współdziałać, aby zobaczyć, czy jesteśmy w stanie 
wypracować unijne stanowisko w tej sprawie, gdyż  
wzmocnienie tego konkretnego mechanizmu monitorowania 
ma zasadnicze znaczenie, jeśli chcemy chronić nasze  
technologie krytyczne i naszą infrastrukturę krytyczną”. 

Egzekwowanie 

„Uważam zatem, że zasadnicze znaczenie ma wzmożenie 
wysiłków na rzecz wdrożenia i wyegzekwowani a 
obowiązujących umów. Wyznaczenie głównego urzędnika ds. 
egzekwowania przepisów handlowych stworzy punkt  
koordynacyjny dla tych prac i poproszę go o ścisłą współpracę  
z Państwem w zakresie realizacji programu egzekwowania”. 

„Chciałbym, abyśmy podjęli działania w tej dziedzinie jak 
najwcześniej w 2020 r. Myślę, że musielibyśmy zaangażować 
komisję Parlamentu z udziałem moim i wszystkich 
zainteresowanych stron, aby ustalić, jakie są kryteria w 
odniesieniu do zakresu uprawnień, który możemy wskazać dla 
tego nowego konkretnego stanowiska. Powinno być ono 
politycznie rozliczalne [...]”. 

„Widzę je jako odpowiadające statusowi zastępcy dyrektora 
generalnego w Departamencie Handlu, a związany z tym 
stanowiskiem zakres uprawnień dawałby mu realne 
możliwości działania”. 

„[...] nie będzie dysponować zasobami powielającymi te, 
którymi dysponuje Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich, 
ani szczególną procedurą rozpatrywania skarg. Jestem jednak 
gotów rozmawiać o Państwa pomysłach dotyczących być 
może bardziej ukierunkowanego podejścia do tych skarg [...]” .
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„będziemy mieć system monitorowania naszego ogólnego 
systemu preferencji, aby zapewnić, by inwestycje w tych 
krajach miały odpowiedzialny charakter, a nie stanowiły 
dumpingu, o który często oskarżamy innych. [...] Bardzo zależy 
nam na reformie na podstawie oceny przeprowadzonej w 
2018 r. wspólnie przez Państwa komisję oraz Komisję 
Europejską i Parlament [...]”. 

Wzmocnienie roli UE jako globalnego lidera 
„Sposób, w jaki prowadzimy handel, świadczy o tym, kim 
jesteśmy oraz jakie są nasze wartości i przekonania. [...] Unia 
Europejska musi stać się silniejszym graczem globalnym i 
musimy wzmocnić jej rolę jako globalnego lidera w dziedzinie 
handlu. Każdy aspekt polityki handlowej UE powinien 
pokazywać, na szczeblu lokalnym i regionalnym, skalę  
naszego zaangażowania na rzecz pokoju, dobrobytu i 
położenia kresu niszczeniu środowiska”. 

Stany Zjednoczone 

„Zobowiązuję się do pracy nad pozytywną agendą 
transatlantycką i będę otwarty na szybkie rozstrzygnięcie 
sporów handlowych z moim amerykański m 
odpowiednikiem”. 
„Jestem gotów na polityczną współpracę z USA zmierzającą 
do wyjaśnienia istniejących między nami różnic w dziedzinie 
handlu. [...] jednocześnie będę bronił interesów Unii 
Europejskiej. Kluczowe znaczenie ma, jak sądzę, stałe 
ukierunkowanie na wymiar wzajemnych korzyści, a zawarte w 
lipcu [2019 r.] [...] porozumienie w sprawie wołowiny to 
wyraźny przykład gotowości UE do rozstrzygnięcia problemu 
[...], lecz w drodze rozmów trójstronnych i współpracy”. 

Chiny 

„Będę prowadzić aktywny dialog i angażować się, w tym w 
obszarach wspólnego zainteresowania, takich jak zmiana 
klimatu, ochrona środowiska, reforma WTO, włącznie z 
dyscypliną w zakresie dotacji przemysłowych. Priorytetowo 
będę również traktować nasze negocjacje w sprawie  
inwestycji, mając na celu przywrócenie równowagi  
inwestycyjnej w naszych stosunkach z Chinami. Musimy 
stanowczo bronić naszych interesów oraz wartości i 
doskonale zdaję sobie sprawę z obaw Parlamentu pod tym 
względem. Nasze podeście do Chin powinno wiązać się z 
przywróceniem równowagi w naszych stosunkach 
handlowych i z przeciwdziałaniem nieuczciwym praktykom 
handlowym. Nie zawaham się użyć w tym celu naszych 
instrumentów ochrony handlu, a nasze stosunki powinny 
opierać się na realnej wzajemności pod względem dostępu do 
rynków oraz możliwości dla przedsiębiorstw i inwestorów”. 

„Jest zatem priorytetem dla mnie i dla Komisji, aby w 
kontekście zawarcia umowy inwestycyjnej przed końcem 
2020 r. uwzględnić właśnie wspomniane przez Państwa 
kwestie”. 

„[...] definicja statusu kraju pod względem rozwoju jest 
obecnie ponownie przedmiotem dyskusji. [...] Dopóki istnieją 
kraje domagające się szczególnego i odmiennego 
traktowania, powinno ono być zapewniane na podstawie  
potrzeb i dowodów, nie zaś na rzecz niektórych z silniejszych 
gospodarek, które możemy obecnie znaleźć w tej kategorii”. 

Afryka 

„Również Afryka musi stać się dla nas jeszcze większym 
priorytetem. Niedawno uzgodniony sojusz Afryka–Europa, 

oparty na partnerstwie politycznym i inwestycyjnym równych 
sobie podmiotów, pokazuje drogę naprzód”. 

 „[...] myślę, że wkrótce nastąpi nowe otwarcie, jeśli chodzi o 
nasze zaangażowanie w Afryce Wschodniej, związane z 
opracowaniem nowej umowy o partnerstwie gospodarczym, 
którą być może zdołamy przekształcić w umowę o wolnym 
handlu, obejmującą wszystkie wspomniane przez Państwa 
kwestie, w tym równouprawnienie płci”. 

Inne kraje i kwestie 

„W odniesieniu do ASEAN w sumie nie widzę postępów w 
relacjach między regionami, ale widzę duże postępy w 
stosunkach między krajami”. 

„Musimy również zapewnić, aby porozumienia zawierane z 
naszymi wschodnimi sąsiadami w pełni zaspokajał y 
pokładane nadzieje, a zarazem nadal rozwijać nasze ambicje 
pod względem pogłębionych i kompleksowych umów o 
wolnym handlu z naszymi partnerami z południowego brzegu 
Morza Śródziemnego”. 

Brexit: „[...] Komisja jest przygotowana pod każdym względem 
do brexitu bez umowy. [...] Mam zatem pewność, że Parlament 
Europejski i Rada Europejska będą mieć dużo do powiedzenia, 
jeśli chodzi o mandat negocjacyjny, jaki otrzyma komisarz ds. 
handlu [...]”. 

Handel na rzecz zrównoważonego rozwoju i 
działań w dziedzinie klimatu 
„[...] Handel musi być nie tylko sprawiedliwy i otwarty, lecz 
także zrównoważony. Polityka handlowa musi wnosić wkład 
w działania związane z globalnymi wyzwaniami, takimi jak 
zmiana klimatu, w ochronę środowiska i we wzmacnianie  
norm pracy. Właśnie dlatego tak istotne są rozdziały każdej z 
zawieranych przez nas umów dotyczące zrównoważonego 
rozwoju, obejmujące wiążące zobowiązania w zakresie pracy i 
środowiska. Z myślą o osiągnięciu tych celów będę gotów do 
pełnego wykorzystania poszczególnych instrumentów 
będących w naszej dyspozycji, w tym przez preferencje 
handlowe, dwustronne umowy handlowe, przez działania na 
płaszczyźnie wielostronnej, np. w sprawie otwarcia rynków 
dla ekologicznych produktów i usług, aby pomóc w 
wywiązaniu się z naszych międzynarodowych zobowiązań w 
dziedzinie klimatu i środowiska. Jeśli zostanę zatwierdzony, 
zamierzam również współpracować z Państwem nad 
odnowieniem ogólnego systemu preferencji, oferującego 
preferencyjny dostęp do wywozu z krajów rozwijających się i 
najsłabiej rozwiniętych”. 

„Będzie to z pewnością mój cel, aby przez proces WTO włączyć 
cele zrównoważonego rozwoju do naszego programu prac w 
odniesieniu do WTO [...]; 15-punktowy [...] plan dotyczący [...]  
rozdziału o handlu i zrównoważonym rozwoju jest dla mnie 
bardzo ważny. Wymaga większego zaangażowani a 
społeczeństwa obywatelskiego [...] w celu zagwarantowani a, 
że odniesiemy się do ewentualnych skarg, także przez 
wsparcie finansowe”. 

„Układ z Mercosurem to z pewnością porozumienie, w 
związku z którym przeprowadzimy ocenę wpływu na 
zrównoważony rozwój i analizę gospodarczą, przy czym 
zostaną one udostępnione, a w 2020 r. przeprowadzimy 
również ocenę skutków skumulowanych, aby stwierdzić, co 
wszystkie umowy handlowe, w tym z Mercosurem, oznaczają 
dla rolników pod względem ich działalności oraz ryzyka 
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ponoszonego przez nich w poszczególnych kategoriach 
towarów”. 

„Wszyscy jesteśmy przerażeni tym, co widzimy w Amazonii, 
nie mamy jednak w tej chwili narzędzi, aby skutecznie 
poradzić sobie z taką sytuacją poza Unią Europejską bez 
wykorzystywania w pewnym stopniu właśnie polityki 
handlowej; myślę, że naprawdę silny nacisk można wywrzeć 
na etapie, jakim jest ostateczna ratyfikacja umowy”. 
Zasada ostrożności: „Ostatecznie przekonaliśmy ich do tego, 
ponieważ dla strony europejskiej kwestia ta nabierała 
charakteru nieprzekraczalnej granicy i moim zdaniem bez 
uwzględnienia tego postanowienia nie zawarto by umowy 
[...]”. 

Transgraniczny podatek od emisji dwutlenku węgla: „Celem 
jest uniknięcie ucieczki emisji i zapewnienie, aby 
przedsiębiorstwa emitujące dwutlenek węgla miały równe 
warunki działania, przez połączenie tego podatku z 
przydziałem bezpłatnych uprawnień w systemie handlu 
emisjami UE, ponieważ w przypadku takich przydziałów nie 
ma kosztów, które można byłoby dostosowywać. [...] Polityka 
handlowa pod względem jej zaangażowania to z pewnością 
coś, co będzie wymagać z mojej strony zabiegów i ścisłej 
współpracy z Fransem Timmermansem i Paolo Gentilonim. [...]  
Myślę, że będziemy musieli bardzo dokładnie przeanalizować 
możliwe warianty, ponieważ chcemy uniknąć sytuacji, w 
której my robimy wszystko, co należy zrobić, a nasi konkurenci  
na całym świecie nie robią nic”. 

„Oczywiście polityka handlowa może być wykorzystywana w 
większym stopniu do wywierania presji w kwestiach praw 
człowieka, tortur czy w innych sprawach, takich jak 
równouprawnienie płci. Są to bardzo istotne kwestie, w 
których handel może odegrać rolę. Jeśli postanowią Państwo 
w tej komisji skorzystać z inicjatywy ustawodawczej w tej 
dziedzinie, bardzo chętnie Was poprę. [...] Z przyjemnością 
zatem będę pracował z tą komisją – jeśli będzie to dla niej 
sprawa priorytetowa – nad wszelkim wsparciem technicznym 
czy sprawozdaniami bądź wysłuchaniami potrzebnymi do 
przygotowania przez nią wniosku w sprawie należytej 
staranności. Mam nadzieję, że moja pomoc pod tym 
względem będzie przydatna, i zachęcam do korzystania z 
niej”. 

„[...] jeśli zatem Państwa komisja postanowi priorytetowo 
potraktować tę inicjatywę w zakresie należytej staranności  
jako część programu prac na przyszłość, jako część inicjatywy 
podjętej przez Parlament Europejski, zgodnie z wytycznymi  
nowo wybranej przewodniczącej Ursuli von der Leyen – z 
wielką przyjemnością zaangażuję się we współpracę z 
Państwem nad zakresem, jaki powinien mieć ten konkretny 
wniosek”. 

„Tak, będę bazował na wielkim sukcesie komisarz Cecilii 
Malmström w odniesieniu do programu działania na rzecz 

równości płci. [...] Pod względem rozwijania polityki mam 
zamiar poinstruować podległy mi personel, aby uwzględniał 
wpływ przyszłych inicjatyw politycznych na aspekt płci”. 

„Chciałbym, aby nasze międzynarodowe konwencje i 
międzynarodowe umowy znalazły odzwierciedlenie w 
umowach o wolnym handlu oraz aby można je było 
egzekwować w trybie wielostronnym lub dwustronnym – 
przez środki dyscyplinarne [...] przewidziane w rozdziałach 
dotyczących zrównoważonego rozwoju”. 

„[...] zobowiązuję się przed Państwem, że będziemy 
konsultować się ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, w 
tym z Parlamentem, włącznie z Państwa komisją, a także z 
Radą”. 

„Pierwszą umowę o wolnym handlu zawierającą taką właśnie  
klauzulę zawarliśmy w 2009 r. Teraz powołała się na nią Unia 
Europejska [...], aby przyjąć plan działania gwarantujący, że 
Korea Południowa wywiąże się ze zobowiązań zawartych w 
każdym rozdziale. Wykonujemy więc kolejny krok, korzystając  
z mechanizmu rozstrzygania sporów, zgodnie z tym, co 
przewidziano w umowie”. 

Zwiększenie przejrzystości handlu 
„Będę kontynuować prowadzenie polityki handlowej w 
przejrzysty sposób, odpowiadający temu, jak była ona 
prowadzona podczas ostatniej kadencji Parlamentu. Będę 
regularnym gościem na posiedzeniach tej komisji i 
posiedzeniach plenarnych, aby informować Państwa o 
interesujących Was kwestiach. Zapewnię również Państwu 
terminowy dostęp do wszystkich potrzebnych informacji. [...]  
Będę okazywał wsparcie, zachęcając Radę do wysłuchiwani a 
Państwa poglądów, przyczyniając się do postępów w pracach 
ustawodawczych oraz unikając tymczasowego stosowani a 
umów handlowych, zanim będą mieli Państwo możliwość 
wyrażenia na nie zgody. Będę też współpracował z Państwem 
nad przedstawianiem, wyjaśnianiem i promowaniem naszej 
polityki handlowej w społeczeństwach w Europie i poza nią. 
Ważna jest precyzyjna i profesjonalna komunikacja dotycząca 
naszych stosunków handlowych. Jesteśmy zatem otwarci na 
wszelkie dyskusje potrzebne do tego, aby informować o 
korzyściach płynących z handlu”. 

„Z wielką przyjemnością poprę inicjatywę na rzecz 
sprawiedliwego i etycznego handlu [...] oraz bardzo się cieszę, 
mogąc ponownie popierać przyznawanie nagród w roku 2020 
i w kolejnych latach. [...] Handel [...] mobilizuje do wielu innych 
ważnych działań, które chcemy włączyć do tych umów w 
ramach naszej polityki dotyczącej innych dóbr publicznych 
[...]. Zatem zobowiązuję się przez Państwem, że będziemy 
konsultować się ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, w 
tym z Parlamentem, włącznie z Państwa komisją, a także z 
Radą”. 
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Zobowiązania, jakie podczas wysłuchania złożyła 

MARIJA GABRIEL 
Kandydatka na komisarza 
do spraw innowacji, badań naukowych, kultury, 
edukacji i młodzieży 

Kandydatka na komisarza Marija Gabriel stawiła się przed Parlamentem Europejskim 30 września 2019 r., aby 
odpowiedzieć na pytania posłów i posłanek z Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) oraz Komisji Kultury 
i Edukacji (CULT). Podczas wysłuchania kandydatka złożyła szereg zobowiązań, które wyszczególniono w niniejszym 
dokumencie. Zobowiązania te odnoszą się do jej zakresu kompetencji, przedstawionego w piśmie określającym 
zadania, które przesłała jej Ursula von der Leyen, nowo wybrana przewodnicząca Komisji Europejskiej. W zakres ten 
wchodzą: 

 edukacja, badania naukowe i innowacje oraz 
 kultura, młodzież i sport. 

Należy mieć na uwadze, że cytaty zawarte w niniejszym dokumencie pochodzą jedynie ze zobowiązań złożonych 
ustnie podczas wysłuchania. Pełne sprawozdanie z wysłuchania publicznego jest dostępne na stronie wysłuchań 
kandydatów i kandydatek na komisarzy. Przed wysłuchaniem kandydatka na komisarza otrzymała również pytania na 
piśmie, na które udzieliła odpowiedzi pisemnych. 
  

 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-mariya-gabriel-2019_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-mariya-gabriel-2019_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20190930-1830-SPECIAL-HEARING-4Q2
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191001RES63048/20191001RES63048.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/en/hearings2019/commission-hearings-2019/20190910STO60722/mariya-gabriel-bulgaria
https://www.europarl.europa.eu/news/en/hearings2019/commission-hearings-2019/20190910STO60722/mariya-gabriel-bulgaria
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190927RES62443/20190927RES62443.pdf
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Edukacja, badania naukowe i innowacje 
Zapewnienie szybkiego uzgodnienia i pełnego 
wdrożenia przyszłego programu „Horyzont Europa” 

„[…] żadna decyzja nie zostanie podjęta bez uprzednich 
konsultacji z Parlamentem i bez informowania go na bieżąco”. 

„Jeśli chodzi o budżet, jestem całkowicie po stronie 
Parlamentu Europejskiego. Będę zdecydowanie bronić 
zwiększenia budżetu na program »Horyzont Europa« , 
ponieważ należy zrozumieć, że budżet tego programu to nie 
wydatek, lecz inwestycja”. 

„W związku z tym mam zamiar bardzo ściśle współpracować 
teraz z Parlamentem. Nie będę czekać z informowaniem 
Parlamentu np. do czasu, gdy w 2021 r. rozpocznie się 
realizacja misji. Właśnie dlatego zaproponowałam, aby rady 
ds. misji wyznaczały każdorazowo osobę pełniącą funkcję  
łącznika z Parlamentem, będącą w stanie w dowolnym 
momencie udzielić odpowiedzi i określić, jakie zmiany mają 
miejsce oraz jak są podejmowane decyzje”. 

„Następnie, aby pójść jeszcze dalej, będę nalegać na 
możliwość rozpoczęcia kampanii informacyjnej i 
dopilnowania, aby »nauka wychodziła na spotkanie młodym 
ludziom«. Dlatego właśnie będę organizować inicjatywę 
»nauka wychodzi na spotkanie regionom i szkołom«, aby 
naukowcy pokazywali młodym ludziom wyniki swoich badań 
oraz inspirowali ich do pójścia tą drogą”. 

„W odniesieniu do nauk humanistycznych i społecznych moje 
stanowisko jest bardzo jasne: chcę włączyć je do całego 
programu »Horyzont Europa«, nie tylko do misji, lecz także do 
pierwszego i trzeciego filaru. Po pierwsze, nie chciałabym ich 
izolować. Chciałabym, aby uwzględniano je za każdym razem, 
kiedy będziemy próbować wprowadzać innowacje w trzecim 
filarze lub prowadzić misje w drugim filarze”. 

„Jeśli naprawdę chcemy dopilnować, aby nie dochodziło do 
selekcji niespełniającej kryteriów, w które wierzymy, to mam 
do powiedzenia tylko jedno słowo: przejrzystość. Jeśli 
naprawdę chcemy wiedzieć, jak Europejska Rada ds. Innowacji  
wybiera te projekty, musimy regularnie otrzymywać 
informacje o procesie selekcji”. 

„Chciałabym wraz z podległymi mi służbami podjąć 
prawdziwe zobowiązanie, że przed rozpoczęciem programu 
»Horyzont Europa« udamy się do regionów, do 
poszczególnych krajów, aby rozmawiać o tym programie”. 

Zapewnienie wystarczającego dopływu inwestycji na 
przełomowe badania naukowe i przełomowe innowacje 

„Dochowam zatem maksymalnej staranności, aby w 
następnej strategii przemysłowej dzięki badaniom naukowym 
i innowacjom Europa inwestowała w sposób inteligentny, aby 
Europa liczyła na swoje aktywa, lecz także aby Europa nie 
wahała się być liderem kolejnej fali innowacji”. 

Budowa prawdziwej europejskiej przestrzeni badawczej 

„Pragnę dać nowe życie europejskiej przestrzeni badawczej”. 

„Naprawdę chcę pomóc w rewitalizacji europejskiej 
przestrzeni badawczej: jedną z kwestii, na które chciałabym 
zwrócić uwagę, jest właśnie drenaż mózgów oraz 

poszukiwanie sposobów przyciągania i zatrzymywani a 
talentów”. 

„Poruszę znacznie bardziej drażliwą kwestię, jaką są 
wynagrodzenia naukowców. Zobowiązaliśmy się do 
przeprowadzenia badania, do śledzenia zmian, i jestem 
pewna, że wyciągniemy z tego badania wiele wniosków, które 
pozwolą nam działać szybciej”. 

„[...] zamierzamy rozważyć możliwość zachęty, stypendium, 
które umożliwi naukowcowi powrót do własnego kraju i 
prowadzenie w nim badań”. 

„W drugiej połowie 2020 r. Komisja Europejska wyda 
komunikat w sprawie europejskiej przestrzeni badawczej”. 

Zapewnienie, aby priorytety w dziedzinie nadań 
naukowych, polityki i gospodarki uzupełniały się 

„W kolejnym programie »Horyzont Europa« MŚP będą 
głównym celem trzeciego filaru – »Innowacyjna Europa« – 
dzięki utworzeniu Europejskiej Rady ds. Innowacji. Nasz ą 
ambicją jest stworzenie punktu kompleksowej obsługi dla 
MŚP, do którego mogłyby one zwracać się z innowacyjnymi  
pomysłami i produktami oraz który mógłby pomagać im w 
szybszym dostępie do rynku. MŚP mogą również uczestniczyć 
w innych działaniach. Mam na myśli np. Europejski Instytut 
Innowacji i Technologii oraz poszczególne wspólnoty wiedzy 
i innowacji. Musimy zapewnić synergie między tymi dwoma 
rodzajami podmiotów”. 

„Musimy pomóc regionom energochłonnym i bazującym na 
węglu w przejściu do gospodarki niskoemisyjnej, musimy 
zapewnić umiejętności. Edukacja i uczenie się będą odgrywać 
tutaj kluczową rolę. Musimy zapewnić, aby te regiony mogły 
liczyć na zasoby, aby całkowicie nie utraciły 
konkurencyjności”. 

„Będę wspierać technologie kosmiczne, zwłaszcza ze względu 
na ich ogromny potencjał, ale też przede wszystkim dlatego, 
że usługi kosmiczne otwierają nowe rynki i nowe  
zastosowania”. 

„Będę nalegać, aby Europejska Rada ds. Innowacji stała się 
punktem kompleksowej obsługi zapewniającym dostęp dla 
MŚP, które będą grupą docelową. Zwłaszcza że stanowisko 
Parlamentu było całkiem jasne: 70% budżetu zostanie 
przeznaczone na MŚP”. 

„Chciałabym, aby MŚP we wszystkich regionach miały 
świadomość tych możliwości, aby było jasne, że nie tworzymy 
zamkniętych klubów. Właśnie dlatego będę też zwracać 
szczególną uwagę na działalność Europejskiego Instytutu 
Innowacji i Technologii, ponieważ podejmuje on również 
inicjatywy ukierunkowane na innowacje na szczeblu 
regionalnym. Są one również ukierunkowane na małe i 
średnie przedsiębiorstwa”. 

„Nasza pozycja w dziedzinie nauki jest bardzo silna, jesteśmy 
liderami. Zarazem musimy dbać o naukę, gdyż jest to nasz  
surowiec. Zostaliśmy jednak z tyłu pod względem innowacji. 
Dlatego też położę silny nacisk na zmianę potrzebną do jak 
najszybszego zintegrowania kultury wykorzystania i 
komercjalizacji, w tym na uczelniach”. 

„Jeśli chcemy, aby transformacja klimatyczna powiodła się, 
jeśli chcemy tego osławionego Europejskiego Zielonego 
Ładu, nie będzie to możliwe bez badań naukowych i 
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innowacji. Właśnie dlatego będę oczywiście wspierać projekty 
umożliwiające nam ograniczanie emisji, inwestowanie w 
technologie wodorowe, a być może przyjęcie innych 
rozwiązań, których jeszcze nawet nie znamy”. 

„Jeśli naprawdę chcemy odnieść sukces jako niezależny 
podmiot, jeśli chcemy uczestniczyć w nowej fali innowacji, 
czas na inwestycje. Europa ma swoje aktywa i teraz jest pora 
na inwestowanie w celu zapewnienia naszej suwerenności  
technologicznej”. 

Poparcie dla potrojenia budżetu programu Erasmus+ 

„Zdecydowanie poprę potrojenie budżetu programu 
Erasmus, o które apelował Parlament i które zostało przyjęte 
przez nowo wybraną przewodniczącą Komisji w formie 
zobowiązania”. 

Bardziej ekologiczny i sprzyjający włączeniu 
społecznemu program Erasmus+ 

„Zaproponuje zielony program Erasmus. Myślę, ze nasz a 
młodzież wysłała nam bardzo klarowny sygnał: ochrona 
środowiska i zmiana naszych przyzwyczajeń wymagaj ą 
działania. To konkretny pomysł”. 

„Erasmus to symbol, z którego jesteśmy bardzo dumni. Poprę 
wszystkie środki sprawiające, że będzie on bardziej sprzyjał  
włączeniu społecznemu pod względem kształcenia i szkolenia 
zawodowego oraz w odniesieniu do pracowników 
dydaktycznych [...]. Chciałabym, aby w przyszłości więcej 
projektów uwzględniało specyfikę lokalnych społeczności, i 
pragnę zwielokrotnienia tego rodzaju inicjatyw [...] . 
Chciałabym również, aby program Erasmus koncentrował się 
na szczeblu nieformalnym, małych organizacjach, władzach 
lokalnych, co pozwoliłoby sprawdzić, jak możemy próbować 
przygotować bardzo odmienne projekty”. 

Urzeczywistnienie europejskiego obszaru edukacji do 
2025 r. 

„Będę również nalegać na wprowadzenie w życie nowego 
pomysłu, jakim jest europejski obszar edukacji. Zaczynając od 
tej chwili, musimy zapewnić, aby badania naukowe były w 
pełni uwzględnione w nowej wizji dotyczącej europejskich 
szkół wyższych”. 

„Naprawdę chciałabym wprowadzić do 2021 r. europejską 
legitymację studencką [...] uzupełniającą krajowe legitymacje 
studenckie [...], tak aby każdy student mógł korzystać z takiej 
legitymacji również podczas pobytu za granicą”. 

Promowanie doskonałości i tworzenia sieci kontaktów 
wśród europejskich szkół wyższych 

„Jeśli chodzi o europejskie szkoły wyższe, znajdujemy się 
dopiero na początku bardzo długiej drogi [...]. Moje pytanie do 
szkół wyższych będzie brzmieć: czy macie wspólną wizję 
strategiczną i czy wszystkie zmierzacie w tym samym 
kierunku? Czy chcemy wspólnych programów strategicznych 
mogących zagwarantować, że edukacja i rozwój zawodowy 
będą brane pod uwagę?” 

„Nie uczymy się wyłącznie w czterech ścianach szkoły, 
uniwersytetu czy miejsca pracy. Jest to element myślenia o 
uczeniu się przez całe życie i rozwijania kwalifikacji bez 

rozróżnień wiekowych [...]. Taki jest cel programu Erasmus+ i 
pragnę sprawić, aby program ten był bardziej otwarty [...] . 
Ważna jest dywersyfikacja karier oraz personalizacja 
możliwych ścieżek ich rozwoju. Będę zwracać uwagę na 
sposób, w jaki europejskie szkoły wyższe uwzględniają tę 
kwestię”. 

„Z całego serca będę bronić wolności nauki. Będę bronić 
swobody prowadzenia badań naukowych stymulowanych 
ciekawością [...]. Jest to dla mnie naprawdę ważna kwestia. 
Chodzi nie tylko o wolność prowadzenia badań czy 
finansowania. Jest to jedna z naszych zasad. Mamy deklaracje 
obowiązujące na szczeblu europejskim i nie są one 
przypadkowe. Będę naprawdę starała się zagwarantować, aby 
ich przestrzegano”. 

„Szczególną uwagę będę zwracać na badania, które 
umożliwią nam dokonywanie przełomów. Właśnie dlatego 
wspomniałam o Europejskiej Radzie ds. Badań Naukowych 
oraz podkreśliłam znaczenie utrzymania badań pionierskich”. 

„[kwestia otwartej nauki] jest mi droga i będę nad nią 
pracować. [...] zastanawiam się na przykład, jak w europejskich 
ramach badań naukowych pomóc badaczom wspierającym 
otwartą naukę [...]”. 

Inicjatywa aktualizacji Planu działania w dziedzinie 
edukacji cyfrowej 

„Krytyczne myślenie pozwala nam podejmować świadome  
decyzje. Jest to coś, co przyjmujemy z zadowoleniem, i 
będziemy podążać dalej w tym kierunku. W ramach 
następnego planu działania w dziedzinie edukacji cyfrowej, 
który chcę zaktualizować do przyszłego roku, zamierzamy 
zająć się umiejętnością korzystania z mediów. Dla mnie jest to 
kluczowy element walki z informacjami wprowadzającymi w 
błąd”. 

„W odniesieniu do fałszywych informacji oraz informacji 
wprowadzających w błąd, poruszyła Pani kwestię bardzo 
bliską memu sercu. Zawsze zajmowałam całkowicie jasne  
stanowisko w sprawie znaczenia tej równowagi między 
wolnością słowa, swobodnym dostępem do informacji, ale też 
przejrzystością i odpowiedzialnością”. 

Kultura, młodzież i sport 
Zapewnienie pełnego wdrożenia Nowego europejskiego 
programu na rzecz kultury 

„Kultura zawsze będzie głównym elementem mojego 
programu działania. Kultura to możliwość pracy nad Europą 
bardziej sprzyjającą włączeniu społecznemu, Europą bardziej 
innowacyjną. Może też pomóc nam w uporaniu się z nowymi  
globalnymi wyzwaniami”. 

Znalezienie sposobów większego zaangażowania Europy 
na rzecz ochrony naszego dziedzictwa kulturowego 

„Chroniąc nasze dziedzictwo, wspierając kreatywność naszych 
artystów oraz promując innowacje technologiczne, 
pomożemy zbudować bardziej zjednoczone i pokojowo 
nastawione społeczeństwa europejskie, które należy 
wzmacniać w coraz bardziej nieprzewidywalnym świecie”. 

„Zwrócę uwagę na digitalizację dziedzictwa kulturowego. [...]  
wykorzystam również Europeanę. Potrzebujemy inicjatyw 
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bardziej atrakcyjnych dla młodzieży oraz osób niemających 
dostępu do kultury”. 

„Pierwszym filarem naszej polityki w zakresie dziedzictwa 
kulturowego musi być coraz większa dostępność. Osiągamy 
to m.in. dzięki transformacji cyfrowej i nowym partnerstwom 
z europejskimi stolicami innowacji”. 

Promowanie sektorów kreatywnych jako katalizatora 
innowacji, tworzenia miejsc pracy i wzrostu 
gospodarczego 

„Zakres zadań przewidziany dla mnie przez nowo wybraną 
przewodniczącą Komisji [...] obejmuje tak ważne programy jak 
»Horyzont Europa«, Erasmus, »Kreatywna Europa« czy 
DiscoverEU. Ten zbiór programów stanowi spójną całość i 
musimy budować synergie, musimy sprawić, aby to wszystko 
funkcjonowało. Wspólnym mianownikiem dla wszystkich tych 
obszarów jest fakt, że mają one znaczenie dla obywateli w 
życiu codziennym, ucieleśniają Europę talentów i Europę  
serc”. 

„Będę konsekwentnie opowiadać się za zwiększeniem 
[budżetu »Kreatywnej Europy«], o które apelowaliśmy. 
Zagwarantuję to oraz spróbuję osiągnąć maksymal ny 
możliwy efekt przez współpracę z innymi programami, takimi 
jak »Horyzont Europa«”. 

„Ponownie daję wyraz mojemu poparciu dla MŚP, zwłaszcza 
w dziedzinie kultury. W tym obszarze możemy naprawdę  
liczyć na kreatywność i innowację. Program »Kreatywna 
Europa« obejmuje koncepcję laboratoriów innowacji w 
sektorze kreatywnym. [...] Oczekuję, że MŚP będą mieć do nich 
preferencyjny dostęp. [...] Bardzo ważne jest również 
zapewnienie, aby miały one należny im udział w programie 
»Horyzont Europa«. Musimy także poprawić widoczność 
różnych funkcjonujących już przykładów”. 

„Musimy w tym zakresie w maksymalnym możliwym stopniu 
zsynchronizować nasze działania z kandydatką na komisarza 
Sylvie Goulard. [...] będę dążyć do zwiększania synergii z 
możliwościami oferowanymi przez program »Horyzont 
Europa«”. 

„Europejski Instytut Innowacji i Technologii planuje utworzyć 
w 2022 r. nową WWiI [wspólnotę wiedzy i innowacji]  
poświęconą sektorowi kultury i kreatywnemu. W chwili 

obecnej bardzo ważne jest przemyślenie możliwych synergii, 
ustalenie możliwości współpracy, a następnie współdziałanie  
z tym, co jest już robione na poziomie programu »Horyzont 
Europa«. Będzie to wymagać stałej współpracy i koordynacji w 
celu zagwarantowania, że kwestie dotyczące treści 
audiowizualnych nie pozostaną wyłącznie w zakresie 
programu MEDIA oraz że badania naukowe i innowacje będą 
realizowane także w ramach innych inicjatyw programu 
»Horyzont Europa« oraz Europejskiego Instytutu Innowacji i 
Technologii”. 

„Wprowadziliśmy wyjątki dotyczące badań naukowych, 
edukacji, bibliotek i dziedzictwa kulturowego [w dyrektywie w 
sprawie praw autorskich]. Teraz chciałabym dokładniej  
monitorować odnośny proces, aby zobaczyć, jak jest 
wdrażany”. 

„Obecnie musimy dostosować nasze przepisy [dyrektywy w 
sprawie handlu elektronicznego] do nowych realiów 
transformacji cyfrowej”. 

Promowanie sportu jako narzędzia włączenia 
społecznego i dobrostanu 

„Część sportowa [programu Erasmus+] może być bardzo 
skuteczna pod względem integracji migrantów, mamy 
programy w realizacji, w tym dotyczące zapobiegani a 
radykalizacji, zapobiegania przedwczesnemu kończeniu 
edukacji, zapóźnieniu kulturalnemu”. 

„W obszarze sportu [...] kluczowym słowem jest dla mnie 
włączenie. Chcę zagwarantować możliwość włączenia osób o 
ograniczonej możliwości poruszania się”. 

Wspieranie współpracy kulturalnej jako elementu 
partnerstw Unii z krajami na całym świecie 

„Dyplomacja kulturalna jest często prawdziwym narzędziem 
wywierania tzw. miękkiej siły i umożliwia prowadzenie 
otwartego dialogu. [...] Nasi partnerzy z Bałkanów Zachodnich 
potrzebują usłyszeć od nas, że udzielimy im konkretnego 
wsparcia. [...] Znajdują się tam wspaniałe zasoby młodych 
talentów. Bardzo ceni się sektory kreatywne i kulturę i jest to 
obszar, w którym będziemy kontynuować bardzo ścisłą 
współpracę”.
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Zobowiązania, jakie podczas wysłuchania złożył 

NICOLAS SCHMIT 
Kandydat na komisarza 
do spraw miejsc pracy i praw socjalnych 

Kandydat na komisarza Nicolas Schmit stawił się przed Parlamentem Europejskim 1 października 2019 r., aby 
odpowiedzieć na pytania posłów i posłanek z Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EMPL) oraz Komisji 
Gospodarczej i Monetarnej (ECON). Podczas wysłuchania kandydat złożył szereg zobowiązań, które wyszczególniono 
w niniejszym dokumencie. Zobowiązania te odnoszą się do jego zakresu kompetencji, przedstawionego w piśmie 
określającym zadania, które przesłała mu Ursula von der Leyen, nowo wybrana przewodnicząca Komisji Europejskiej. 
W zakres ten wchodzą: 

 wzmocnienie wymiaru socjalnego Europy, 

a także dodatkowe obszary, do których kandydat odniósł się w trakcie wysłuchania, w tym: 

 wspieranie zatrudnienia i dobrze wykwalifikowanej siły roboczej, 
 zapewnienie godnych warunków pracy, a także bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
 ścisła współpraca z Parlamentem Europejskim. 

Należy mieć na uwadze, że cytaty zawarte w niniejszym dokumencie pochodzą jedynie ze zobowiązań złożonych 
ustnie podczas wysłuchania. Pełne sprawozdanie z wysłuchania publicznego jest dostępne na stronie wysłuchań 
kandydatów i kandydatek na komisarzy. Przed wysłuchaniem kandydat na komisarza otrzymał również pytania na 
piśmie, na które udzielił odpowiedzi pisemnych.
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Wzmocnienie wymiaru socjalnego Europy 
Europejski filar praw socjalnych 

„W ścisłej współpracy z Parlamentem opracuję plan działania 
na rzecz wdrożenia filaru, zarówno na szczeblu Unii, jak i w 
każdym z państw członkowskich, opierając się na 
osiągnięciach Komisji przewodniczącego Jeana-Claude ’a 
Junckera i na wytycznych politycznych nowo wybranej  
przewodniczącej Ursuli von der Leyen”. 

Godziwa płaca minimalna 

„Przedstawię instrument prawny gwarantujący każdemu 
pracownikowi w Unii prawo do godziwej płacy minimalnej. 
Nie chodzi tu o ustalenie wynagrodzeń na jednym poziomie 
w całej UE; szczególną uwagę zwrócę na modele socjalne 
poszczególnych państw członkowskich”. 

„[...] te ramy płac minimalnych w żadnym razie [...] nie 
podważą systemu opartego na rokowaniach zbiorowych, 
zapewniającego należyte wynagrodzenia w krajach, w których 
ma on zastosowanie, i nie będziemy w żadnym razie zmuszać 
tych krajów do zmiany ich starych i mocno ugruntowanych 
tradycji”. 

„Myślę, że nie wywołamy zakłóceń ani nie spowodujemy 
problemów w tym systemie, tworząc tego rodzaju europejskie 
ramy płac minimalnych. Musimy zachować to, co się 
sprawdza, a nie naprawiać tego, co dobrze działa. To mogę 
zatem Państwu zagwarantować”. 

Europejski program świadczeń ubezpieczeniowych i 
reasekuracyjnych należnych w przypadku utraty pracy 

„Odporność unii gospodarczej i walutowej zależy od funkcji 
stabilizacyjnych. Przyszły europejski program świadczeń 
ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych należnych w 
przypadku utraty pracy wymaga starannego zaplanowania, 
aby zapewnić szybkie reagowanie na wstrząsy, przy 
jednoczesnym utrzymaniu odpowiedniej ochrony 
zatrudnienia”. 

„Wstrząsy dla gospodarki, i to niekiedy wstrząsy asymetryczne, 
są niestety integralną częścią naszego modelu 
gospodarczego. A my musimy amortyzować te wstrząsy – to 
nasz cel. Tym celem nie jest organizacja jakiegoś trwałego 
przeniesienia środków z jednego miejsca do drugiego, lecz 
zapewnienie, po pierwsze, aby w razie takiego wstrząsu 
asymetrycznego dana gospodarka nie osunęła się w 
bezdenną przepaść, a po drugie, by ludzie w takiej 
gospodarce mieli dostęp do jakiejś siatki bezpieczeństwa, 
nawet jeżeli państwo, ze względów finansowych i 

budżetowych, będzie mieć duże trudności z jej 
utrzymywaniem”. 

Europejski Urząd ds. Pracy 

„[...] nowo utworzony Europejski Urząd ds. Pracy może 
odegrać ważną rolę, zapewniając współpracę między 
organami krajowymi przez prowadzenie wspólnych kontroli. 
Z dyskusji prowadzonej w ubiegłym tygodniu w tej komisji 
wiem, że praktyczna organizacja Europejskiego Urzędu ds. 
Pracy jest dla wielu z Państwa ważną kwestią. Zapewniam 
Państwa, że zostanie on szybko uruchomiony oraz 
wyposażony w środki adekwatne do stawianych przed nim 
zadań”. 

Promowanie dialogu społecznego 

Dialog społeczny powinien być promowany na wszystkich 
szczeblach, gdyż dialog społeczny w Unii może funkcjonować 
tylko w przypadku, gdy będzie bazował na silnych, 
autonomicznych krajowych partnerach społecznych. 
Podobnie należy wspierać negocjacje zbiorowe, gdyż  
stanowią one ważny element naszej społecznej gospodarki  
rynkowej”. 

„Jest ważne, abyśmy przy tych zawirowaniach gospodarczych 
dopilnowali ponownego wzmocnienia naszych partnerów 
społecznych po obu stronach. Unia Europejska, Komisja ma do 
dyspozycji umożliwiające to środki. W takim budowani u 
instytucji mamy szereg możliwości, w tym finansowych; 
muszą być one ukierunkowane w szczególności na kraje, w 
których partnerstwo społeczne jest prawie nieznane”. 

„Mój pomysł polega na zwróceniu się do Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego o przygotowanie  
studium dotyczącego możliwości promowania i ponownego 
wzmocnienia układów zbiorowych w Europie. OECD (też) 
pracuje nad tą kwestią, tak samo jak MOP, i my również 
musimy czerpać inspirację z ich ustaleń”. 

Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) 

„Inwestycje w ludzi należy uznać za inwestycje w przyszłość. 
Europejski Fundusz Społeczny Plus to podstawowy 
instrument Unii. To narzędzie wspierające wdrożenie zasad 
filaru przez zapewnienie zasobów”. 

„[...] z pewnością środki finansowe, które musimy przeznaczyć 
na walkę z bezrobociem młodzieży, musimy w szczególności 
kierować tam, gdzie bezrobocie młodzieży pozostaje  
poważnym problemem. Tam, gdzie bezrobocie młodzieży jest 
bardzo niskie, z problemem tym można uporać się łatwiej, 
zatem nasze zasoby powinniśmy skupiać tam, gdzie ten 
wskaźnik jest wysoki”.
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Wzmocnienie ochrony socjalnej 

„Każdy element przedstawionego programu [...] ma jeden cel: 
wzmocnienie ochrony socjalnej [...] w Europie. Wzmocnienie, 
ożywienie postępu społecznego przy jednoczesnym 
dostosowaniu go do zmieniającej się gospodarki, do 
zmieniającego się otoczenia gospodarczego, a w 
szczególności do globalizacji. A w obliczu globalizacji nie 
możemy pozwolić sobie na naiwność, i dlatego potrzebujemy 
własnych pomysłów, własnych koncepcji radzenia sobie [z tą 
kwestią]”. 

 Opracowanie europejskiej gwarancji dla dzieci 

„Ubóstwo dziecka niszczy przyszłość danej osoby, ponieważ  
ubogie dziecko bardzo często wyrasta na ubogiego 
dorosłego. [...] Musimy przekierować [...] [istniejące] działania 
[służące poprawie sytuacji ubogich dzieci]. 

[...] Musimy ukierunkować je przede wszystkim na tych, którzy 
w naszych społeczeństwach potrzebują tego najbardziej [...] . 
[...] mogę sobie wyobrazić oparcie [naszego podejścia] na 
pracach, które prowadzono w Parlamencie w celu 
przygotowania zalecenia. [...] zrozumiałem, że nie można mieć 
ambitnej polityki dobrej dla wszystkich bez finansowani a. 
Odnotowałem, co stwierdził Parlament Europejski, i [...] z 
pewnością przedstawię to stanowisko podczas dyskusji, w 
tym z Radą”. 

Standardy dochodu minimalnego 

„[...] we wspólnym interesie leży zagwarantowanie każdemu 
obywatelowi europejskiemu zdolności do prowadzenia 
godnego życia, nawet jeżeli dana osoba nie może w 
najbliższej przyszłości znaleźć się na rynku pracy [...] i 
samodzielnie zarabiać, a zatem musimy znaleźć jakieś kryteria, 
punkty odniesienia, aby umożliwić ludziom godne życie. [...]  
należy uwzględnić ogólny poziom życia i sytuację, 
gospodarczą, finansową, budżetową, lecz także 
zagwarantować godne życie każdemu obywatelowi Unii 
Europejskiej, niezależnie od tego, gdzie mieszka”. 

Wspieranie zatrudnienia i dobrze 
wykwalifikowanej siły roboczej 
Niedyskryminacja i włączenie społeczne 

„Będę promował europejski rynek pracy, który gwarantuje  
dostęp i dobre możliwości dla każdego, a w szczególności dla 
osób z niepełnosprawnościami, migrantów, społeczności  
romskich i najbardziej potrzebujących”. 

„[...] z pewnością będę walczył [...], aby zapewnić, by ta zasada 
bezwzględnej niedyskryminacji była naprawdę stosowana i 
egzekwowana”. 

„[...] musimy przeznaczać więcej zasobów, więcej środków – 
także z EFS – na politykę włączającą wszystkie kategorie osób 
mających większe trudności na rynku pracy, m.in. osoby 
niepełnosprawne. [...] Naprawdę pragnąłbym, aby kwestia ta 
stała się jednym z naszych głównych zadań, jednym z naszych 
głównych celów na nadchodzące lata: stworzyć możliwości 
dla każdego, w tym dla osób z niepełnosprawnościami”. 

„[...] konieczna jest postępująca integracja [...] osób [z 
niepełnosprawnościami] w świecie pracy, w miejscu pracy. 
Przedsiębiorstwom, które to robią, należy pomagać, należy je 

wspierać. [...] gospodarka społeczna również może być 
odpowiedzią na ten problem”. 

„Z pewnością nie każdy kraj ma dokładnie ten sam model 
gospodarki społecznej. Musimy szanować różne kultury [...] . 
Myślę jednak, że jest wiele możliwości współdziałania. W 2011 
r. komisarz Michel Barnier i komisarz László Andor, a także 
komisarz Antonio Tajani wzięli udział w konferencji w sprawie  
przedsiębiorstw społecznych, która nadała prawdziwie 
pozytywną dynamikę gospodarce społecznej w Europie. Mój 
pomysł polegałby na tym, aby ponownie z innymi 
komisarzami [...] naprawdę powtórzyć taką inicjatywę, 
zgromadzić zainteresowane podmioty i opracować plan 
wspierania gospodarki społecznej”. 

Wzmocnienie gwarancji dla młodzieży 

„[...] musimy odświeżyć, przemyśleć, dostosować gwarancję  
dla młodzieży do obecnej sytuacji. [...] transformacja cyfrowa 
odbywa się wszędzie i niestety nawet młodzi ludzie [...] nie 
zawsze są wyposażeni w wiedzę potrzebną do wejścia w tę 
nową epokę cyfrową. Jeden z moich pomysłów polega zatem 
na wprowadzeniu dla każdej młodej osoby objętej gwarancją 
dla młodzieży lub bezrobotnej podstawowego szkolenia z 
umiejętności cyfrowych dostosowanego do jej wiedzy, 
uwzględniającego także miejsce pracy, do którego dana 
osoba aspiruje, przy czym każda młoda osoba powinna 
uzyskać narzędzia umożliwiające wejście na cyfrowy rynek 
pracy”. 

Aktualizacja programu na rzecz umiejętności 

„Ludziom należy zapewnić pomoc w związku z 
nadchodzącymi przemianami, umożliwiając im 
aktualizowanie ich umiejętności odpowiednio do ewolucji 
gospodarki. To wymaga inwestycji, a także polityki rozwoju 
zawodowego i wyższych kwalifikacji, oferującej udoskonalone  
narzędzia pomagające na wszystkich etapach kariery i w 
każdym wieku. Przeanalizuję koncepcję kont edukacyjnych 
dla osób w wieku produkcyjnym”. 

„[...] szkolenie zawodowe ma podstawowe znaczenie i nie jest 
mniej korzystną alternatywą. [...] – nie. Szkolenie zawodowe  
jest jednym z najkorzystniejszych [...] i dlatego naprawdę  
musimy podtrzymywać, wspierać szkolenie zawodowe”. 

„[...] doskonalenie zawodowe to zasadnicza kwestia na 
nadchodzące lata. Musimy zapewnić nie tylko osobom 
młodym właściwe umiejętności [...], lecz także osobom już 
zatrudnionym korzystanie z możliwości doskonaleni a 
zawodowego lub przekwalifikowania, które pozwolą im 
poradzić sobie ze zmianami, jakie zachodzą w ich miejscach 
pracy [...]. [...] z EFS+ należy przeznaczać więcej środków na 
zapewnianie i podnoszenie kwalifikacji. Jest to zasadnicz a 
kwestia i naprawdę należy włączyć ją do zaleceń dla 
poszczególnych krajów [...]”. 

Higiena i bezpieczeństwo oraz warunki pracy 
Godna, przejrzysta i przewidywalna 

„To, czy ktoś pracuje w MŚP, czy w dużej firmie, jest bez 
znaczenia. Każdy obywatel, każdy pracownik w Europie ma 
prawo do należytego wynagrodzenia [...] i odpowiednich 
warunków pracy. [...] Musimy wspierać MŚP w tych zmianach: 
to oczywiste. Musimy przygotować je do nowej gospodarki , 
gospodarki cyfrowej. [...] [Ale] nie możemy opierać przyszłości 
MŚP na złych warunkach pracy i bardzo niskich 
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wynagrodzeniach – to nie jest przyszłość modelu 
gospodarczego w Europie”. 

Warunki pracy osób pracujących za pośrednictwe m 
platform 

„Nasze rynki pracy będą zmieniać się ze względu na 
automatyzację, cyfryzację i sztuczną inteligencję. Musimy 
zdecydowanie zaangażować się w minimalizowanie ryzyka, 
wpływanie na przebieg przekształceń i wykorzystywani e  
szans. Kluczowe znaczenie ma zapewnienie zaufania do 
cyfrowej przyszłości. Dlatego musimy zająć się warunkami  
pracy osób pracujących za pośrednictwem platform oraz 
aktywnie zająć się problemem nowych niepewnych form 
zatrudnienia”. 

„Jest to cel nadrzędny, [który] musimy osiągnąć szybko. [...]  
Ten sektor szybko się zmienia i przy tym staje się coraz 
ważniejszy; nie ma to tylko złych stron, lecz bezwzględnie 
konieczne jest wprowadzenie regulacji socjalnych. Aspekt 
społeczny nie może pozostawać w tyle za rozwojem 
technologii”. 

„Musimy dopilnować, [...] aby osobom pracującym za 
pośrednictwem platform internetowych przysługiwały takie 
same prawa socjalne jak innym pracownikom. Również oni 
powinni mieć prawo do układów zbiorowych [...] musimy 
ustalić, że kiedy ludzie – w tym osoby pracujące za 
pośrednictwem platform i uznawane za samozatrudnione – 
łączą się, nie sprzeciwiają się prawu konkurencji, ponieważ to 
absurd. [...] Mój pomysł polegałby na szybkim zorganizowaniu 
dużej konferencji z udziałem wszystkich zainteresowanych 
stron w celu omówienia tej kwestii, a następnie wypracowani a 
odpowiedniego standardu dla osób pracujących w nowej 
gospodarce cyfrowej”. 

„W końcu najcenniejszy kapitał, jakim dysponujemy w 
gospodarce cyfrowej, to nie maszyny, lecz ludzie. Budowa 
gospodarki cyfrowej zorientowanej na ludzi – oto nasz cel”. 

Kwestie zdrowia i bezpieczeństwa 

 „Jednym z obszarów, które mnie osobiście bardzo interesują, 
jest bezpieczeństwo i higiena pracy. To nie do przyjęcia, że w 
2019 r. ludzie w Europie nadal mierzą się z zagrożeniami w 
miejscu pracy. Będę wspierał przyjęcie dalszych środków 
przeciwko obecności substancji rakotwórczych w miejscu 
pracy. Zmieniający się świat pracy [również] wymaga nowej 
refleksji nad bezpieczeństwem i higieną pracy”. 

„[...] [Odnowienie »Kompasu UE« dotyczącego działania na 
rzecz zdrowia i dobrostanu psychicznego] to inicjatywa, której 
wdrażanie musimy monitorować. [...] Z pewnością więc 
przeanalizowałbym tę sprawę i zrobimy to wspólnie z 
komisarzem odpowiedzialnym za zdrowie. [...] Potrzebujemy 
skutecznej polityki zapobiegania [chorobom psychicznym w 
miejscu pracy, takim jak wypalenie zawodowe i stres]”. 

Delegowanie pracowników i dumping socjalny 

„Podstawową zasadą [...], którą musimy wdrożyć, jest takie 
samo wynagrodzenie za taką samą pracę w tym samym 
miejscu”. 

„Musimy teraz odpowiednio [...] wdrożyć tę dyrektywę w 
interesie wszystkich, nie tylko państw przyjmujących, lecz 
także wysyłających. Ostatecznie bowiem żaden kraj nie może 
stosować dumpingu socjalnego na rzecz własnych 
pracowników. Stoi to w sprzeczności z duchem europejskim. 
Bardzo liczę na to, że Europejski Urząd ds. Pracy zapewni, aby 
system działał należycie, abyśmy walczyli z wszelkimi 
nadużyciami oraz aby wszyscy funkcjonowali na możliwie 
równych zasadach”. 

„Stwierdzam również zupełnie wyraźnie, że państwa 
członkowskie muszą zapewnić sobie niezbędne środki i 
zasoby. [...] Nie można z jednej strony mówić o dumpingu 
socjalnym, a z drugiej nie przyjmować instrumentów 
niezbędnych do uporania się z tą kwestią”. 

Współpraca z Parlamentem Europejskim 

„Będę ściśle i regularnie współpracował z Parlamentem 
Europejskim, państwami członkowskimi, partnerami 
społecznymi i wszystkimi zainteresowanymi stronami na rzecz 
sprawiedliwszej, bardziej socjalnej i włączającej Europy”. 

„Będę słuchał Państwa uwag, Państwa pomysłów, Państwa 
zastrzeżeń i mogę zapewnić Państwa, że w ciągu najbliższych 
kilku lat będę dążył do ścisłej współpracy z Parlamentem. 
Musimy współpracować, jeśli chcemy zdobyć zaufanie  
pracowników, rodzin i obywateli”. 

 „[...] będę do Państwa wracał zawsze, kiedy będę czuł 
potrzebę rozmowy z Wami, wysłuchania Waszej rady i opinii – 
bardzo różnych, bardzo zróżnicowanych, niekiedy, muszę 
przyznać, dość krytycznych, ale dzięki temu nasza europejska 
polityka jest ożywiona i prawdziwie demokratyczna. 
Zobowiązuję się zatem często Państwa odwiedzać i 
kontynuować to, co dzisiaj rozpoczęliśmy [...]. [...] są Państwo 
głosem obywateli i musimy słuchać tego głosu”. 
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Zobowiązania, jakie podczas wysłuchania złożył 

PAOLO GENTILONI 
Kandydat na komisarza 
do spraw gospodarki 

Kandydat na komisarza Paolo Gentiloni stawił się przed Parlamentem Europejskim 3 października 2019 r., aby 
odpowiedzieć na pytania posłów i posłanek z Komisji Gospodarczej i Monetarnej (ECON) oraz Komisji Budżetowej 
(BUDG). Podczas wysłuchania kandydat złożył szereg zobowiązań, które wyszczególniono w niniejszym dokumencie. 
Zobowiązania te odnoszą się do jego zakresu kompetencji, przedstawionego w piśmie określającym zadania, które 
przesłała mu Ursula von der Leyen, nowo wybrana przewodnicząca Komisji Europejskiej. W zakres ten wchodzą: 
 sprawy gospodarcze i finansowe, 
 sprawiedliwe i skuteczne opodatkowanie oraz 
 silna i nowoczesna unia celna. 

Należy mieć na uwadze, że cytaty zawarte w niniejszym dokumencie pochodzą jedynie ze zobowiązań złożonych 
ustnie podczas wysłuchania. Pełne sprawozdanie z wysłuchania publicznego jest dostępne na stronie wysłuchań 
kandydatów i kandydatek na komisarzy. Przed wysłuchaniem kandydat na komisarza otrzymał również pytania na 
piśmie, na które udzielił odpowiedzi pisemnych.
  

 

 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-paolo-gentiloni_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20191003-0900-SPECIAL-HEARING-2Q2
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191003RES63378/20191003RES63378.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/en/hearings2019/commission-hearings-2019/20190910STO60726/paolo-gentiloni-italy
https://www.europarl.europa.eu/news/en/hearings2019/commission-hearings-2019/20190910STO60726/paolo-gentiloni-italy
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190927RES62447/20190927RES62447.pdf
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Sprawy gospodarcze i finansowe 
Pakt stabilności i wzrostu: wdrażanie 

„Będę nadzorować stosowanie paktu stabilności i wzrostu, 
aby zapewnić zrównoważenie finansów publicznych. W razie 
potrzeby będę korzystać z elastyczności, jaką umożliwiają 
przepisy, aby zapewnić odpowiedni kurs polityki budżetowej, 
umożliwić tej polityce odgrywanie stabilizującej roli oraz 
promować bardzo potrzebne inwestycje. Przy wdrażaniu 
przepisów będę skupiać się na zmniejszaniu długu 
publicznego jako osoba głęboko zaniepokojona potencjalnie 
destabilizującym wpływem wysokiego zadłużenia w okresach 
kryzysowych. Będę również dążył do odpowiedniego 
wykorzystania przestrzeni fiskalnej w celu uporania się z 
ryzykiem spowolnienia w naszej gospodarce”. 

„[...] poświęcę temu [włoskiemu] projektowi budżetu 
dokładnie taką samą uwagę i podejdę do niego z gotowości ą 
na dialog oraz poważnie traktując przepisy, tak samo jak w 
przypadku pozostałych 26 państw członkowskich”. 

„Chcę, aby było całkowicie jasne, że nie będziemy stosować 
podwójnych standardów przy wdrażaniu przepisów. 
Rozumiem, że jest to kwestia zaufania. Możecie Państwo tego 
oczekiwać na podstawie moich dzisiejszych wypowiedzi. 
Możecie zapoznać się z moją biografią. Ale poza tym jest to 
kwestia zaufania. To jest moje zobowiązanie: żadnych 
podwójnych standardów”. 

Pakt stabilności i wzrostu: rewizja 

„Oczywiście pakt stabilności i wzrostu nie jest doskonał y. 
Wykorzystam możliwość, jaką daje przegląd sześciopaku i 
dwupaku, do refleksji nad dalszymi działaniami, na podstawie  
dowodów z przeszłości i z uwzględnieniem wkładu ze strony 
Europejskiej Rady Budżetowej. Oczywiście będą Państwo 
mieli na to wpływ”. 

„Ryzyko efektu procykliczności jest bardzo wyraźne. Myślę, że 
Europejska Rada Budżetowa również jasno wskazała na to 
ryzyko. Na koniec trwającego przeglądu dwupaku i 
sześciopaku, który zostanie sfinalizowany w połowie grudnia, 
będziemy musieli omówić dalsze działania. Muszę 
powiedzieć, że osobiście doceniłem filozofię Europejskiej 
Rady Budżetowej: prostą, wykonalną i antycykliczną. Filozofia 
ta uwzględnia również wiele zastrzeżeń zgłoszonych dziś 
rano, dotyczących niektórych zbyt skomplikowanych i zbyt 
arbitralnych elementów obowiązujących dotychczas zasad 
paktu stabilności i wzrostu”. 

„Musimy jednak pamiętać, że decyzja w sprawie dalszych 
działań po przeglądzie zostanie podjęta przez kolegium i 
przez instytucje europejskie, i że nie będzie to łatwa decyzja. 
Osobiście zawsze kładę nacisk na słowo »ambicja«. Bardzo 
chciałbym zmienić nasze zasady z myślą o większej 
antycykliczności, prostocie i wykonalności, ale szanuję  
stanowisko, zgodnie z którym powinniśmy zachować 
ostrożność, ponieważ możemy rozwiązać ten sam problem, 
używając pewnych narzędzi interpretacji przepisów, bez 
sięgania po zmiany ustawodawcze. Decyzję w tej sprawie  
podejmiemy przed końcem bieżącego roku”. 

Pogłębienie UGW/BICC 

„Tak, myślę, że wniosek dotyczący tego nowego instrumentu 
– instrumentu budżetowego [...] [na rzecz] konwergencji i 
konkurencyjności – który potwierdzono na szczycie strefy 

euro w czerwcu, jest istotny, wymaga znacznych nakładów i 
należy go uznać za kolejne narzędzie sprzyjające stabilizacji. 
Wiemy, że dyskusje na temat narzędzia stabilizacji są w Radzie 
Europejskiej zawsze bardzo trudne, ale myślę, że ten wniosek 
jest bardzo ukierunkowany. Celem jest wzmocnienie reform 
strukturalnych i konwergencji, a to wymaga poważnego 
finansowania i poważnych działań następczych. Jest to 
zobowiązanie, które osobiście składam przed Państwa 
komisją”. 

„Tak, będziemy razem omawiać te kryteria zarządzania oraz 
priorytety tego instrumentu, a priorytet klimatyczny będzie z 
pewnością poważnie wzięty pod uwagę”. 

Procedura dotycząca zakłóceń równowagi 
makroekonomicznej 

„Tak, myślę, że analiza zakłóceń równowagi  
makroekonomicznej była bardzo pomocna, ponieważ  
przydała się jako źródło wytycznych, pomysłów i sugestii 
zarówno dla Komisji, jak i dla państw członkowskich – nie tylko 
w tradycyjnych kwestiach finansowych, lecz także w innych 
sprawach, takich jak zadłużenie sektora prywatnego, rynek 
mieszkaniowy [...] i sytuacja zdrowotna. Te warunki mają 
fundamentalne znaczenie i myślę, że powinniśmy dążyć do 
ich wzmocnienia w niedalekiej przyszłości”. 

InvestEU oraz plan inwestycyjny na rzecz zrównoważonej 
Europy 

„W trybie priorytetowym uruchomię program InvestEU oraz 
plan inwestycyjny na rzecz zrównoważonej Europy”. 

„Bilion to liczba, która robi bardzo duże wrażenie, zgadzam się 
z Państwem. Myślę, że będziemy pracować bardzo usilnie, 
wraz z wiceprzewodniczącym Fransem Timmermansem i 
wiceprzewodniczącym Valdisem Dombrovskisem, ponieważ  
oczywiście musimy stworzyć odpowiednie otoczenie do 
mobilizacji kapitału prywatnego. Myślę jednak, że realizacja 
takiego zobowiązania wymaga, byśmy do kapitału, do 
inwestycji prywatnych, dodali jeszcze dotacje publiczne i 
zmobilizowali inwestycje publiczne w całej Europie. Prace nad 
tym planem, planem inwestycyjnym na rzecz zrównoważonej 
Europy, rozpoczynają się równolegle z programem InvestEU i 
uważam, że InvestEU w dużej mierze przyczyni się do realizacji 
tego planu dzięki zdolnościom, jakie »centrum« InvestEU, jak 
je nazywamy, będzie musiało wnieść do nowego projektu 
zdolnego do pozyskania silnego zaangażowani a 
kapitałowego. Powinniśmy również kontynuować 
dotychczasowe prace nad zdefiniowaniem normy w zakresie 
obligacji ekologicznych. Myślę, że to jeden z naszych celów na 
najbliższą przyszłość, a prace już trwają, jak Państwo wiedzą”. 

„Jak wspomniałem, prace w tym zakresie prowadzone są 
przez nasze służby w Dyrekcji Generalnej ds. Gospodarczych i 
Finansowych. Przekaz jest bardzo jasny. Na całym świecie 
poprawia się dostępność inwestycji kapitałowych w 
przypadku inwestycji z określonym celem, w szczególności  
inwestycji o celach środowiskowych. Tak więc zdolność do 
zapewnienia, dzięki ekologicznym obligacjom, punktu 
odniesienia dla rynków będzie bardzo przydatnym i 
docenianym czynnikiem, który zostanie bardzo pozytywnie i 
korzystnie przyjęty przez inwestorów. Byłoby dziwne, gdyby 
UE była nieobecna w obszarze, który jest obecnie postrzegany 
bardzo pozytywnie na rynkach kapitałowych na całym 
świecie”. 



Zobowiązania złożone podczas wysłuchania Nicolasa Schmita 
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„Mamy dwa różne narzędzia: jedno, InvestEU, było już 
omawiane przez Parlament w związku z wieloletnimi ramami 
finansowymi. Program ten jest ukierunkowany na różne 
priorytety i będzie mieć, jak sądzę, duże zdolności techniczne 
w swoim »centrum« InvestEU, które będą również bardzo 
pomocne dla promowania inwestycji w ramach planu 
inwestycyjnego na rzecz zrównoważonej Europy. Będziemy 
zatem blisko współpracować z kandydatem na komisarza 
Valdisem Dombrovskisem, bardziej wyspecjalizowanym w 
pozyskiwaniu kapitału prywatnego, dążąc do realizacji planu 
inwestycyjnego na rzecz zrównoważonej Europy. Mamy, jak 
Państwo wiedzą, ambitny cel wynoszący 1 bln EUR, a ja sam 
będę skupiał się w większym stopniu na formułowaniu planu 
oraz promowaniu programu InvestEU”. 

„Nie możemy zgodzić się na koncepcję, zgodnie z którą tak 
istotny dla nas program, jakim jest InvestEU – mający 
przyciągnąć ok. 650 mld EUR – byłby ograniczony tylko do 
określonych obszarów czy pojedynczych krajów. Zobowiązuję  
się zatem, że plan będzie równomiernie obejmować całą 
Unię”. 

Europejski program świadczeń ubezpieczeniowych i 
reasekuracyjnych należnych w przypadku utraty pracy 

„Jednym z kluczowych działań będzie realizacja 
europejskiego programu świadczeń ubezpieczeniowych i 
reasekuracyjnych należnych w przypadku utraty pracy. Wiem, 
że Parlament apeluje o taki program od dłuższego czasu. Pod 
względem politycznym nie będzie to łatwe, ale razem 
możemy stworzyć program, który zapewni obywatelom 
ochronę w trudnych okresach w ich życiu”. 

„Myślę, że cel tego wniosku jest w zasadzie dwojaki. Nie 
możemy nie doceniać jednego z celów, być może pierwszego, 
przynajmniej w stosunku do naszych obywateli, którym jest 
cel socjalny przewidujący ustanowienie instrumentu 
wzmacniającego krajowe narzędzia walki z bezrobociem. Jest 
to istotna kwestia, ponieważ w tym przypadku możemy 
zbudować narzędzie mające jasne przesłanie społeczne i jasną 
społeczną intencję, a zarazem stabilizujący wpływ. Nie jest to 
jednak tylko narzędzie stabilizacji, co pragnę podkreślić. 
Program świadczeń ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych 
nie powinien natomiast być – jak już powiedziano – 
narzędziem trwałego transferu z kraju do kraju. Nie powinien 
podważać procesu reform strukturalnych mających miejsce w 
poszczególnych państwach członkowskich. Powinien skupiać 
się na powiązanych wstrząsach zewnętrznych i zapewniać 
dużą prędkość reakcji dzięki automatycznemu 
mechanizmowi dyspersji. [...] Moim zadaniem jest 
zdefiniowanie tego mechanizmu i będzie to jedna z głównych 
kwestii, pod względem zarówno technicznym, jak i 
politycznym. Czy program ten będzie ukierunkowany na 
pożyczki, czy na bezpośrednie wsparcie budżetów krajowych? 
Omówienie tych kwestii ma bardzo duże znaczenie. Nie jest 
pewne, że te dwa scenariusze byłyby ze sobą całkowicie 
sprzeczne. Można zacząć od jednego z nich, ale jest to coś, nad 
czym musimy zacząć pracować w najbliższych tygodniach, 
bardzo szybko i skutecznie”. 

„Rozpocznę pracę bezzwłocznie. Określenie »bezzwłocznie« 
zależy od rozwoju sytuacji politycznej, mam jednak na myśli, 
że jeśli zostanę zatwierdzony, bezzwłocznie zacznę pracę nad 
tą sprawą wraz z kolegą Nicolasem Schmitem i z kolegium”. 

„Myślę zatem, że w ciągu kilku tygodni będzie gotowa 
definicja programu oraz określimy poszczególne następstwa 
naszych metod w zakresie naszych decyzji wspólnotowych”. 

Europejski semestr 

„Osobiście jestem głęboko przekonany, na podstawie swoich 
osobistych doświadczeń na stanowisku premiera, że 
potrzebujemy przede wszystkim współpracy z naszymi  
parterami społecznymi w odniesieniu do podejmowanych 
przez nas wyborów gospodarczych, a zatem swoje 
zobowiązanie podejmę wraz z kolegą Nicolasem Schmitem. 
Jeśli chodzi o nasze przepisy, w ciągu ostatnich kilku lat w 
procesie europejskiego semestru zaczęto poważnie  
uwzględniać wymiar społeczny. Była to głównie 
konsekwencja decyzji z Göteborga dotyczącej Europejskiego 
filaru praw socjalnych. Myślę, że teraz zadanie to powinno 
wyjść poza wskazany zakres, i nie ulega wątpliwości, że 
otrzymałem upoważnienie do włączenia celów 
zrównoważonego rozwoju do procesu europejskiego 
semestru. Jak wszyscy wiemy, główne cele mają silny wymiar  
społeczny, a nie tylko silny wymiar środowiskowy. Będzie to 
nowe narzędzie nadające temu priorytetowi społecznemu 
należytą rangę”. 

„Myślę, że musimy – i jest to także kwestia świadomości  
społecznej – angażować partnerów społecznych, także w 
państwach członkowskich, w dialog, który będziemy 
prowadzić z rządami państw członkowskich. Ułatwiłoby to ten 
dialog oraz pomogłoby Unii Europejskiej w lepszym 
zrozumieniu konsekwencji decyzji podejmowanych przez nas 
podczas semestru w odniesieniu do państw członkowskich”. 

Eurostat 

„Przywiązuję wielką wagę do obrony niezależności Eurostatu i 
organów krajowych w wykonywaniu powierzonych im zadań. 
Dopilnuję, aby Eurostat pozostał godnym zaufania punktem 
odniesienia pod względem statystyk i danych dotyczących 
Europy”. 

Sprawiedliwe i skuteczne opodatkowanie 
„Jestem zdecydowany pracować na rzecz sprawiedliwego i 
skutecznego opodatkowania w UE”. 

„[...] kontynuować walkę z oszustwami podatkowymi i 
uchylaniem się od opodatkowania [...]. Chcę, aby korzyści  
odnosili podatnicy przestrzegający przepisów, a działania 
karzące zamierzam ukierunkować na tych, którzy te przepisy 
łamią”. 

Opodatkowanie ekologiczne 

„[...] 74% obywateli zgadza się, że UE powinna dołożyć więcej 
starań w walce z oszustwami podatkowymi. [...] Moim 
pierwszym priorytetem będzie zapewnienie, aby 
opodatkowanie w pełni wnosiło wkład w Europejski Zielony 
Ład. Jeśli o mnie chodzi, będę pracował nad nowymi ramami  
opodatkowania ekologicznego, aby pokierować 
zachowaniami użytkowników, konsumentów i producentów 
w sposób sprzyjający gospodarce neutralnej dla klimatu. 
Poddam ocenie szereg środków, w tym aktualizując  
dyrektywę w sprawie opodatkowania energii, aby 
dostosować ją do celów środowiskowych, a także pracując  
nad transgranicznym podatkiem od emisji dwutlenku węgla 
na szczeblu UE, który będzie zgodny z zasadami WTO  
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[Światowej Organizacji Handlu]. Zarazem dopilnuję, aby te 
ramy były sprawiedliwe i społecznie zrównoważone. 
Zamierzam również ocenić wykorzystanie [...] innych 
instrumentów prawnych uwzględnionych w Traktatach, które 
pozwalają na przyjmowanie wniosków dotyczących 
opodatkowania kwalifikowaną większością głosów i w drodze 
współdecyzji”. 

Reforma międzynarodowego systemu opodatkowania 
osób prawnych 

„Moim drugim celem jest europejski wkład w reformę 
międzynarodowego systemu opodatkowania osób prawnych, 
mającą dostosować ten system do wymogów XXI wieku. Dla 
wszystkich jest jasne, że obecny system jest przestarzały. 
Przejście do gospodarki cyfrowej poskutkowało coraz 
słabszym powiązaniem miejsc, w których tworzona jest 
wartość, z miejscami, w których płacone są podatki. Poza tym 
konkurencja podatkowa wpływa na decyzje biznesowe i 
skutkuje polityką podatkową nastawioną na doraźny pobór  
dochodów. Dyskusje na temat modernizacji 
międzynarodowego opodatkowania osób prawnych są 
obecnie prowadzone na forum G-20, przy wsparciu ze strony 
OECD. Do końca przyszłego roku będziemy musieli 
przeanalizować rezultaty tych międzynarodowych rozmów. 
Jeśli nie wyłoni się konsensus, moim zadaniem będzie 
pokierowanie wysiłkami na rzecz sprawiedliwego 
europejskiego podatku cyfrowego i wspólnej podstawy 
opodatkowania osób prawnych”. 

„Oznacza to, że w trzecim kwartale przyszłego roku będziemy 
pracować nad odnośnym wnioskiem na szczeblu 
europejskim. Nie zamierzamy wychodzić przed orkiestrę, 
przedstawiając ten europejski wniosek w toku debaty 
międzynarodowej, ale bardzo poważnie stawiam sobie za cel, 
abyśmy wraz z Komisją w przyszłym roku dysponowal i  
własnym wnioskiem na wypadek, gdyby nie osiągnięto 
konsensusu”. 

Opodatkowanie gospodarki cyfrowej 

„Tak, podejmiemy międzynarodowe zobowiązanie dotyczące  
opodatkowania gospodarki cyfrowej. Myślę, że mamy teraz 
konkretną możliwość osiągnięcia rezultatu. Jeszcze kilka 
miesięcy temu tak nie było. Uczestnicy dyskusji w OECD 
skłaniają się głównie ku ogólnemu opodatkowaniu dużych 
przedsiębiorstw – nie tylko platform cyfrowych, lecz w ogóle 
dużych firm. Myślę, że jest to do przyjęcia, ponieważ cyfryzacja 

następuje we wszystkich korporacjach wielonarodowych, nie 
tylko tych działających w sektorze cyfrowym, i jest to coś, co 
Europa z łatwością akceptuje”. 

„Rewolucja cyfrowa po raz pierwszy postawiła nas w sytuacji, 
której nie możemy zaakceptować; wartość jest tworzona 
często przy wykorzystaniu danych, naszych danych – danych 
osobowych. Podatki nie są jednak płacone w tym samym 
miejscu, w którym powstaje wartość”. 

„[...] po tym, jak wśród państw członkowskich wystąpiły pewne 
wewnętrzne trudności z realizacją wniosku Komisji, 
postanowiliśmy podjąć próbę wykorzystania najlepszych 
elementów dyskusji międzynarodowych prowadzonych na 
forum G-20 i OECD. Kiedy podejmowaliśmy taką decyzję, 
mogła ona wydawać się strategią wyjścia wobec 
występujących problemów. Obecnie jednak, jak rozumiem, 
istnieją realne obawy, dotyczące zwłaszcza Stanów 
Zjednoczonych, prawdziwe obawy i realne możliwości 
znalezienia kompromisu w OECD. Europa odgrywa w tym 
przypadku bardzo istotną rolę i jestem raczej optymistycznie  
nastawiony, jeśli chodzi o możliwość znalezienia w przyszłym 
roku rozwiązania na szczeblu globalnym”. 

„Jeśli w przyszłym roku nie zostanie osiągnięty konsensus, 
będziemy mieć europejski wniosek [dotyczący 
opodatkowania gospodarki cyfrowej]. Oznacza to, że w 
trzecim kwartale przyszłego roku będziemy pracować nad 
wnioskiem na szczeblu europejskim”. 

W interesie obywateli i opinii publicznej 

„W jaki sposób możemy bezpośrednio zakomunikować, że 
tak, podejmujemy zobowiązania w tych dziedzinach: 
środowisko, korporacje, cyfryzacja, oszustwa podatkowe itp.? 
Dobrym sposobem byłoby zaproponowanie kolegium planu 
służącego zainteresowaniu tymi zagadnieniami także naszych 
obywateli i opinii publicznej”. 

Silna i nowoczesna unia celna 
„Wiele osób uważa unię celną za oczywistość, ale pojawiające  
się na całym świecie napięcia dotyczące bezpieczeństwa 
handlu, zmieniające się modele biznesowe i rozwój handlu 
elektronicznego sprawiają, że jeszcze bardziej potrzebujemy 
silnej unii celnej. Będę dążył do tego, aby unia celna wyraźnie 
zyskała na skuteczności”. 
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Kandydat na komisarza Janusz Wojciechowski stawił się przed Parlamentem Europejskim 1 i 8 października 2019 r., aby 
odpowiedzieć na pytania posłów i posłanek z Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Podczas wysłuchań kandydat złożył 
szereg zobowiązań, które wyszczególniono w niniejszym dokumencie. Zobowiązania te odnoszą się do jego zakresu 
kompetencji, przedstawionego w piśmie określającym zadania, które przesłała mu Ursula von der Leyen, nowo 
wybrana przewodnicząca Komisji Europejskiej. Jego przyszłe zadania będą skupiać się na budowie nowoczesnego i 
zrównoważonego rolnictwa, i obejmą: 
 sfinalizowanie negocjacji w sprawie uproszczonej wspólnej polityki rolnej po roku 2020 oraz zapewnienie w 

przyszłych planach strategicznych WPR równowagi między celami ogólnounijnymi a priorytetami 
krajowymi, 

 wkład w unijną strategię „od pola do stołu”, w związku z poszukiwaniem możliwości poprawy 
zrównoważoności w całym rolno-spożywczym łańcuchu dostaw, w tym przez produkcję ekologiczną, 

 zapewnienie, aby produkcja rolno-spożywcza przyczyniała się do osiągnięcia celów UE w dziedzinie klimatu, 
środowiska i bioróżnorodności, 

 wzmocnienie systemu oznaczeń geograficznych i opracowanie nowej długoterminowej wizji na rzecz 
obszarów wiejskich w planach strategicznych na okres po roku 2020, 

 promowanie na całym świecie wysokich europejskich standardów jakości żywności. 

Należy mieć na uwadze, że cytaty zawarte w niniejszym dokumencie pochodzą jedynie ze zobowiązań złożonych 
ustnie podczas wysłuchań [(*) posiedzenie z 1 października; (**) posiedzenie z 8 października]. Pełne sprawozdania z 
wysłuchań publicznych [(*) 1 października; (**) 8 października] są dostępne na stronie wysłuchań kandydatów i 
kandydatek na komisarzy. Przed wysłuchaniem kandydat na komisarza otrzymał również pytania na piśmie, na które 
udzielił odpowiedzi pisemnych (odpowiedzi na 1. kwestionariusz PE; odpowiedzi na 2. kwestionariusz PE).
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Sfinalizowanie negocjacji w sprawie nowoczesnej i 
uproszczonej wspólnej polityki rolnej po roku 2020 
Dyskusje w sprawie reformy WPR 

„Jestem otwarty na dalsze dyskusje [...] w sprawie wniosku UE 
[...]. Wniosek Komisji to nie Biblia; możemy dyskutować o tym, 
jak go udoskonalić” (*). 

„Zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby wspólna polityka 
rolna była bardziej przyjazna dla środowiska i dla klimatu. Ale 
[...] to nie koniec naszej pracy. Jestem otwarty na dalsze  
dyskusje w sprawie udoskonalenia wniosków” (*). 

„Potrzebujemy wspólnej polityki rolnej opartej na wspólnych 
celach, wspólnych sposobach interwencji i wspólnych 
wskaźnikach. [...] jestem w pełni otwarty na dyskusję z 
Parlamentem Europejskim, żeby zachować wspólny charakter 
tej polityki rolnej, którą w tej chwili reformujemy, a 
jednocześnie zachować potrzebę elastycznego podejścia, 
Trzeba znaleźć tę właściwą granicę i rozróżnić, gdzie jest 
miejsce na interwencje krajowe, a gdzie jest miejsce na 
wyraźne wytyczne na poziomie europejskim” (**). 

Stworzenie długoterminowej wizji rolnictwa 

„Jednym z moich zadań – jeśli zostanę zatwierdzony przez 
Parlament, rzecz jasna – będzie stworzenie długoterminowej 
wizji europejskiego rolnictwa. Mamy długoterminową wizję 
polityki klimatycznej, długoterminową wizję polityki 
energetycznej, ale nie mamy długoterminowej wizji 
przyszłości europejskiego rolnictwa” (*). 

„Jednym z moich pierwszych działań [...] będzie sporządzenie 
specjalnego sprawozdania dotyczącego obecnej sytuacji  
europejskiego rolnictwa: sprawozdania pokazującego, gdzie 
się znajdujemy i dokąd zmierzamy, ile mamy obecnie 
gospodarstw rolnych [...] i jaka jest ogólna sytuacja” (*). 

„Zobowiązuję się do udziału w debatach, gdy uznacie to 
Państwo za użyteczne, do utrzymywania otwartych kanałów 
komunikacji i stałego słuchania, co mają Państwo do 
powiedzenia. Zależy mi, abyśmy w ramach dialogu 
współpracowali nad opracowaniem długoterminowej wizji 
dla rolnictwa. Potrzebujemy opartej na faktach debaty na 
temat tego, czego wymagają nasze gospodarstwa i nasi  
rolnicy w nadchodzącym dziesięcioleciu [...]. Stwórzmy i 
podzielajmy jedną wizję naszych obszarów wiejskich i 
naszego rolnictwa” (*). 

„Będę współpracować bardzo ściśle z Parlamentem 
Europejskim, aby opracować długoterminową wizję dla 
rolnictwa. Parlament Europejski będzie moim pierwszym 
partnerem w debacie na ten temat” (*). 

Współpraca z Parlamentem 

„Zaangażuję się w dialog z Państwem, Szanowni Posłowie i 
Szanowne Posłanki, zarówno indywidualnie, jak i w Państwa 
komisji, oraz rozszerzę ten dialog na wszystkie  
zainteresowane strony: rolników, organizacje rolników oraz 
inne organizacje pozarządowe zainteresowane sektorem 
rolnym. Powinniśmy współpracować na rzecz naszego 
rolnictwa i naszych wsi” (*). 

„[...] dostałem od Państwa jasny i słuszny sygnał, że od 
przyszłego komisarza oczekują Państwo nie tylko otwartości 
na dialog, nie tylko słów, ale przede wszystkim stanowczych 

czynów. Oczekują Państwo wsparcia i obrony europejskich 
rolników.  Chcę powiedzieć, że jestem do takich czynów 
gotowy. Sprawy wsi i rolnictwa leżą mi na sercu” (**). 

Sprawiedliwsze wsparcie rolnictwa rodzinnego 

„Jak można wspierać gospodarstwa rolne, jakie jest miejsce 
małych gospodarstw, a jakie dużych? Są to pytania, na które 
powinniśmy znaleźć wspólną odpowiedź” (*). 

„Będę zdecydowanie popierał wszystkie działania, które mogą 
pomóc małym i średnim gospodarstwom, zwłaszcza 
gospodarstwom rodzinnym” (*). 

„W pełni zgadzam się, [...] że głównym obowiązkiem rolników, 
zgodnie z Traktatem, jest zapewnienie bezpieczeństwa 
żywnościowego wszystkim obywatelom Europy. Naszym 
obowiązkiem jako polityków europejskich jest wspieranie 
rolników w osiągnięciu tego celu” (*). 

„Mogę zapewnić, że bardzo ważną częścią mojej misji jako 
komisarza będzie wzmocnienie systemu interwencji 
rynkowych” (*). 

Młodzi rolnicy 

„Polityka na rzecz młodych rolników powinna być elastyczna. 
Powinniśmy używać tego instrumentu odpowiednio do 
sytuacji w danym państwie członkowskim” (*). 

Przenoszenie środków między filarami WPR 

„Będę popierać decyzje państw członkowskich dotyczące  
przenoszenia środków między filarami, w obu kierunkach” (*). 

Konwergencja 

„Konwergencja zewnętrzna to newralgiczna kwestia 
polityczna. Myślę, że zmierzamy [...] we właściwym kierunku, 
lecz decyzje polityczne dotyczące tego, jak daleko posuniemy 
się pod względem konwergencji zewnętrznej, leżą w gestii 
Parlamentu i Rady” (*). 

„Jesteśmy na dobrej drodze do wyrównania dopłat między 
państwami i między rolnikami w obrębie państw. Zrobię 
wszystko, żeby to się stało jak najszybciej” (**). 

Wdrażanie po roku 2020 wspólnej polityki rolnej 
zapewniającej, aby w przyszłych planach 
strategicznych WPR osiągnięto równowagę 
między celami ogólnounijnymi a priorytetami 
krajowymi 
Plany strategiczne WPR 

„Zasadniczo popieram elastyczne podejście, możliwość 
podejmowania decyzji przez państwa członkowskie, 
ponieważ mamy różne sytuacje” (*). 

„Z mojego punktu widzenia nie jest to renacjonalizacja, ale 
może potrzebujemy więcej kontroli na szczeblu europejskim. 
Jestem otwarty na rozmowę z Państwem na ten temat oraz na 
udoskonalenie pierwotnego wniosku w tej sprawie” (*). 

„Myślę, że będę gotów do wprowadzenia nowych przepisów, 
nowej wspólnej polityki rolnej, od 1 stycznia 2022 r.” (*) 
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Nowy model realizacji 
„Wspólna polityka rolna powinna być bardziej elastyczna, 
ponieważ [...] w każdym państwie członkowskim sytuacja jest 
inna” (*). 

Środki przejściowe 
„Uregulowania przejściowe są niezbędne, czy mamy jakieś 
inne wyjście? Nie powinno być przerw w stosowaniu wspólnej  
polityki rolnej” (*). 

Wkład w unijną strategię „od pola do stołu”, w 
związku z poszukiwaniem możliwości poprawy 
zrównoważoności produkcji żywności w całym 
rolno-spożywczym łańcuchu dostaw 
Łańcuch żywnościowy 
„Strategia »od pola do stołu« [...] nie jest w rolnictwie 
szczególną nowością. Nowością jest proponowana wspólna 
struktura, a dla rolnictwa oznacza to, że powinniśmy robić 
więcej dla środowiska i dla klimatu, dla ochrony 
bioróżnorodności” (*). 

„Moim obowiązkiem jako komisarza będzie zapewnienie 
stosowania rozporządzenia (w sprawie nieuczciwych praktyk). 
Jest to droga do lepszej ochrony naszych rolników w 
stosunkach z detalistami” (*). 

Rolnictwo ekologiczne 
„Będę wspierał też rolnictwo ekologiczne. Rolnictwo 
ekologiczne może w dużym zakresie przyczynić się do 
ochrony środowiska i klimatu. Zaproponuję plan działania w 
zakresie rozwoju rolnictwa ekologicznego w Unii 
Europejskiej” (**). 

W ramach ambicji UE w zakresie bezemisyjności – 
zapewnienie, aby produkcja rolno-spożywcza 
przyczyniała się do osiągnięcia celów UE w 
dziedzinie klimatu, środowiska i różnorodności 
biologicznej 
Europejski Zielony Ład a rolnictwo 
„Jestem przekonany, że rolnictwo ekologiczne – rolnictwo 
przyjazne dla środowiska – to najlepsze rozwiązanie dla 
przyszłości tego sektora” (*). 

„[...] w drugim filarze [...] 20% [...] to dobry punkt wyjścia. 
Jestem otwarty na kompromis w tym zakresie” (**). 
„Najważniejsze jest, co jemy, ale liczy się też to, jak 
produkujemy naszą żywność, jakie metody stosujemy. Moim 
obowiązkiem jako komisarza do spraw rolnictwa – oczywiście, 
jeśli zostanę przez Państwa zatwierdzony – będzie 
promowanie i wspieranie zrównoważonego rolnictwa” (*). 

„Moim zdaniem zrównoważone rolnictwo jako forma 
rolnictwa odznaczająca się wyższymi standardami  
środowiskowymi może być konkurencyjne, jeśli będziemy 
wspierać te gospodarstwa [...]. Nie mamy alternatywy. 
Powinniśmy wspierać takie rolnictwo”. 

„Rolnictwo przyjazne dla środowiska to nie tylko małe 
gospodarstwa. Małe gospodarstwa są, naturalnie, lepiej 
przygotowane do tej funkcji, lecz nie jest to problem skali. 
Problemem jest typ działalności rolniczej” (*). 
„Powinniśmy wspierać rolników [...]. Powinniśmy im pomagać, 
nie walczyć z nimi” (*). 

„Będę wspierał i bronił rolników, żeby nie nakazy i zakazy, ale 
zachęty finansowe były głównym sposobem na udział 
rolników europejskich w zielonym nowym ładzie. Głównymi  
narzędziami realizacji celów w zakresie środowiska i klimatu 
powinny być dobrowolne działania w ramach ekoprogramów 
i dobrowolne działania rolnośrodowiskowe w drugim filarze 
wspólnej polityki rolnej” (**). 

Chów przemysłowy 
„Chów przemysłowy nie jest dobrym rozwiązaniem pod 
względem środowiska, pod względem zmiany klimatu itp. 
Będę komisarzem popierającym chów prowadzony 
metodami innymi niż przemysłowe” (*). 

„Chów przemysłowy to zagrożenie dla środowiska i dla 
klimatu. Powinniśmy wysyłać społeczeństwu bardzo jasne  
sygnały, że wspólna polityka rolna zmierza w kierunku, który 
jest przyjazny dla środowiska [...]” (*).
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Udoskonalenie systemu oznaczeń geograficznych 
przy zapewnieniu ochrony kulturowego, 
gastronomicznego i lokalnego dziedzictwa UE i 
certyfikowania jego autentyczności na całym 
świecie 
„Będę rozwijał oznaczenia geograficzne, które dobrze 
promują i chronią lokalną tradycyjną kulturę rolną Europy. 
Potrzebne to jest zwłaszcza w krajach wschodniej i środkowej  
części Europy [...]” (**). 

Rozwijanie długoterminowej wizji dla obszarów 
wiejskich przy zapewnieniu, aby potrzeby 
obywateli zamieszkujących obszary wiejskie były 
należycie uwzględniane w krajowych planach 
strategicznych WPR po roku 2020 
„Też mnie martwi, że budżet na rozwój obszarów wiejskich 
przewidywany jest w mniejszej wysokości, niż to było 
przewidywane wcześniej. Chociaż może być zwiększone 
finansowanie wyrównujące ten ubytek – zwiększone 
finansowanie przez państwa członkowskie. Tak więc w sumie 
gdyby ten budżet był zachowany, rolnicy wcale nie muszą 
mieć mniej środków. Oczywiście utrzymanie żywotności  
obszarów wiejskich powinno być głównym zadaniem 
Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich” (**). 
„Obserwuję [...], że wiele środków z drugiego filaru jest 
kierowanych do małej grupy beneficjentów, do dużych 
gospodarstw rolnych [...]. Powinna tu panować większa 
demokracja. Beneficjentami drugiego filaru powinno być też 
więcej rolników” (*). 

„Powinniśmy wspierać rolnictwo o obiegu zamkniętym, 
lokalne rolnictwo współpracujące z lokalnym przemysłem” (*). 

Promowanie na całym świecie wysokich 
europejskich standardów jakości żywności 
Dobrostan zwierząt 
„Będę popierał dobrostan zwierząt [...]. Poprawa standardów 
dobrostanu zwierząt oznacza mniejsze zagęszczenie zwierząt, 
wykorzystanie metod naturalnych, takich jak letni wypas czy – 
w przypadku trzody chlewnej – stosowanie słomy, itd. Będę 
przedstawiał takie wnioski, które będą zasadniczo bardziej 
przyjazne dla środowiska” (*). 
„System jest skuteczniejszy, kiedy zachęcamy rolników do 
podnoszenia standardów. Nie chodzi o stosowanie represji, 

lecz o zachęcanie do podnoszenia poziomu dobrostanu 
zwierząt” (*). 

Wymagane standardy 
„Od importerów powinniśmy wymagać takich samych 
standardów jak od producentów europejskich” (*). 
„[...] będę pilnował, żeby te same standardy spełniała żywność 
sprowadzana do Europy. Te same wymagania wobec 
importerów co wobec naszych rolników i producentów” (**). 

Antybiotyki 
„Powinniśmy podjąć działania, aby ograniczyć stosowanie  
antybiotyków w rolnictwie [...]” (*). 

Rolnictwo i budżet 
„Będę bronił silnego i odpowiedniego budżetu na rolnictwo i 
rozwój obszarów wiejskich, żeby tworzyć tam miejsca pracy, 
żeby zapewnić godne warunki życia” (**). 
„[...] gotowy jestem walczyć, przeciwstawiać się innym 
członkom Komisji, przeciwstawiać się każdemu, kto będzie 
chciał przeszkadzać europejskim rolnikom, kto będzie mówił, 
że nie potrzebują pieniędzy albo że można im dać mniej. 
Proszę na mnie liczyć” (**). 
„Europejskie rolnictwo potrzebuje większego wsparcia [...] , 
aby zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe obywatelom 
Europy” (*). 
„Jestem otwarty na dalsze dyskusje polityczne [...] na temat 
budżetu WPR, w tym budżetu POSEI” (*) 

Rolnictwo i umowy handlowe 
„Rolnicy nie powinni być ofiarami międzynarodowych umów 
handlowych. Jeśli są ofiarami, naszym obowiązkiem jest [...]  
wspieranie ich oraz wykorzystywanie instrumentów 
rynkowych do interwencji w celu udzielenia im pomocy” (*). 

„Mogę oświadczyć, że będę monitorował sytuację. W 
przyszłym roku, w roku 2020, Komisja przygotuje ocenę 
skutków, ocenę wszystkich możliwych konsekwencji, jakie dla 
europejskiego rolnictwa mają umowy handlowe, takie jak 
porozumienie z Mercosurem czy inne porozumienia [...]” (*). 

„Zgodnie z misją powierzoną mi przez panią przewodniczącą 
von der Leyen będę promował w rozmowach z naszymi  
partnerami handlowymi unijne standardy ochrony 
środowiska, klimatu, dobrostanu zwierząt – standardy, które 
są najwyższe na świecie [...]” (**). 
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Zobowiązania, jakie podczas wysłuchania złożyła 

ELISA FERREIRA 
Kandydatka na komisarza 
do spraw spójności i reform 

Kandydatka na komisarza Elisa Ferreira stawiła się przed Parlamentem Europejskim 2 października 2019 r., aby 
odpowiedzieć na pytania posłów i posłanek z Komisji Rozwoju Regionalnego. Podczas wysłuchania kandydatka złożyła 
szereg zobowiązań, które wyszczególniono w niniejszym dokumencie. Zobowiązania te odnoszą się do jej zakresu 
kompetencji, przedstawionego w piśmie określającym zadania, które przesłała jej Ursula von der Leyen, nowo wybrana 
przewodnicząca Komisji Europejskiej. W zakres ten wchodzą: 

 spójność, reformy i sprawiedliwa transformacja. 

Należy mieć na uwadze, że cytaty zawarte w niniejszym dokumencie pochodzą jedynie ze zobowiązań złożonych 
ustnie podczas wysłuchania. Pełne sprawozdanie z wysłuchania publicznego jest dostępne na stronie wysłuchań 
kandydatów i kandydatek na komisarzy. Przed wysłuchaniem kandydatka na komisarza otrzymała również pytania na 
piśmie, na które udzieliła odpowiedzi pisemnych.
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Spójność, reformy i sprawiedliwa transformacja 

Polityka spójności 

„Spójność to kluczowy element projektu europejskiego. A 
reforma, wraz ze spójnością, musi znajdować się na pierwszym 
miejscu w naszym programie działania [...]”. 

Budżet na politykę spójności w latach 2021–2027 

„Potwierdzam, że będę walczyć w kolegium komisarzy o jak 
najwyższy budżet”. 

„Osobiście uważam, że na nową politykę, przynajmniej w 
teorii, należy uzyskać nowe finansowanie. Tradycyjne obszary 
polityki, takie jak polityka spójności i polityka rolna, nie mogą 
być po prostu traktowane jako stałe źródło nowych funduszy” . 

Żaden region, żaden człowiek nie będzie pozostawiony  
samemu sobie 

„Od Arktyki po Morze Śródziemne, od obszarów miejskich po 
byłe regiony przemysłowe, od regionów zależnych od węgla 
po najbardziej oddalone obszary UE, od regionów górskich po 
obszary wiejskie, od regionów granicznych po peryferyjne 
obszary przybrzeżne, Europa musi działać, a obywatele muszą 
widzieć to działanie. Gospodarka, która służy ludziom, z 
narzędziami interwencji dopasowanymi do potrzeb każdego 
terytorium, pomagającymi w przejściu do gospodarki  
cyfrowej, zielonej i zrównoważonej pod względem płci. Żaden 
region, żaden człowiek nie będzie pozostawiony samemu 
sobie”. 

Ramy ustawodawcze polityki spójności w latach 2021–
2027 

„Ursula von der Leyen podkreśliła – a ja się z tym zgadzam – 
że potrzebujemy szybkiego porozumienia w sprawie ram 
ustawodawczych, aby programy mogły funkcjonować od 
samego początku. Liczę na Państwa bezpośrednie wsparcie; 
pracujmy razem”. 

Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji 

„Nowy Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji również 
będzie pilnym zadaniem, zainspirowanym przez wniosek 
Parlamentu dotyczący wsparcia tych regionów, w których 
przejście do neutralnej dla klimatu gospodarki jest większym 

wyzwaniem, tj. regionów przemysłowych, górniczych i 
odznaczających się dużym zużyciem energii. Wkrótce 
zwrócimy się do Państwa w tej sprawie, a odpowiedni wniosek 
Komisji będzie gotowy w ciągu pierwszych 100 dni”. 

Uproszczenie 

„Propozycje Komisji są ambitne, np. uproszczone formy 
kosztów, uwolnienie beneficjentów od przechowywani a 
przez lata stosów faktur; oszczędności kosztów 
administracyjnych sięgające 25%. Sprawdzimy, czy te środki  
przyniosą oczekiwane efekty [...]”. 

„[...] Prawdopodobnie będziemy musieli konsultować się z 
beneficjentami, będziemy musieli zapytać ich, co poprawić, co 
powinniśmy uprościć, jak możemy sprawić, aby wymogi były 
względnie łatwe do spełnienia, bez zbędnej biurokracji. 
Musimy spojrzeć na sprawę z perspektywy użytkowników. 
Musimy zachować to, co konieczne, zarazem usuwając 
wszystkie biurokratyczne wymogi, które nie są niezbędne”. 

Reformy strukturalne 

„Reformy i spójność muszą iść w parze. Muszą wzmacniać się 
nawzajem, a nie stanowić dla siebie obciążenia. Podatnicy nie 
powinni finansować realizowania polityki w poszczególnych 
obszarach we wzajemnie rozbieżny lub nieskoordynowany 
sposób”. 

Program wspierania reform / instrument budżetowy na 
rzecz konwergencji i konkurencyjności 

„Zobowiązuję się do ścisłej współpracy z Parlamentem [...] . 
Musimy pracować razem, aby osiągnąć widoczne postępy w 
ciągu pierwszych 100 dni i w terminie przyjąć program”. 

Europejski semestr 

„Te reformy powinny być zgodne z zasadą spójności, nie 
powinny być z nią sprzeczne”. 

Mechanizmy inwestycji krótkoterminowych 

„Musimy zapewnić, aby korekty w okresach kryzysowych były 
mniej bolesne. Jest jeszcze jeden element, jakim są 
mechanizmy kompensacji przez inwestycje. Takie rozwiązanie 
w rzeczywistości nie funkcjonowało. Potrzebujemy 
mechanizmów inwestycji krótkoterminowych; miejmy 
nadzieję, że uzupełnimy tę lukę [...]”.
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Regiony najbardziej oddalone 

„Dostrzegam szczególne potrzeby tych regionów. [...]  
Przyjmuję zatem z zadowoleniem, że szczególną perspektywę  
regionów najbardziej oddalonych uwzględniono obecnie w 
co najmniej 21 różnych wnioskach ustawodawczych na okres 
po roku 2020: od rybołówstwa po badania naukowe, od 
transportu po zmianę klimatu. Niektóre z nich zostały już 
zatwierdzone w rozmowach trójstronnych, o utrzymanie 
pozostałych musimy walczyć [...]”. 

Poziom współfinansowania 

„Nie powinniśmy zmieniać poziomu dofinansowania, nie 
wiedząc, jakie będzie to mieć skutki”. 

Przegląd agendy miejskiej 

„W styczniu 2020 r. rozpocznę dyskusję na forum CITIES w 
Porto. Jeśli mogą Państwo się tam pojawić, z przyjemnością 
pokażę Wam moje miasto rodzinne”. 

Komunikacja z Parlamentem Europejskim 

„Moim celem jest odwiedzanie regionów, aby zrozumieć 
lokalne obawy – i lokalne aspiracje [...]. Zamierzam 
informować Państwa o wizytach w Waszych regionach. Co 
więcej, będę Państwu regularnie przekazywać aktualne  
informacje o wszystkich moich inicjatywach. Zadbam o 
szczególną relację z Parlamentem Europejskim, zwłaszcza z 
reprezentowanymi tu dzisiaj komisjami”. 

Zmiana klimatu 

„To kluczowa kwestia, ponieważ walki ze zmianą klimatu nie 
można przypisać do określonych obszarów. Musi ona mieć 
charakter przekrojowy. Musi być włączona do wszystkich 
dziedzin polityki. Sądzę, że nasza Komisja, zwłaszcza w 
kontekście kompromisu, jaki przyjęła nowo wybrana 
przewodnicząca, zajmuje bardzo jasne stanowisko w tej 
sprawie. Oczywiście musimy być pod tym względem bardzo 
konkretni oraz umieć bardzo starannie aranżować 
poszczególne instrumenty, jakimi dysponujemy”. 

Oddziaływanie terytorialne polityki w poszczególny ch 
sektorach 

„[...] na politykę w poszczególnych sektorach zarządzaną na 
szczeblu centralnym należy patrzeć w kategoriach jej 
oddziaływania terytorialnego. Nie możemy pozwolić, aby 
wszystkie strategiczne inwestycje koncentrowały się w 
najbardziej rozwiniętych częściach krajów. Uważam takie 
tendencje za bardzo niepokojące i musimy brać to pod 
uwagę, musimy uwzględniać oddziaływanie terytorialne 
polityki prowadzonej w poszczególnych sektorach”. 

Zasada partnerstwa 

„Myślę, że partnerstwo ma absolutnie podstawowe znaczenie. 
Angażowanie lokalnych zainteresowanych stron jest 
bezwzględnie konieczne. Zbadam sytuację, sprawdzę, co się 
dzieje. Z mojego doświadczenia wynika, że zaangażowani e  
lokalnych zainteresowanych stron to warunek wstępny, który 
musi zostać spełniony, aby realizowane projekty były 
korzystne dla wszystkich zainteresowanych oraz aby 

zagwarantować pełne uczestnictwo lokalnych społeczności w 
każdym projekcie. [...] Jest to przyjęta zasada, ugruntowana w 
Komisji i w jej służbach”. 

Warunek dotyczący praworządności 

„Ważne jest, aby warunek dotyczący praworządności nie był  
stosowany automatycznie. Musimy pamiętać o znaczeniu 
zasady proporcjonalności. A zatem automatyczne stosowanie  
w ogóle nie byłoby pożądane. To newralgiczna kwestia”. 

Interreg 

„Nie sądzę, aby Komisja naprawdę chciała ograniczać 
inicjatywę Interreg lub jej wpływ. Raczej będziemy robić 
wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić dalsze  
funkcjonowanie tej inicjatywy”. 

Brexit bez umowy 

„Konieczna byłaby pomoc nadzwyczajna dla krajów, czy raczej 
regionów, na które ta sytuacja wywrze szczególny wpływ; 
trzeba zminimalizować skutki powstania twardej granicy w 
wyniku twardego brexitu. Musielibyśmy pomóc wszystki m 
dotkniętym społecznościom. [...] Jeśli do tego dojdzie, 
będziemy musieli przeanalizować szczegóły każdego 
programu współpracy, w ramach inicjatywy Interreg i nie 
tylko”. 

Równouprawnienie płci i uwzględnianie aspektu płci 

„Jestem szczególnie wyczulona na tę kwestię. [...] Będziemy 
dążyć na wszelkie możliwe sposoby do tego, aby przy 
realizacji programów móc uwzględniać ten element; są nowe  
warunki umożliwiające korzystanie z funduszy, jest ich wiele i 
myślę, że w jakiś sposób równouprawnienie płci może znaleźć 
odzwierciedlenie w bardziej ogólnych zasadach określających 
obecnie warunki w zakresie zarządzania funduszami”. 

Drenaż mózgów 

„Drenaż mózgów to coś, co naprawdę zasługuje na nasz ą 
uwagę. [...] Jest to poważny problem, bardzo biorę go sobie 
do serca i mogę obiecać Państwu, że przeanalizuję go 
starannie, abyśmy mogli uporać się właśnie z tą kwestią, o 
której Państwo wspominają”. 

Konflikt interesów 

„[...] W przypadku jakichkolwiek osobistych powiązań 
całkowicie się wstrzymam, czyli uznam, że nie mogę podjąć 
decyzji, a rozstrzygnięcie lub oddelegowanie uprawnień innej 
osobie będzie należeć do nowo wybranej przewodniczącej”. 
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Zobowiązania, jakie podczas wysłuchania złożył 

OLIVER VÁRHELYI 
Kandydat na komisarza 
do spraw sąsiedztwa i rozszerzenia 

 

 

Kandydat na komisarza Oliver Várhelyi stawił się przed Parlamentem Europejskim 14 listopada 2019 r., aby 
odpowiedzieć na pytania posłów i posłanek z Komisji Spraw Zagranicznych (zaproszono też Komisję Handlu 
Międzynarodowego). W niniejszym dokumencie wyszczególniono szereg zobowiązań, które kandydat na komisarza 
złożył podczas wysłuchania. Odnoszą się one do jego zakresu kompetencji, przedstawionego w piśmie określającym 
zadania, które przesłała mu Ursula von der Leyen, nowo wybrana przewodnicząca Komisji Europejskiej. W zakres ten 
wchodzą: 
 Bałkany Zachodnie i Turcja, 
 sąsiedztwo wschodnie, 
 sąsiedztwo południowe. 

Należy mieć na uwadze, że cytaty zawarte w niniejszym dokumencie pochodzą jedynie ze zobowiązań złożonych 
ustnie podczas wysłuchania. Pełne sprawozdanie z wysłuchania publicznego jest dostępne na stronie wysłuchań 
kandydatów i kandydatek na komisarzy. Przed wysłuchaniem kandydat na komisarza otrzymał również pytania na 
piśmie, na które udzielił odpowiedzi pisemnych. Po wysłuchaniu przesłano dodatkowy formularz, a 18 listopada 2019 
r. otrzymano dodatkowe odpowiedzi pisemne. 
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https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191114RES66513/20191114RES66513.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/en/hearings2019/commission-hearings-2019/20191108STO66101/oliver-varhelyi-hungary
https://www.europarl.europa.eu/news/en/hearings2019/commission-hearings-2019/20191108STO66101/oliver-varhelyi-hungary
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191113RES66409/20191113RES66409.pdf
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191118RES66840/20191118RES66840.pdf
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„Jako komisarz, od dnia, w którym zostanę wybrany, będę 
działał w całkowicie niezależny sposób. Nie będę przyjmował  
poleceń od żadnych rządów ani instytucji, [...] będę działał 
kolegialnie, realizując linię UE i tylko UE”. 

„Będę podtrzymywał stanowisko Unii Europejskiej odnośnie  
do praworządności – czy to na Bałkanach Zachodnich, czy w 
sąsiedztwie wschodnim, czy też w sąsiedztwie południowym”. 

Polityka rozszerzenia 
„Konieczne byłoby usprawnienie metodyki w sposób 
nadający większą dynamikę – stwarzający możliwości 
zwiększenia dynamiki – w odniesieniu do krajów 
kandydujących, które mogą i chcą robić szybsze postępy. Z 
drugiej strony, w przypadku krajów, których postępy są 
wolniejsze, będziemy musieli również spowolnić proces 
rozszerzenia”. 

„W procesie rozszerzenia zastosowanie ma zasada »najpierw 
kwestie podstawowe«, która oznacza, że w razie braku 
postępów lub pogorszenia się sytuacji pod względem praw 
podstawowych, praworządności, niezależności sądownictwa, 
negocjacje mogą zostać wstrzymane, rozdziały nie mogą być 
zamknięte, a nawet może zostać wstrzymana pomoc 
finansowa. Nie zawaham się użyć żadnego z narzędzi, jakie 
mam do dyspozycji, jeśli będzie to konieczne ze względu na 
fakt, że warunki nie zostaną spełnione”. 

Bałkany Zachodnie 
„Zamierzam zwiększyć tempo reform strukturalnych i 
instytucjonalnych, ze zdecydowanym ukierunkowaniem na 
podstawowe kwestie, takie jak praworządność, rozwój 
gospodarczy, funkcjonowanie instytucji demokratycznych i 
reforma administracji publicznej”. 

„Aby to osiągnąć, będę współpracować ze wszystkimi  
instytucjami, przedsiębiorstwami i społeczeństwem 
obywatelskim”. 

„Europejska perspektywa pozostaje niezmieniona, a ja będę 
walczyć o nią i pracować na jej rzecz przez cały czas”. 

„Jestem otwarty i zdolny do współpracy z państwami  
członkowskimi, które zgłosiły zastrzeżenia, i będę natychmiast  
podejmować z nimi rozmowy w takich przypadkach”. 

„Jeśli chodzi o praworządność na Bałkanach Zachodnich, 
mamy bardzo jasne kryteria, które muszą zostać spełnione, i 
nie zamierzam ich zmieniać ani proponować żadnej zmiany 
tych kryteriów. Przeciwnie, [...] uważam, że powinniśmy 
zintensyfikować współpracę z sąsiadami z Bałkanów 
Zachodnich, aby osiągnąć więcej”. 

„[...] moim priorytetem będzie wypracowanie przez państwa 
członkowskie i Komisję wspólnej oceny faktycznej sytuacji. 
Chcę włączyć państwa członkowskie do naszych misji w 
terenie na poziomie ekspertów, którzy będą zajmować się 
całym regionem, analizować fakty oraz analizować rozwój 
sytuacji. Prowadźmy oceny wspólnie, abyśmy mogli uniknąć 
kolejnego niepowodzenia. W ten sposób uzyskamy 
jednoznaczną listę celów do osiągnięcia po obu stronach – 
obu stronach w znaczeniu państw Bałkanów Zachodnich i nas 
– a wtedy unikniemy niespodzianek”. 

„Możemy osiągnąć punkt krytyczny, w którym jeden kraj 
kandydujący zdoła spełnić wszystkie warunki, a może uda się 
to dwóm albo trzem krajom. Nie mam pod tym względem 
założeń a priori. [...] Możliwe jest porzucenie jakiegokolwiek 
podejścia grupowego, możliwe jednak też, że będziemy mieć 
grupę. Zatem nie wykluczajmy tego”. 

„Moja wizja jest taka, że za pięć lat od teraz będziemy mieć 
znacznie bardziej rozwinięte Bałkany Zachodnie, między 
Kosowem a Serbią będzie panował pokój, Kosowo będzie 
korzystać z pełnej liberalizacji reżimu wizowego i swobody 
przemieszczania się, negocjacje akcesyjne z Macedonią 
Północną i Albanią będą bardzo zaawansowane, może bliskie 
sfinalizowania, a Serbia będzie gotowa do przystąpienia”. 

Turcja 
„Będę również współpracować z Josepem Borrellem nad 
przyszłymi stosunkami z Turcją, kluczowym partnerem UE w 
bardzo wielu dziedzinach. Wyraźnie widać możliwości 
ułożenia naszych relacji w sposób lepiej służący interesom 
obu stron. Turcja nadal odgrywa zasadniczą rolę, goszcząc na 
swoim terytorium prawie cztery miliony uchodźców i 
zaspokajając ich potrzeby, powinniśmy zatem wspierać ją w 
tym i w zarządzaniu nasiloną nielegalną migracją”. 

„Negocjacje w sprawie przystąpienia w praktyce utknęły w 
martwym punkcie. Kolejna Komisja powinna zatem podjąć się 
refleksji, w porozumieniu z Parlamentem oraz wspólnie z 
Radą, na temat tego, jak rozwijać partnerstwo strategiczne 
oparte na wspólnych interesach i zakorzenione w istniejących 
zasadach ramowych”. 

„Jeśli chodzi o proces przystąpienia Turcji do Unii Europejskiej: 
widzimy, że uległ on zahamowaniu. Przerwanie lub 
zakończenie negocjacji akcesyjnych bez przystąpienia jest 
jednak poważną decyzją polityczną i strategiczną, którą musi  
podjąć Parlament i Rada. Nie jest to sprawa, którą rozstrzygnie 
komisarz. W trakcie kompleksowej debaty na temat naszych 
przyszłych stosunków z Turcją będzie to oczywiście 
strategiczna kwestia, wymagająca przemyślenia”. 

„[...] jeśli chodzi o finansowanie – finansowanie a IPA. [...] wiem, 
że to poważna kwestia w Parlamencie i że zajmuje on bardzo 
zdecydowane stanowisko dotyczące pełnego anulowani a 
wsparcia z IPA dla Turcji. Przyjąłbym ostrożniejsze podejście. 
Wsparcie to ograniczono już z 600 mln EUR do 250 mln EUR i 
obecnie dodatkowo je zmniejszamy do poziomu ok. 130 mln 
EUR, ale to jest najważniejszy element naszego finansowani a, 
przeznaczony dla społeczeństwa obywatelskiego. Jeśli 
obetniemy te fundusze, znikniemy z tureckiego 
społeczeństwa, powinniśmy więc nadal je udostępniać . 
Powinniśmy dalej się angażować”. 

Polityka sąsiedztwa 
„Między UE a jej sąsiadami istnieją poważne różnice w 
rozwoju. Moim celem będzie zmniejszenie tych różnic przez 
uwolnienie niewykorzystanego potencjału regionu”. 

„Rozwinęliśmy bardzo kompleksową współpracę, lecz także 
określiliśmy warunki dotyczące poszanowania praw 
człowieka, wolności prasy i niezależności sądownictwa. 
Zamierzam podążać dalej tą ścieżką i dopilnuję, aby w naszych 
relacjach warunki te były zawsze przestrzegane”. 
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„Mój zakres kompetencji będzie obejmował stosunki  
zewnętrzne z uwzględnieniem migracji i w tej dziedzinie 
nadal będę bronić linii UE, zgodnie z którą musimy pomagać 
naszym krajom partnerskim [...] w ochronie ich granic oraz w 
przeciwstawianiu się zewnętrznej presji wywieranej przez 
nielegalną migrację, lecz także pomagać im w opiece nad 
migrantami, którzy znajdują się na ich terytorium”. 

„Jeśli grupa państw członkowskich przedstawi wniosek 
[dotyczący wprowadzenia unijnego systemu sankcji z tytułu 
naruszeń praw człowieka], oczywiście jestem gotów się nim 
zająć i podjąć z takimi państwami współpracę w celu 
stwierdzenia, jakie korzyści może przynieść taki system”. 

Sąsiedztwo wschodnie 

Przyszłość Partnerstwa Wschodniego 

„Chcę wzmocnienia Partnerstwa Wschodniego w świetle 
trwających konsultacji na temat jego przyszłości. Będę 
pracował nad wnioskami dotyczącymi celów długofalowej  
polityki Partnerstwa Wschodniego, które Komisja ma 
przedstawić z odpowiednim wyprzedzeniem przed szczytem 
Partnerstwa Wschodniego mającym się odbyć w czerwcu 
2020 r. w Brukseli”. 

„Moja koncepcja ożywienia lub wzmocnienia Partnerstwa 
Wschodniego polega na wsparciu tych państw w tworzeniu 
gospodarki rynkowej, która poprawi ich szanse na 
wytrzymanie presji zewnętrznej, lecz także stworzy klimat dla 
inwestycji, który będzie sprzyjał dobrobytowi ich 
społeczeństw”. 

Zróżnicowanie i pogłębiona współpraca sektorowa 

„Niektóre kraje na Wschodzie, takie jak Gruzja, Ukraina, a 
ostatnio Mołdawia, [...] wykazują determinację, niekiedy w 
bardzo trudnych kontekstach, aby przeprowadzić reformy, w 
innych krajach natomiast postawa taka jest mniej widoczna. 
Dlatego też inteligentne zróżnicowanie w obrębie grupy 

pozostaje kluczowe dla zapewniania przez Unię stabilności  
poza jej granicami”. 

„Nadal trzeba wykonać pracę w celu uzyskania wszystkich 
korzyści płynących z pogłębionych i kompleksowych umów o 
wolnym handlu, lecz jeśli państwa te będą gotowe do szerszej 
współpracy z nami, czy to w zakresie rozwijania gospodarki , 
czy podstawowej infrastruktury, np. transportowej lub 
energetycznej, czy też Zielonego Ładu bądź technologii 
cyfrowych, powinniśmy być w stanie współpracować z nimi w 
tych obszarach w bardziej znaczący sposób”. 

„[...] powinniśmy być gotowi do angażowania ich i włączania 
do tylu obszarów polityki, w ilu czują się zdolne do działania. 
[...] Może to dotyczyć również bezpieczeństwa”. 

Ukraina 

„Ukraina [...] ma kluczowe znaczenie geopolityczne dla UE. 
Będziemy nadal popierać jej niepodległość, suwerenność i 
integralność terytorialną, wysiłki na rzecz zakończenia 
konfliktu w Donbasie oraz reformy, zarówno dotyczące  
praworządności, jak i gospodarcze. Powinniśmy w pełni 
wykorzystywać wszystkie dostępne nam narzędzia, w tym 
grupę wsparcia dla Ukrainy funkcjonującą w Komisji”. 

„[...] będziemy musieli stać u ich boku i bronić ich, w tym przez 
ewentualne przedłużenie sankcji wobec Rosji, do czasu aż 
zobaczymy postępy w procesie mińskim. [...] będę pomagał  
Josepowi Borrellowi, używając wszystkich narzędzi, którymi 
dysponuję, aby do tego doprowadzić, a do tego czasu 
wspierać Ukrainę we wszystkich działaniach na rzecz 
odzyskania suwerenności”. 

„Dotychczas nie zaoferowaliśmy Ukrainie takiej możliwości 
[pełnej integracji z UE]. Ale możemy [...] pomóc Ukraińcom w 
budowie solidnej gospodarki rynkowej, przyciągającej  
bezpośrednie inwestycje zagraniczne, generującej wzrost 
gospodarczy i miejsca pracy na szczeblu lokalnym oraz 
wzmacniającej kraj. Dla mnie będzie to priorytetem”.

„Będę współpracował z wysokim przedstawicielem, zwłaszcza 
w sprawie Ukrainy, gdzie, jak się również wydaje, to zjawisko 
[dezinformacja] najsilniej wpływa na społeczeństwo. 
Wykorzystam również wszystkie środki finansowe, aby 
umożliwić Ukrainie walkę z tym zjawiskiem”. 

Inni wschodni sąsiedzi 

„Azerbejdżan może być kluczowym partnerem w sektorze 
energetyki, ale nie możemy pominąć kwestii praworządności  
i demokracji”. 

„W przypadku Armenii powinniśmy skupić się na rozwoju 
gospodarczym, a w przypadku Białorusi pomóc w 
modernizacji tego kraju, zarazem pamiętając o rozwijaniu 
podstawowych wartości demokratycznych”. 

„Będę nadal współpracował z Białorusią, aby zagwarantować 
[bezpieczeństwo jądrowe]. [...] Będziemy musieli zapewnić  
także naszym ekspertom możliwość wizyty na miejscu i 
sprawdzenia, czy zapewnione bezpieczeństwo jądrowe 
będzie odpowiadać naszym standardom”. 

„Będę pracował z Mołdawią i na rzecz Mołdawii, aby reformy 
nie zostały wstrzymanie ani cofnięte. Musimy zapewnić, aby 
reformy były kontynuowane nawet w razie kryzysu 

wewnętrznego. Jeśli tak się nie stanie, będziemy musieli 
zawiesić pomoc finansową, jak to już miało miejsce w 
przeszłości. Jest oczywiste, że pomoc finansowa jest w sposób 
jasny i bezwarunkowy powiązana z postępami we wdrażaniu 
reform”. 

Sąsiedztwo południowe 
„Odnowimy partnerstwo z krajami południowego sąsiedztwa 
w oparciu o zasadę »więcej za więcej«, jednocześnie skupiając 
się na rozwoju gospodarczym naszych partnerów”. 

„W partnerstwie z naszymi południowymi sąsiadami  
będziemy koncentrować się na promowaniu dobrego 
rządzenia, ochronie środowiska i klimatu, a także na 
rozwijaniu bardziej skutecznego podejścia do kwestii 
migracji. Największą wagę będę przywiązywał do wzrostu 
gospodarczego i udanej polityki na rzecz zatrudnienia, 
zwłaszcza osób młodych”. 

„W przypadku niektórych partnerów bezpośrednią 
przeszkodą dla postępu i reform są konflikty, jak te, które mają 
miejsce w Syrii czy Libii, bądź ich skutki, czego przykładem jest 
Liban. [...] Maroko i Tunezja wykazują determinację, niekiedy 
w bardzo trudnych kontekstach, aby przeprowadzić reformy, 
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w innych krajach natomiast taka postawa jest mniej widoczna. 
Dlatego też inteligentne zróżnicowanie [...] pozostaje  
kluczowe dla zapewniania przez Unię stabilności poza jej 
granicami”. 

„Zamierzam szybko sformułować nowe wnioski dotyczące  
priorytetów partnerstwa, aby zintensyfikować nasze relacje z 
tymi krajami, które podejmują wymagające reformy”. 

„Maroko jest gotowe do współpracy z nami, nie tylko w 
obszarach interesujących dla [...] niego, lecz także w obszarach 
interesujących dla nas, a zatem możemy kontynuować i 
rozwijać partnerstwo z tym krajem. [...] Mógłby to być wzór do 
naśladowania dla całego południowego sąsiedztwa”. 

„Dopilnuję, abyśmy udzielili wszelkiej pomocy, nie tylko 
finansowej, lecz także polegającej na udostępnieniu wiedzy 
specjalistycznej [...] po utworzeniu rządu w Tunezji [...], aby 
pomóc Tunezyjczykom w zbudowaniu administracji, która 
służy ludziom [...]”. 

„Rozwój wydarzeń [w Algierii] budzi nadzieję w związku ze 
zbliżającymi się grudniowymi wyborami. [...] Będziemy 
oczywiście zachęcać Algierczyków do pójścia drogą 
demokracji, ale decyzja w tej sprawie należy do nich”. 

„Stosunki z Libią i Syrią są bardziej złożone. Pierwszym z moich 
celów będzie praca nad przywróceniem i ochroną pokoju i 
stabilności, w koordynacji z Organizacją Narodów 
Zjednoczonych”. 

„W Libii [...] musimy zwiększyć wysiłki na rzecz poprawy 
warunków humanitarnych dla migrantów [...]”. 

„Będziemy musieli wspierać dobrowolne powroty do Syrii, 
jeśli będą respektowane podstawowe zasady dobrowolnego, 
bezpiecznego i godnego powrotu, w ścisłej współpracy z 
UNHCR”. 

„Musimy wspierać Liban i Jordanię, dwa kraje, w których 
znajduje się bardzo duża liczba uchodźców”. 

„Nadal będziemy wspierać reformy gospodarcze i polityczne 
[w Egipcie]. Zarazem będziemy kontynuować nasz ścisły 
dialog na temat praw człowieka”. 

„Nadal bronię linii UE, zgodnie z którą tylko rozwiązanie 
dwupaństwowe może przynieść trwały pokój na Bliskim 
Wschodzie, zaś aby osiągnąć ten cel, będziemy musieli 
pracować z Izraelem i Palestyną. [...] dysponuję narzędziami 
mogącymi stymulować ten proces”. 

Instrumenty finansowe 
„Moja zasada w odniesieniu do [instrumentów finansowych w 
kolejnych WRF] jest taka: chcę, aby nasze instrumenty 
finansowe były dostępne, pragmatyczne, skuteczne i 
elastyczne”. 

„Należy przeanalizować zarządzanie [instrumentami  
finansowymi] i dopilnuję, aby uwzględniono stanowisko 
Parlamentu Europejskiego”. 

„[...] jest jasne, że IPA będzie wykorzystywany wyłącznie do 
celów przygotowań do przystąpienia – budowania zdolności, 
praworządności i wszystkich innych obszarów, których rozwój 
w tych krajach przystępujących jest kluczowy”. 

„W przygotowaniu mamy kolejne narzędzie finansowe , 
którym jest ISWMR, obejmujący fundusze przydzielone na 
migrację. Nie będzie więc kolizji [...] między IPA a działaniami  
w zakresie migracji”. 

Stosunki z Parlamentem Europejskim 
„Jestem zdeterminowany, aby ściśle współpracować z 
Parlamentem Europejskim. [...] zdaję sobie sprawę, że nasze  
role uzupełniają się w istotny sposób. Będę liczył na pełne 
wykorzystanie dyplomacji parlamentarnej i stosunków z 
rządami w interesie Unii Europejskiej. Zapewnię Państwu 
wszelkie wsparcie potrzebne do efektywnej pracy”.
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Zobowiązania, jakie podczas wysłuchania złożyła 
STELLA KYRIAKIDES 
Kandydatka na komisarza 
do spraw zdrowia i bezpieczeństwa żywności 

Kandydatka na komisarza Stella Kyriakides stawiła się przed Parlamentem Europejskim 1 października 2019 r., aby 
odpowiedzieć na pytania posłów i posłanek z Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i 
Bezpieczeństwa Żywności (ENVI). Podczas wysłuchania kandydatka złożyła szereg zobowiązań, które wyszczególniono 
w niniejszym dokumencie. Zobowiązania te odnoszą się do jej zakresu kompetencji, przedstawionego w piśmie 
określającym zadania, które przesłała jej Ursula von der Leyen, nowo wybrana przewodnicząca Komisji Europejskiej. W 
zakres ten wchodzi: 

 ochrona i promowanie zdrowia publicznego oraz 
 bezpieczeństwo żywności, a także zdrowie zwierząt i roślin. 

Należy mieć na uwadze, że cytaty zawarte w niniejszym dokumencie pochodzą jedynie ze zobowiązań złożonych 
ustnie podczas wysłuchania. Pełne sprawozdanie z wysłuchania publicznego jest dostępne na stronie wysłuchań 
kandydatów i kandydatek na komisarzy. Przed wysłuchaniem kandydatka na komisarza otrzymała również pytania na 
piśmie, na które udzieliła odpowiedzi pisemnych. 
  

 

 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/hearings2019/commission-hearings-2019/20190910STO60731/elisa-ferreira-portugal
https://www.europarl.europa.eu/news/en/hearings2019/commission-hearings-2019/20190910STO60731/elisa-ferreira-portugal
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20191001-1830-SPECIAL-HEARING-4Q2
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191002RES63224/20191002RES63224.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/en/hearings2019/commission-hearings-2019/20190910STO60734/stella-kyriakides-cyprus
https://www.europarl.europa.eu/news/en/hearings2019/commission-hearings-2019/20190910STO60734/stella-kyriakides-cyprus
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190927RES62429/20190927RES62429.pdf
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Ochrona i promowanie zdrowia publicznego 
Zaopatrzenie w przystępne cenowo leki 

„Pragnę zagwarantować, że dysponujemy odpowiednimi  
środkami, aby zapewnić naszym obywatelom zdrowie, a w 
tym celu niezbędny jest stały dopływ przystępnych cenowo 
leków. System farmaceutyczny UE od dziesięcioleci daje 
obywatelom dostęp do wysokiej jakości leków po 
przystępnych cenach”. 

„Przemysł farmaceutyczny ma prawny obowiązek 
zapewnienia pacjentom dostępu do leków i zaopatrzenia w 
nie. Musimy współpracować ściślej i dążyć do stworzenia 
całościowej strategii farmaceutycznej, aby zaspokajać  
potrzeby pacjentów”. 

„Musimy zapewnić dostęp do innowacji i do leków osobom 
chorym na gruźlicę, HIV/AIDS oraz zapalenie wątroby.  [...]  
Choroby te dotykają bardzo wielu obywateli Europy. To byłby 
pierwszy priorytet, którym zajęłabym się w nowej Komisji”. 

Wyroby medyczne 

„Skupię się na wdrażaniu zmodernizowanych i solidniejszych 
ram ustawodawczych w obszarze wyrobów medycznych. 
Należy to zrobić, aby poprawić bezpieczeństwo pacjentów i 
wzmocnić rolę UE jako globalnego lidera w tej dziedzinie”. 

Przestrzeń danych dotyczących zdrowia i e-zdrowie 

„W staraniach w tym zakresie należy wykorzystać technologie 
cyfrowe i sztuczną inteligencję, gdyż oferują one konkretne 
korzyści pacjentom i pracownikom służby zdrowia. Pragnę 
zmaksymalizować ten potencjał oraz chcę utworzenia 
europejskiej przestrzeni danych dotyczących zdrowia, co 
będzie stanowić ważny krok w odpowiednim kierunku”. 

„Cyfryzacja to bardzo ważna część każdego programu działań 
w zakresie zdrowia i jest ona niezwykle ważna dla klientów. [...]  
Jako Komisja jesteśmy zaangażowani na rzecz transformacji  
cyfrowej. Jest to czynnik, który promowałby badania naukowe  
i innowacje. Mamy już europejskie sieci referencyjne i 
umożliwiają one taki dostęp osobom cierpiącym na rzadkie 
choroby i w przypadkach leczenia dzieci, a wydaje mi się, że 
może to radykalnie zmienić opiekę nad pacjentem i leczenie”. 

„Niestety, jednym z widocznych dziś minusów ery cyfrowej 
jest łatwość rozpowszechniania wprowadzających w błąd 
informacji przez bardzo wiele mediów. [...] Musimy więc 
pracować razem przez kształcenie i opiekę zdrowotną, aby 
przeciwdziałać mylnym informacjom będącym obecnie w 
obiegu i mającym bezpośredni wpływ na zdrowie ludzkie, a 
także aby demaskować takie informacje”. 

„[...] musimy wykazywać ostrożność również pod względem 
ochrony danych pacjentów. Jest to coś, o czym zawsze  
powinniśmy pamiętać, mówiąc o e-zdrowiu”. 

Oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe 

„[...] będę orędownikiem międzynarodowego porozumienia w 
sprawie stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych i 
dostępu do nich. Głównie z tego względu będę również 
priorytetowo traktować wdrażanie Europejskiego planu 
działania »Jedno zdrowie« na rzecz zwalczania oporności na 
środki przeciwdrobnoustrojowe”. 

„Wspomniałam przemysł i innowacje. Uważam, że w tej 
dziedzinie Unia Europejska musi dawać przykład, podejmując 
szybkie działania, tak abyśmy mogli udostępniać pacjentom 
nowe środki przeciwdrobnoustrojowe”. 

Szczepienia 

„Nauka pokazuje nam dziś, jak ważne są szczepienia, a jednak 
w ostatnich latach odnotowaliśmy w Europie ogniska wielu 
chorób: z powodu uchylania się od szczepień wystąpiły 
zachorowania na odrę. Nie powiedziałabym, że to wyłącznie 
skutek wprowadzających w błąd informacji, gdyż ma to 
również związek z programami szczepień w państwach 
członkowskich – wydaje się, że brakuje w nich spójności. [...]  
musimy zwalczać wszystkie źródła wprowadzających w błąd 
informacji, które w istocie wywierają negatywny wpływ w 
obszarze, w którym dysponujemy solidnymi danymi  
naukowymi”. 

Plan walki z rakiem 

„Nasz plan walki z rakiem powinien według mnie obejmować 
wszystkie obszary działania wyszczególnione w otrzymanym 
przeze mnie piśmie określającym zadania: »od pola do stołu«, 
Zielony Ład, oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe, 
innowacje, przystępne cenowo leki. Musi on uwzględniać 
zapobieganie, diagnostykę, leczenie, badania naukowe , 
przeżywalność i opiekę paliatywną. Musi angażować sektory i 
branże wykraczające poza opiekę zdrowotną, w tym edukację 
i ochronę środowiska”. 

„Wprowadzenie zmian w życiu pacjentów chorych na raka 
zawsze było dla mnie bardzo ważnym celem. Mówiąc na 
podstawie doświadczeń osobistych, mogę Państwa zapewnić, 
że będzie to również bardzo ważny cel mojej obecnej misji 
[...]”. 

Dawstwo narządów 

„[...] niezależnie od tego, czy przedstawimy europejską 
strategię ramową w zakresie dawstwa narządów, chciałabym 
zapoznać się z oceną, która ma być gotowa na koniec 2019 r., 
aby przekonać się, w jakim miejscu się znajdujemy i w którą 
stronę powinniśmy się kierować. Potrzebujemy do tego 
dowodów, danych naukowych, abyśmy podjęli właściwe  
decyzje”. 

Ocena technologii medycznych 

„[...] jest to, jak sądzę, coś, w co włożę naprawdę wytężony 
wysiłek, dążąc do budowy konsensusu, aby wreszcie podjęto 
dalsze prace nad wnioskiem Komisji z 2018 r. dotyczącym 
oceny technologii medycznych, ponieważ uważam, że to 
bardzo ważna część każdego systemu opieki zdrowotnej, 
który my jako Europejczycy chcemy promować”. 
„[...] będę współpracować ściśle z pacjentami, lecz także z 
wszystkimi innymi zainteresowanymi podmiotami, aby 
znaleźć drogę do takiego konsensusu w zakresie oceny 
technologii medycznych. Okazało się, że zasada 
dobrowolności nie działa. Potrzebujemy standardu i musimy 
osiągnąć postępy”. 

Zdrowie psychiczne 

„[...] zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby [zdrowie 
psychiczne] znalazło się ponownie w programie działania. 
Uważam bowiem, że zdrowie psychiczne to obszar, któremu 
w wielu państwach członkowskich nie poświęca się należytej 
uwagi, i ważne jest, abyśmy zrobili coś w celu odwrócenia tej 
tendencji. Nie mówię tylko o depresji u dorosłych, bo jeśli 
przyjrzeć się problemom behawioralnym u nastolatków, pod 
względem nasilenia się zachowań autodestrukcyjnych, 
musimy działać zapobiegawczo”. 
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„[...] będę współpracować z innymi komisarzami, aby 
komponent, jakim jest zdrowie psychiczne, włączyć do 
polityki w wielu dziedzinach. Sądzę, że uda mi się być 
orędowniczką takiego włączenia, i do tego właśnie zamierzam 
dążyć”. 

Prawa człowieka 

„Sprawą najbardziej fundamentalną, najważniejszą dla mnie, 
jest ochrona i promowanie praw człowieka. Uważam, że 
potrzebne jest to w takim obszarze jak psychiatria, w obszarze  
potencjalnie drażliwym, ponieważ niezwykle łatwo jest 
szufladkować ludzi na podstawie diagnozy psychiatrycznej, a 
może to być niekiedy bardzo subiektywne, w zależności od 
kultury, z jakiej się pochodzi”. 

Badania i innowacje 

„Jesteśmy zaangażowani na rzecz innowacji. Stawiamy sobie 
za cel podjęcie działań w tej dziedzinie i inwestowanie w 
badania naukowe. Zobowiązał nas już do tego program 
»Horyzont 2020«. Zdecydowanie uznałabym to zatem za 
priorytet, ponieważ postępy w dziedzinie innowacji i nauki  
mogą przynieść tylko dodatkową korzyść dla zdrowia 
Europejczyków. Wpłynie to bowiem na przemysł, wpłynie na 
leki, na Zielony Ład, a także na spożywaną przez nas żywność” . 

„Dążyłabym zatem do występowania w kolegium w 
charakterze bardzo odpowiedzialnego głosu, traktującego 
naukę jako podstawę, lecz uwzględniającego także inne 
względy i dającego im wyraz, aby móc przekonać innych, że 
potrzebujemy postępów w wielu dziedzinach polityki, które, 
jak wiemy, są potrzebne do ochrony zdrowia ludzkiego”. 

Bezpieczeństwo żywności, a także zdrowie 
zwierząt i roślin 
Pestycydy 

„[...] mogę zobowiązać się do zmniejszenia naszej obecnej 
zależności od pestycydów oraz do dążenia do inwestycji w 
alternatywne rozwiązania niskiego ryzyka, a także do 
zachęcania do poszukiwania takich alternatywnych 
rozwiązań. [...]  zamierzam ściśle monitorować ten obszar, aby 
móc zapewnić rezultaty”. 

„Mam nadzieję, że ogólne przepisy prawa żywnościowego 
zmienią poziom przejrzystości, który stanowi poważny 
problem i skutkuje brakiem zaufania ze strony obywateli, ale 
wyraźnie zobowiązuję się do zmniejszenia zależności od 
pestycydów i do znalezienia alternatywnych rozwiązań 
niskiego ryzyka”. 

„Chciałabym jednak, aby było całkowicie jasne, że nie jest to 
kwestia całkowicie odizolowania od pozostałych. Jest to część 
Zielonego Ładu, nad którym wszyscy będziemy pracować, a 
także część strategii »od pola do stołu«. A łącząc ze sobą te 
dwa zagadnienia, nie możemy skutecznie realizować strategii 
»od pola do stołu« ani mieć skutecznego Zielonego Ładu, jeśli 
nie stawiamy czoła i nie jesteśmy w stanie stawić czoła takim 
problemom jak pestycydy”. 

 „Mogę się zobowiązać [...], że nie zostanie obniżona 
poprzeczka pod względem ochrony pszczół i innych 
zapylaczy. [...] Ochrona pszczół musi być podstawowym 
elementem naszej polityki i jest to także część Zielonego Ładu 
[...]. Dla mnie samej sprawą podstawową jest ograniczenie 
użycia neonikotynoidów i znalezienie alternatywnych 
rozwiązań”.
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Substancje zaburzające funkcjonowanie układu 
hormonalnego 

„Wiem, że [substancje zaburzające funkcjonowanie układu 
hormonalnego] wpływają na zdrowie ludzkie, i wiem, że 
musimy coś zrobić w tej sprawie. Zajęcie się nią będzie jednym 
z moich zobowiązań. Czekamy na ocenę adekwatności. Zależy 
mi na tym, aby wspólnie z Państwem ustalić, czego 
potrzebujemy, aby podjąć dalsze działania, ponieważ  
zdecydowanie nie jest do obszar, który możemy zostawić  
samemu sobie, i moje stanowisko jest tu jasne”. 

„Myślę zatem, że jest niezwykle ważne, aby podczas rozmowy 
o substancjach zaburzających funkcjonowanie układu 
hormonalnego, o neonikotynoidach, o nowych technikach 
hodowli i pestycydach brać pod uwagę dostępne dane  
naukowe”. 

Udoskonalenie informacji dla konsumentów 

„[Określanie wartości odżywczej] jest w istocie obowiązkowe  
w przypadku żywności opakowanej. Obywatele tego chcą. 
Chcą znać skład żywności. Jest oczywiste, że kiedy bierzemy 
coś z półki, to przyglądamy się temu dokładnie, czytamy, czy 
jest to coś, co chcemy kupić. [...] Składy odżywcze są ważne. Są 
ważne dla obywateli. Z końcem tego roku gotowe będzie 
sprawozdanie w sprawie informacji umieszczanych z przodu 
opakowania. Poczekam na wyniki i podejmę dalsze działania, 
chciałabym też, aby państwa członkowskie przyjęły wspólne  
podejście [...]”. 

„Musimy znaleźć wspólne sposoby [wskazywania miejsca 
pochodzenia], aby konsumenci mieli dostęp do 
wiarygodnych informacji, kiedy kupują żywność lub uzyskuj ą 
do niej dostęp. Jest to coś, co obecnie analizujemy. Zapoznam 
się ze wszystkimi informacjami, a następnie przedstawię 
wniosek”. 
Zdrowie i dobrostan zwierząt 

„Przede wszystkim chciałabym, aby było całkowicie jasne, że 
uważam zdrowie i dobrostan zwierząt za część mojego 
programu »Jedno zdrowie« [...]. [...] nie możemy mówić o 
»Jednym zdrowiu«, jeżeli nie bierzemy pod uwagę całego 
obszaru, obejmującego zdrowie ludzi, zwierząt i roślin oraz 
środowisko”. 

Marnotrawienie żywności 

„[...] chciałabym mieć możliwość przedstawienia 
pięcioletniego planu przeciwdziałania marnotrawieniu 
żywności, ponieważ sądzę, że to bardzo ważny element 
podejmowanych przez nas wysiłków na rzecz zrównoważonej 
żywności”. 

Materiały przeznaczone do kontaktu z żywnością 

„[Materiały przeznaczone do kontaktu z żywnością] są 
niezwykle ważnym zagadnieniem, gdyż wiąże się ono z 
kwestią substancji przenikających do żywności i mogących 
wpływać na stan zdrowia ludzi, a także zmieniać skład 
żywności. [...] Chciałbym przeanalizować dane naukowe i 
podjąć dalsze działania, określając przy tym priorytety, 
począwszy od materiałów, które według naszej wiedzy są 
potencjalnie bardziej szkodliwe dla zdrowia ludzkiego”. 

Stosunki z Parlamentem Europejskim 
Współpraca 

„Będę współpracować z Parlamentem Europejskim, z 
państwami członkowskimi, zainteresowanymi stronami oraz 
kolegami i koleżankami komisarzami nad poprawą zdrowia 
publicznego i zagwarantowaniem zrównoważonej przyszłości  
dla Europy. Tam, gdzie stwierdzimy słabe punkty w naszych 
systemach, będziemy musieli wspólnie znaleźć remedium, 
działając z energią, ambicją i zaangażowaniem, budując 
partnerstwa oparte na zaufaniu, uczciwości, przejrzystości i 
rozliczalności”. 

„Tak, zawsze szanuję demokrację, zaś co do drugiej części 
pytania, to nie były puste słowa, tak, będę słuchać Parlamentu, 
zamierzam być dla Państwa dostępna i współpracować z 
Wami, ponieważ w wielu tych kwestiach, takich jak GMO, jak 
nowe techniki hodowli, Parlament odgrywa kluczową rolę, 
zwracając na nie uwagę, przyjmując rezolucje, a w rezultacie 
prowadząc do zmian”. 

Przejrzystość i rozliczalność 

„Przejrzystość musi być kluczowym elementem naszych 
działań, a jeśli mamy być wobec siebie szczerzy tu w 
Parlamencie, to jednym z powodów, dla których utraciliśmy 
zaufanie obywateli w odniesieniu do dużej części tego, co 
robimy w zakresie bezpieczeństwa żywności, innowacji i 
ochrony, jest zauważalny przez obywateli brak przejrzystości 
w odniesieniu do wielu wyników, do których powinni mieć 
dostęp. W tym kontekście wspomniałam wcześniej o 
zmianach w przepisach ogólnych prawa żywnościowego, 
bazujących na przejrzystości, które, mam nadzieję, pomogą 
nam zbudować lepsze relacje i zdobyć zaufanie obywateli. 
Myślę, że to jest zasadnicza kwestia”. 

„[...] jeśli zostanę zatwierdzona jako komisarz do spraw 
zdrowia, od razu podejmę pracę i zawsze będę z Państwem 
współpracować w przejrzysty i konstruktywny sposób, 
ponieważ ostatecznie ponosimy odpowiedzialność przed 
Państwem”. 
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Zobowiązania, jakie podczas wysłuchania złożył 

DIDIER REYNDERS 
Kandydat na komisarza 
do spraw wymiaru sprawiedliwości 

Kandydat na komisarza Didier Reynders stawił się przed Parlamentem Europejskim 2 października 2019 r., aby 
odpowiedzieć na pytania posłów i posłanek z Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych, Komisji Prawnej oraz Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Podczas wysłuchania 
kandydat złożył szereg zobowiązań, które wyszczególniono w niniejszym dokumencie. Zobowiązania te odnoszą się 
do jego zakresu kompetencji, przedstawionego w piśmie określającym zadania, które przesłała mu Ursula von der 
Leyen, nowo wybrana przewodnicząca Komisji Europejskiej. W zakres ten wchodzą: 

 utrzymanie praworządności oraz 
 wymiar sprawiedliwości i ochrona konsumentów. 

Należy mieć na uwadze, że cytaty zawarte w niniejszym dokumencie pochodzą jedynie ze zobowiązań złożonych 
ustnie podczas wysłuchania. Pełne sprawozdanie z wysłuchania publicznego jest dostępne na stronie wysłuchań 
kandydatów i kandydatek na komisarzy. Przed wysłuchaniem kandydat na komisarza otrzymał również pytania na 
piśmie, na które udzielił odpowiedzi pisemnych.
  

 

 

 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-didier-reynders-2019_enpdf.pdf
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20191002-0900-SPECIAL-HEARING-2Q2
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191002RES63250/20191002RES63250.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/en/hearings2019/commission-hearings-2019/20190910STO60736/didier-reynders-belgium
https://www.europarl.europa.eu/news/en/hearings2019/commission-hearings-2019/20190910STO60736/didier-reynders-belgium
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190927RES62432/20190927RES62432.pdf
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Utrzymanie praworządności 
Kompleksowa dyskusja o praworządności, prawach 
podstawowych i demokracji 
„Będę [...] pracować nad sprawozdaniem na temat 
praworządności – na temat możliwości budowy 
odpowiedniego procesu – opierając się na 
międzyinstytucjonalnej dyskusji w sprawie całego 
kompleksowego zagadnienia [...] praworządności, praw 
podstawowych i demokracji”. 

Europejski mechanizm praworządności 
„W lipcu Komisja przedstawiła wnioski dotyczące 
kompleksowego europejskiego mechanizmu 
praworządności. Będę promować kulturę prawną, zapobiegać 
powstawaniu problemów w zakresie praworządności oraz 
reagować w razie potrzeby”. 
„[...] chciałbym, aby ten nowy mechanizm stał się w pełni 
funkcjonalny w przyszłym roku oraz aby obejmował on 
niedyskryminujący roczny proces prewencyjny. Efektem 
będzie sprawozdanie roczne, a dodatkowo również tablica 
wyników wymiaru sprawiedliwości. 

Monitorowanie praworządności w państwach 
członkowskich  
Dialog i współpraca z państwami członkowskimi i z 
innymi instytucjami 
„Monitorowanie będzie obejmować wszystkie państwa 
członkowskie, lecz bardziej szczegółowo będzie prowadzone  
w odniesieniu do tych państw, w których stwierdzono 
określone zagrożenia. Będę zwracał szczególną uwagę na 
zagwarantowanie obiektywności i sprawiedliwości tego 
monitorowania, na to, jak budujemy dialog, oraz na 
zapewnienie wymiany najlepszych praktyk, aby pomóc 
państwom członkowskim”. 

Wykorzystanie pełnego zestawu narzędzi, w tym sankcji 
„Musimy używać wszystkich narzędzi będących do naszej 
dyspozycji. [...] Proszę mi zaufać, nie zawaham się działać za 
każdym razem, gdy zagrożona będzie praworządność. Nie 
będę godził się na kompromisy, kiedy w grę będzie 
wchodziła demokracja”. 

Zalecenia 
„[...] bardzo ważne jest również, aby wysyłać zalecenia do 
wszystkich państw członkowskich oraz wszystkim im 
przedstawiać uwagi, bez żadnej dyskryminacji. [...] Byłem 
zaskoczony, że przez tyle lat możliwe było przedstawianie 
uwag dotyczących sytuacji budżetowej – co jest 
koniecznością – lecz nie było już tak oczywiste, że można 
przekazywać uwagi dotyczące podzielanych przez nas 
wartości”. 

Procedura określona w art. 7 TUE 
„[...] to zupełnie jasne: chcę kontynuować procedurę 
określoną w art. 7 TUE, nie tylko w przypadkach, w których już 
ją wszczęto, lecz w razie potrzeby także w innych 
przypadkach. Wiem, że w innych państwach członkowskich 
mogą występować problemy o odmiennym charakterze. Jeśli 
procedura jest potrzebna, powinniśmy stosować ją w ten sam 
sposób”. 

Przedstawienie przez PE w Radzie inicjatywy w sprawie 
procedury określonej w art. 7 TUE w stosunku do Węgier 
„[...] w odniesieniu do Węgier – a wiedzą Państwo, że 
procedura jest w toku – zwróciłem się do Rady, i takie jest 

również stanowisko obecnej Komisji, o umożliwienie 
Parlamentowi oddelegowania przedstawicieli w celu 
wyjaśnienia jego stanowiska – ponieważ jest to procedura 
rozpoczęta w Parlamencie – dokładnie w ten sam sposób i na 
bardzo solidnych podstawach”. 

Cykl roczny, media i demokracja 
„Moim pierwszym zadaniem będzie pokierowanie pracami  
Komisji w celu sporządzenia sprawozdania dotyczącego praw 
człowieka; nie będzie ono dotyczyć tylko praworządności, lecz 
będzie mieć szerszy zakres. W ciągu pierwszego roku 
działalności Komisji przedstawię dokument, który będzie 
stanowił podstawę dla dyskusji zarówno w Parlamencie, jak i, 
mam nadzieję, w Radzie”. 

Warunek dotyczący praworządności 
„Uważam, że w tej sprawie szybko osiągniemy porozumienie 
między współprawodawcami, ponieważ będzie to oznaczać, 
że można podjąć właściwe działania budżetowe związane z 
zawieszeniem bądź całkowitą utratą środków finansowych w 
razie ogólnego niewywiązania się z obowiązku utrzymania 
praworządności”. 

Sprawozdania w sprawie nowej strategii na rzecz 
demokracji i Karty praw podstawowych Unii Europejskiej 
„Komisja zamierza również sporządzić sprawozdanie w 
sprawie Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, możliwe 
jest zatem, że przedstawię takie sprawozdanie. Będziemy 
pracować nad nową strategią na rzecz demokracji, więc być 
może przedstawię sprawozdanie dotyczące demokracji”. 

Porozumienie międzyinstytucjonalne 
„[...] możliwa jest dyskusja nad porozumieniem 
międzyinstytucjonalnym. Nie wiem, czy będzie miało ono 
charakter formalny, gdyż będzie to porozumienie długo- lub 
być może średnioterminowe, ale wejdzie w życie 
natychmiast”. 
Grupa robocza Komisji, Rady i Parlamentu Europejskiego 
„Zaproponuję zorganizowanie grupy roboczej tych trzech 
instytucji [...], aby zobaczyć, jak możemy razem budować 
proces. Będę oczywiście przede wszystkim pracować nad 
sprawozdaniem na temat praworządności – na temat 
możliwości budowy odpowiedniego procesu – opierając się 
na międzyinstytucjonalnej dyskusji w sprawie całego tego 
kompleksowego zagadnienia, jak powiedziano, praw 
podstawowych i demokracji. Mam zatem nadzieję, że możliwe 
będzie założenie takiej grupy roboczej jak najprędzej. [...] Nie 
jestem przeciwny możliwościom konsultacji i dyskusji z 
niezależnym ekspertami, niezależnymi jednostkami, ale może 
bez tworzenia nowej”. 

Art. 2 w stosunkach zewnętrznych 
„Zdecydowanie zobowiązuję się dążyć do tego, aby art. 2 był 
respektowany w UE, a także aby nasze wartości były 
przestrzegane poza granicami Unii”. 

Mniejszości i grupy szczególnie wrażliwe 
„[...] zobowiązuję się [...] do obrony mniejszości, a z pewnością 
praw mniejszości. Wspomniano o osobach LGBT, dotyczy to 
również wszystkich innych możliwych przypadków. 
Oczywiście będzie to jeden ze względów branych pod uwagę, 
wszystko to są grupy szczególnie podatne na zagrożenia, 
wiedzą Państwo o tym, ale musimy być bardzo aktywni w 
terenie, a nie tylko stosować ogólne procedury dostępne w 
naszym zestawie narzędzi”. 
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Wymiar sprawiedliwości i ochrona konsumentów 
Rozwój przestrzeni sprawiedliwości przez współpracę 
sądową 
„Musimy pogłębić współpracę sądową w sprawach cywilnych 
i politycznych. Obywatele europejscy mają prawo mieszkać i 
pracować w UE, przy zapewnionym pełnym poszanowani u 
swobody przemieszczania się”. 

Wzajemne zaufanie 
„Chodzi także o respektowanie naszej różnorodności, lecz 
zarazem przy zagwarantowaniu naszych zróżnicowanych 
tradycji prawnych, które jednak nie powinny być przeszkodą 
dla naszych wolności czy naszego bezpieczeństwa. Będę 
pracować nad stworzeniem atmosfery zaufania między 
naszymi różnymi systemami prawnymi”. 

Ochrona praw podstawowych przy ściganiu przestępstw? 
„Odpowiedź brzmi: tak. [...] Skoro taki jest mój zakres 
kompetencji, będę bronił praw podstawowych. [...] Z 
pewnością [...]. [...] to zupełnie jasne”. 

Europejski nakaz aresztowania 
„W odniesieniu do europejskiego nakazu aresztowania: będę 
nadal monitorował jego stosowanie oraz ściśle 
współpracował z Parlamentem i z państwami członkowskimi  
nad jego udoskonalaniem. [...] Rozważymy, czy postępowanie  
w sprawie uchybienia jest konieczne w świetle oceny 
zgodności. Poważnie wezmę również pod uwagę  
przedstawienie wniosku dotyczącego rewizji europejskiego 
nakazu aresztowania”. 

Warunki w więzieniach i tymczasowe aresztowanie 
„Przeanalizuję również możliwości poprawienia warunków w 
więzieniach w Unii oraz rozważę koncepcję ustanowienia 
minimalnych standardów aresztu tymczasowego, mając na 
względzie wzmocnienie zaufania”. 

Negocjacje Europolu z partnerami 
„Myślę, że powinniśmy być w stanie zwracać uwagę, także w 
tym przypadku, na prawa podstawowe, na prawa człowieka, 
w zakresie tego, jak negocjujemy i zawieramy przymierza. 
Oczywiście będę nadzorował agencje, które są w większym 
stopniu zależne od Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości”. 

Prokuratura Europejska 
„Przede wszystkim dopilnuję, aby z końcem przyszłego roku 
Prokuratura Europejska była należycie zorganizowana. Będę 
współpracował w tym celu z prokuratorem naczelnym i z 
administracją ad interim; musimy wykonać wiele kroków, aby 
pójść w tym kierunku. [...] Po pierwsze, musimy mieć kolegium 
Prokuratury. Musimy więc wywrzeć presję na państwa 
członkowskie, aby zorganizowały kolegium. Po drugie, 
musimy wywierać większą presję, aby zapewnić należyte 
wdrożenie dyrektywy PIF, gdyż bez tego nowa Prokuratora 
Europejska miałaby trudności z zajmowaniem się sytuacją w 
zakresie budżetu europejskiego. Następnie [...] ważne będzie 
zapewnienie Prokuraturze Europejskiej wystarczających 
zasobów – zasobów ludzkich i zasobów finansowych – i 
dopilnuję, aby było możliwe zabezpieczenie ich w WRF”. 

Eurojust 

„W obszarze wymiaru sprawiedliwości zadaniem Eurojustu 
jest w szczególności ułatwianie koordynacji organów 
sądowych, zwłaszcza pod względem walki z przestępstwami  
przeciwko własności intelektualnej. Jest to zatem aspekt, w 

którym pożądane są bardziej zdecydowane działania, i 
Eurojust przygotowuje sprawozdanie na temat wyzwań 
stojących przed wymiarem sprawiedliwości i najlepszych 
praktyk w zakresie zwalczania tego rodzaju przestępczości. 
Będziemy zatem mogli pracować nad wymianą najlepszych 
praktyk między państwami”. 

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, promowanie  
europejskiego podejścia jako globalnego wzorca 

„Jednym z moich priorytetów będzie zagwarantowanie pełnej 
ochrony praw podstawowych w epoce cyfrowej [...]. Musimy 
upewnić się, że nowe ramy prawne są w pełni wdrażane, a 
zarazem nadal promować nasze wartości i standardy na arenie 
światowej [...]. Często słyszę krytykę pod adresem RODO, które 
jednak przewiduje uproszczone mechanizmy dla małych i 
średnich przedsiębiorstw. Dlatego właśnie w tym duchu będę 
starał się pracować nad usunięciem w miarę możliwości 
szeregu zbędnych ograniczeń dotyczących małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw typu start-up”. 

Wpływ rozwoju sztucznej inteligencji na prawa 
podstawowe, ludzi i kwestie etyczne 

„[W] ciągu pierwszych 100 dni postaram się przygotować 
nowe przepisy horyzontalne dotyczące wpływu sztucznej 
inteligencji na ludzi i kwestie etyczne [...]. [...] musimy 
domagać się coraz więcej informacji na temat algorytmów i 
ich logiki. [...] Tak więc wraz z Komisją musimy nie tylko 
wprowadzić nowe przepisy – musimy również pomagać 
organom krajowym w organizacji badań i kontroli w celu 
pozyskania informacji. [...] [...] będziemy pracować w 
kontekstach sektorowych, ponieważ trudności są bardziej 
szczegółowo widoczne w sektorze transportu lub opieki 
zdrowotnej i innych rodzajach działalności”. 

Złote wizy 
„Istnieją pewne prawa w zakresie swobody przemieszczania 
się, możliwości głosowania w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego, musimy zatem zachować ścisłość. [...] Istnieją 
bowiem zagrożenia, jak powiedziano: korupcja, pranie 
pieniędzy, ale wynika z tego też wiele innych zagrożeń. 
Zobowiązuję się zatem do walki w tym obszarze, ponieważ  
musimy chronić obywatelstwo europejskie. To naprawdę  
ważny element naszych wartości”. 

Sygnaliści 
„Uważam, że nie tylko musimy dążyć do tego, aby dyrektywa 
była stosowana przez wszystkie państwa członkowskie, lecz 
jest całkiem możliwe, i pragnę to omówić z państwami  
członkowskimi, że przyjmiemy dodatkowe środki, jak 
wspomniałem, w zakresie pomocy i wsparcia. 
Może to być pomoc prawna, finansowa, a także, jak 
wspomniałem, psychologiczna.  
Tak więc w tych poszczególnych kwestiach jestem gotów 
sprawdzić, czy państwa członkowskie chcą pójść dalej i czy 
konieczne jest również pójście dalej na szczeblu europejskim”. 
Obywatelstwo europejskie 
„Chcę kontynuować działania w obszarach priorytetowych: 
[...] bronić swobody przemieszczania się obywateli, zwłaszcza 
w kontekście brexitu, który bardzo szybko pojawi się 
ponownie w programie działania”. 

 Prawo spółek 
„Zdecydowanie zobowiązuję się do współpracy z Państwem i 
z Radą w zakresie sposobu wprowadzania nowych wymogów 
do prawa spółek. Wspomniał Pan również o prawach 
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człowieka. [...] Obecnie w wielu spółkach istnieją pewne 
dobrowolne zobowiązania, ale to za mało. Jestem pewien, że 
możemy doprowadzić do prawdziwej zmiany prawa spółek, 
aby przewidywało ono więcej obowiązków w zakresie 
odpowiedzialności społecznej spółek, i jestem również 
pewien, że bardzo potrzebna jest dyskusja na temat łańcucha 
dostaw”. 

Powództwa przedstawicielskie 
„Będę [...] nalegał na szybkie przyjęcie wniosku w sprawie  
powództw przedstawicielskich. Możliwości zbiorowego 
dochodzenia roszczeń są bardzo potrzebne europejskim 
konsumentom”. 

„[...] musimy najpierw przyjąć nową dyrektywę, dyrektywę w 
sprawie powództw przedstawicielskich, aby umożliwić 
zbiorowe dochodzenie roszczeń, ponieważ jak Państwo 
wiedzą, Rada musi zająć stanowisko, o ile to możliwe, w 
listopadzie, znajdujemy się zatem na pierwszym etapie i w 
pełni podzielam pogląd, że musimy to zrobić i zorganizować 
odpowiedni proces”. 

Produkty podwójnej jakości 
„Musimy nadal zwalczać nieuczciwą i agresywną sprzedaż  
oraz chronić konsumentów, którzy są narażeni na zagrożenia. 
Musimy utrzymać wysoki poziom czujności w związku z 
zagrożeniem, jakie stanowią produkty podwójnej jakości. [...]  
Oczekujemy, że konsumenci będą traktowani tak samo 
sprawiedliwie niezależnie od tego, gdzie mieszkają”. 

Bezpieczeństwo produktów 
„Rozważę aktualizację dyrektywy w sprawie ogólnego 
bezpieczeństwa produktów w taki sposób, aby wszystkie  
podmioty w internetowym łańcuchu dostaw ograniczyły 
liczbę niebezpiecznych produktów. Pragnę również jasnych 
zasad odpowiedzialności prawnej wszystkich dostawców 
związanych z aktywnością konsumentów w internecie”. 

Odpowiedzialność prawna w dziedzinie AI 
„[W] zakresie wpływu sztucznej inteligencji na ludzi i kwestie 
etyczne musimy przeanalizować możliwości zapewnienia 
szerszej odpowiedzialności prawnej. [...] Bezpieczeństwo jest 
bardzo ważnym aspektem, podobnie jak wpływ na ludzi i 
kwestie etyczne oraz odpowiedzialność prawna, ale nie chcę 
dawać Państwu gwarancji, że w ciągu pierwszych 100 dni 
będziemy mieć nowe rozporządzenie w sprawie  
odpowiedzialności prawnej. Może to zająć więcej czasu”. 

Skuteczne egzekwowanie prawa ochrony konsumentów 
„Zamierzam położyć szczególny nacisk na skuteczne 
egzekwowanie. [...] Musimy obecnie zapewnić skuteczne 

egzekwowanie zarówno w Unii, jak i w stosunkach z naszymi  
partnerami międzynarodowymi”. 
Zwiększenie możliwości konsumentów 
„W ciągu pierwszych 100 dni postaramy się przeanalizować, 
jak w strategiach Zielonego Ładu można osiągnąć więcej po 
stronie podaży i czy możliwe jest, aby konsumenci  
uczestniczyli w szybszym przejściu do zielonej gospodarki . 
Jestem pewien, że musimy przekazywać konsumentom 
więcej informacji, co jest oczywiście pierwszym elementem 
budującym zdolność do podejmowania decyzji, dokonani a 
innego wyboru i wybrania innego produktu”. 

Zrównoważoność, trwałość, możliwość naprawy 
„Przede wszystkim jako państwa członkowskie Unii 
Europejskiej wszyscy angażujemy się w wypełnianie naszych 
zobowiązań wynikających z celów zrównoważonego rozwoju 
na szczeblu ONZ”. 
„Chcę powtórzyć, że jak wspomniałem w uwagach 
wstępnych, bardzo ważne jest wykorzystanie strony popytu – 
a zatem zdolności konsumentów – do organizacji realnego 
procesu na rzecz zrównoważonej gospodarki, i jestem pewien, 
że jeśli chcemy w pełni respektować nasze zobowiązania 
wynikające z celów zrównoważonego rozwoju na szczeblu 
ONZ, musimy to zrobić i być bardzo aktywni w tym zakresie”. 

„Bardzo wyraźnie powiedziałem, że moim zdaniem w szeregu 
kwestii dotyczących zrównoważoności i zrównoważonego 
rozwoju powinniśmy skutecznie informować konsumentów. 
A zatem to od przedsiębiorstw zależy udzielanie poprawnych 
informacji, np. na temat [...] trwałości, możliwości naprawy 
szeregu produktów, lecz także dostępności części 
zamiennych. W odniesieniu do możliwości naprawy 
dodałbym [...] możliwość naprawy przez strony trzecie, 
niekoniecznie przez przedsiębiorstwo, które sprzedało 
produkt [...]. W tych wszystkich kwestiach, jak sądzę, 
konieczne będą prawdopodobnie prace legislacyjne [...] . 
Przeanalizujemy wszystkie sytuacje, aby ustalić, czy 
wprowadzimy obowiązek w zakresie zrównoważoności. [...]”. 

Sztuczne skracanie cyklu życia 
„Jeśli chodzi o sztuczne skracanie cyklu życia, uważam, że w 
sytuacji gdy jest to rzeczywiście działanie planowe, powinno 
ono zostać uznane za przestępstwo, za które odpowiednie  
organy mogą wymierzyć karę. Nie można wyobrażać sobie, że 
taką logikę skróconego cyklu życia wprowadza się do 
produktów samowolnie, bez żadnych konsekwencji”.
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Zobowiązania, jakie podczas wysłuchania złożyła 

ADINA-IOANA VĂLEAN 
Kandydatka na komisarza 
do spraw transportu 

Kandydatka na komisarza Adina-Ioana Vălean stawiła się przed Parlamentem Europejskim 14 listopada 2019 r., aby 
odpowiedzieć na pytania posłów i posłanek z Komisji Transportu i Turystyki. Podczas wysłuchania kandydatka złożyła 
szereg zobowiązań, które wyszczególniono w niniejszym dokumencie. Zobowiązania te odnoszą się do jej zakresu 
kompetencji, przedstawionego w piśmie określającym zadania, które przesłała jej Ursula von der Leyen, nowo wybrana 
przewodnicząca Komisji Europejskiej. W zakres ten wchodzą: 

 zrównoważony, bezpieczny i przystępny cenowo transport. 

Należy mieć na uwadze, że cytaty zawarte w niniejszym dokumencie pochodzą jedynie ze zobowiązań złożonych 
ustnie podczas wysłuchania. Pełne sprawozdanie z wysłuchania publicznego jest dostępne na stronie wysłuchań 
kandydatów i kandydatek na komisarzy. Przed wysłuchaniem kandydatka na komisarza otrzymała również pytania na 
piśmie, na które udzieliła odpowiedzi pisemnych. 
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/hearings2019/commission-hearings-2019/20191108STO66105/adina-valean-romania
https://www.europarl.europa.eu/news/en/hearings2019/commission-hearings-2019/20191108STO66105/adina-valean-romania
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191113RES66408/20191113RES66408.pdf


IPOL EXPO | Departamenty Tematyczne, Dział ds. Wspierania Zarządzania Europejskiego 
 

 
PE 629.837 

Zrównoważony, bezpieczny i przystępny cenowo 
transport 
Współpraca z Parlamentem Europejskim 

„Wiem, jak ważne będzie dla komisarza wykorzystanie wiedzy 
fachowej posłów i posłanek do Parlamentu Europejskiego, i 
zobowiązuję się wobec Państwa, że od samego początku 
będę Państwa informować o koncepcjach i projektach oraz że 
będziemy wspólnie uczestniczyć w całym procesie 
legislacyjnym”. 

„Zobowiązuję się do przedstawiania dobrych rozwiązań, do 
pracy ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, do pracy z 
Parlamentem nad rozwiązywaniem problemów i 
znajdowaniem właściwych sposobów na umożliwianie 
ludziom kontaktów i przemieszczania się po przystępnych 
cenach oraz do zapewnienia sprawiedliwego i sprzyjającego 
włączeniu społecznemu transportu, w tym lotniczego”. 

„[...] Będzie wiele do zrobienia w dziedzinach transportu i 
turystyki, w odniesieniu do których [...] komisarz do spraw 
transportu powinien podjąć zobowiązania wobec Parlamentu 
Europejskiego oraz [rozwijać] prace w tym zakresie, a 
następnie [omawiać] je na forum kolegium komisarzy”. 

Strategia na rzecz zrównoważonego i inteligentne go 
transportu 

„Będę pracować ciężko nad ograniczeniem środowiskowego 
śladu mobilności i transportu oraz dopilnuję, aby nasze  
działania nadal przyczyniały się do ograniczenia emisji 
dwutlenku węgla i poprawy jakości powietrza”. 

„Będę wspierać partnerstwa z przemysłem w łańcuchu 
wartości jako część Europejskiego Zielonego Ładu”. 

 „Będę dążyć do tego, aby w pełni rozwinięta jednolita 
europejska przestrzeń powietrzna w końcu stała się 
rzeczywistością. [...] nie będę mówić, że powinniśmy mniej 
latać, lecz że powinniśmy być bardziej efektywni, bardziej 
zrównoważeni i mieć lepszy, bardziej efektywny system 
zarządzania ruchem”. 

 „Jeśli mowa o portach, powiedziałabym, że transport morski  
to dla Europy oczywiście ogromny biznes. Musimy go chronić, 
wzmacniać, sprawiać, aby był bardziej zrównoważony, 
bardziej zielony, lecz powinna to być część pozytywnego 
rozwiązania – bardziej ekologicznego i konkurencyjnego [...] ; 
wszystkie podmioty z państw trzecich działające na naszych 
rynkach powinny respektować nasze zasady i jest to część 
zadania, które ma wykonać Komisja, a także dopilnować, aby 
to się nie zmieniło”. 

 „[...] strategie na rzecz planowania zrównoważonej  
mobilności miejskiej. [...] wolałabym europejskie podejście do 
tej kwestii zamiast nadmiernego rozdrobnienia, ponieważ  
rozdrobnienie pod tym względem jest niekorzystne dla 
podróżujących, którzy przekraczają granice [...]; zobaczymy, 
czy na szczeblu europejskim potrzebne będą dalsze  
działania”. 

Internalizacja efektów zewnętrznych / Opodatkowanie 
energii 

„Do roku 2050 chcemy być neutralni pod względem emisji 
dwutlenku węgla, a to wymaga dodatkowych obszarów 
polityki i wysiłków”. 

„Potrzebujemy zatem zinternalizować część tych efektów 
zewnętrznych [...]; użytkownik musi wnosić więcej, w 
zależności od źródła zanieczyszczeń”. 

 „Mogę zobowiązać się i powiedzieć, że nie wyłączę 
opodatkowania, to całkowicie oczywiste [...] zobowiązuję się, 
że skupię się na możliwościach rozwijania kolei i zapewnieniu, 
aby były one bardziej przystępna cenowo”. 

„Następnie zrównoważone paliwa alternatywne, następnie  
opodatkowanie, wszystko jest na stole, nie chcę nic ukrywać i 
zobowiązuję się do pracy w tych wszystkich obszarach, aby 
ograniczyć emisje w lotnictwie i zwiększyć atrakcyjność kolei 
jako sposobu transportu osób i towarów”. 

Rozszerzenie systemu handlu emisjami 

„Ograniczenie uprawnień dla linii lotniczych, z myślą o ich 
docelowym zniesieniu, to część misji, którą mi powierzono, a 
rozszerzenie systemu handlu emisjami na gospodarkę morską 
przyniesie cenną zmianę. Ogólnie rzecz biorąc, koszt podróży 
powinni ponosić sami użytkownicy, a nie wszyscy obywatele”. 

„[...] ETS w lotnictwie będzie musiał ograniczyć emisje. Mamy 
mechanizm CORSIA: kiedy zostanie przyjęty, natychmiast  
zobowiążemy się do wdrożenia, abyśmy mogli kompensować 
emisje”. 

 „[...] EU ETS [...] zobowiązuję się – i powinniśmy zobowiązać 
się do tego wspólnie – do wprowadzenia takiego instrumentu 
ograniczającego emisje w transporcie morskim”. 

„[...] kiedy wprowadzimy EU ETS w transporcie morskim [...] , 
zachowamy ostrożność i będziemy dążyć do utrzymania 
konkurencyjności sektora, ponieważ jest on dla nas 
bezwzględnie bardzo ważny”.
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Wykorzystanie zrównoważonych i alternatywnych paliw 
w transporcie drogowym, morskim i lotniczym 

„Będę współpracować z państwami członkowskimi i 
prywatnymi inwestorami na rzecz znacznego zwiększenia 
liczby publicznie dostępnych punktów ładowania lub 
tankowania paliw. Zamierzam promować wykorzystanie  
zrównoważonych paliw w transporcie drogowym, morskim i 
lotniczym”. 

„[...] wprowadzenie bardziej zrównoważonych paliw. W 
sektorze transportu morskiego [...] moim celem – moim 
zobowiązaniem – jest wspieranie tych, które na obecnym 
etapie są bardziej zrównoważone i praktyczne, a także 
zachęcanie do dalszego rozwoju technologicznego, nowych 
programów badawczych”. 

 „Jest to zatem zestaw środków – ważnym aspektem jest 
obniżenie emisyjności, przyjęcie rozwiązań, które są bardziej 
przyjazne dla środowiska, i utrzymanie konkurencyjności”. 

 Innowacje cyfrowe i dalsza modernizacja kluczowy ch 
systemów transportowych 

„Musimy w pełni wykorzystać transformację cyfrową, aby 
transport stał się bezpieczniejszy, czystszy, bardziej efektywny 
i bardziej przystępny”. 

„Powstaje prawdziwy rynek rozwiązań cyfrowych i chcę, aby 
UE zachowała pozycję lidera: od technologii blockchain oraz 
cyfrowego mapowania i śledzenia po podłączone do sieci 
pojazdy, samoloty i statki”. 

„Musimy wprowadzić zmiany logistyczne na kolei, 
wykorzystując nowe technologie, potrzebujemy otwartych 
danych, np. na temat oczekiwanych godzin przyjazdu, oraz 
bezwzględnie potrzebujemy nowego systemu sygnalizacji”. 

Wymiar społeczny 

„Będzie to mieć wpływ na miejsca pracy, dlatego priorytetowo 
będę traktować inwestycje w przekwalifikowanie, aby np. 
regiony, w których ważną rolę odgrywa przemysł  
motoryzacyjny, nadal rozwijały się prężnie pod względem 
społecznym i gospodarczym”. 

 „Pragnę kontynuować prace w ramach platformy »Kobiety a 
transport«, a także wykorzystać potencjał, jaki oferuje 
równowaga płci i uwzględnianie aspektu płci”. 

 „Musimy wyjaśnić to [ludziom] i uzyskać ich poparcie, aby nie 
obawiali się, że nowoczesny transport przyszłości oznacza 
pozostawienie kogoś samemu sobie. Zdecydowanie  

zaangażuję się na rzecz tego podejścia i będę monitorować 
wszystkie prace, które są już prowadzone”. 

„Sektor lotnictwa jest bardzo konkurencyjny. [...] Musimy 
zaangażować wszystkie zainteresowane strony, państwa 
członkowskie, linie lotnicze, stowarzyszenia członków 
personelu pokładowego, organizacje pracowników i 
pracodawców oraz Parlament [...]. W istocie zamierzam 
powiedzieć, że zaspokojenie tych niedoborów i rozwiązanie 
tych problemów będą wymagać wszelkich środków, zarówno 
legislacyjnych, jak i innych”. 

„[Chcę] współpracować z moimi [kolegami i koleżankami  
komisarzami] w celu podjęcia odpowiednich działań w 
różnych obszarach, aby chronić pracowników czy też 
środowisko pracy w transporcie przed oszustwami i 
nadużyciami, przed złymi warunkami pracy. Jest to zatem, 
powiedziałabym, zobowiązanie na rzecz ludzi”. 

 Mobilność wojskowa 

„Infrastruktura transportowa ma kluczowe znaczenie dla 
funkcjonowania europejskiej strategii obronnej. Przy 
inwestycjach w infrastrukturę nie należy ignorować większej 
mobilności naszych oddziałów i naszego sprzętu, a obiekty 
podwójnego zastosowania, służące celom cywilnym i 
wojskowym, to istotna możliwość dla naszej Unii i należy je 
traktować jako wybór strategiczny”. 

Rola lidera na forach międzynarodowych 

„Z perspektywy globalnej wizja nowo wybranej  
przewodniczącej to wizja Komisji geopolitycznej. Właśnie  
tego potrzebujemy. Potrzebujemy, aby Europa utrzymała 
swój multilateralizm na arenie globalnej. W przypadku 
transportu oznacza to, że Europa powinna być centrum 
transportowym dla wszystkich sąsiednich regionów, ale, co 
więcej, także dla globalnych łańcuchów dostaw i strumieni 
pasażerów, co będzie niezwykle ważne dla naszej 
konkurencyjności”. 

„Naszą przewagę konkurencyjną możemy wzmocnić, jeśli 
będziemy działać odpowiednio na forach 
międzynarodowych, takich jak Międzynarodowa Organizacja 
Morska (IMO) i Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa 
Cywilnego (ICAO), aby wykorzystać nasze sukcesy”. 

Współpraca z kluczowymi partnerami 

„Mamy też umowy, a w umowach mamy zasady, które muszą 
być egzekwowane. Uważam też, że musimy zapewnić równe 
warunki działania dla naszych przedsiębiorstw, a także dla 
tych przedsiębiorstw, które uzyskują dostęp do naszego 
rynku. [...] Będzie to stały element naszej pracy”.
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„[...] musimy egzekwować zasady konkurencji na rynku, aby 
zapewnić odpowiedni system cen. [...] Będę monitorować i 
oceniać faktyczny rozwój sytuacji, biorąc pod uwagę, co 
konkretnie się dzieje, co nie jest stosowane, i dążąc do 
wyegzekwowania stosowania”. 

  „[...] w sytuacjach, w których nie widać postępów, będziemy 
oczywiście wszczynać procedury w sprawie uchybienia”. 

 „Wszyscy mamy świadomość spornej kwestii, jaką jest 
lotnisko w Gibraltarze [...] oczywiście nie ulega wątpliwości, że 
jeśli dojdzie do brexitu, będę komisarzem państ w 
członkowskich Unii Europejskiej”. 

Transeuropejskie sieci transportowe 

„Sprzeciwiałam się cięciom w obecnych wieloletnich ramach 
finansowych (WRF) i zobowiązuję się wobec Państwa, że będę 
bronić budżetu przeznaczonego na instrument »Łącząc 
Europę« w kolejnych ramach finansowych”. 

„Musimy dokończyć sieć bazową, musimy wspierać rolę 
lotnisk i portów na szczeblu regionalnym i lokalnym”. 

„Zrewidujemy również wytyczne dla 20 sieci w 2021 r., wiem, 
że jest takie zobowiązanie [...]; musimy wnosić większy wkład 
w projekty powstające w tej sieci, zwłaszcza w dziedzinie 
kolei”. 

„[...] wprowadzenie jednego organu zajmującego się 
wszystkimi procedurami [...] może wprowadzić dodatkowy 
poziom biurokracji [...] – nie chcemy tego – a także 
wprowadzenie krótszych terminów, np. dwuletnich, na 
wdrożenie”. 

Brakujące połączenia infrastrukturalne i łącza 

„Potrzebujemy zatem z jednej strony inwestycji w samą 
infrastrukturę – w multimodalność”. 

 „Łączność pozostaje najważniejszą kwestią i będziemy w nią 
inwestować. Jak wspomniałam, lokalne lub regionalne 
lotniska i porty będą wymagać dalszego wsparcia w ramach 
polityki konkurencyjności Unii Europejskiej”. 

„Opowiadam się za nocnymi pociągami, jeśli są uzasadnione z 
punktu widzenia konkurencji, a w tym przypadku można 
wykorzystać obowiązek świadczenia usługi publicznej”. 

Przystępny cenowo, niezawodny i dostępny transport dla 
wszystkich 

„Pragnę promować mobilność jako usługę, sprawić, aby 
rozwiązania stanowiące alternatywę dla konwencjonalnych 
prywatnych samochodów stały się przystępne cenowo, 
dostosować infrastrukturę oraz propagować inteligentne 
rozwiązania i takie, które są oparte na współpracy”. 

Normy bezpieczeństwa 

 „25 tys. ofiar śmiertelnych wypadków drogowych rocznie to 
liczba po prostu nie do przyjęcia. Powinniśmy wspólnie dążyć 
do celu polegającego na zmniejszeniu o połowę do 2030 r. w 
stosunku do poziomu z 2020 r. liczby ofiar śmiertelnych 
wypadków drogowych i osób poważnie poszkodowanych w 
wypadkach drogowych Zainwestuję wszystkie dostępne  
środki w przekonanie ministrów, inwestorów i deweloperów 
do stałego kierowania się tym zobowiązaniem do poprawy 
bezpieczeństwa i potrzebuję w tym dążeniu Państwa 
poparcia”. 

„Myślę, że zobowiązujemy się do osiągnięcia poziomu 
zerowego, co oznacza zero ofiar śmiertelnych do 2050 r. 
Wdrożymy odpowiednią strategię i zamierzam zdecydowanie  
ją promować”. 

Prawa pasażerów 

„Osoby o ograniczonej możliwości poruszania się muszą mieć 
taką samą możliwość podróżowania jak inni. Osoby 
mieszkające na obszarach oddalonych potrzebują lepszego 
połączenia z naszą siecią transportową. [...] Europa ma dziś 
bardzo kompleksowe ramy praw pasażerów, lecz musimy je 
jeszcze wzmocnić”. 
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Zobowiązania, jakie podczas wysłuchania złożyła 

HELENA DALLI 
Kandydatka na komisarza 
do spraw równości 

Kandydatka na komisarza Helena Dalli stawiła się przed Parlamentem Europejskim 2 października 2019 r., aby 
odpowiedzieć na pytania posłów i posłanek z Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia, Komisji Zatrudnienia i Spraw 
Socjalnych oraz Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Podczas wysłuchania 
kandydatka złożyła szereg zobowiązań, które wyszczególniono w niniejszym dokumencie. Zobowiązania te odnoszą 
się do jej zakresu kompetencji, przedstawionego w piśmie określającym zadania, które przesłała jej Ursula von der 
Leyen, nowo wybrana przewodnicząca Komisji Europejskiej. W zakres ten wchodzą: 
 walka z dyskryminacją i dyrektywa w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, 
 prawa osób z niepełnosprawnościami, 
 europejska strategia na rzecz równouprawnienia płci oraz partnerstwa międzynarodowe: 

wzmocnienie pozycji kobiet i dziewcząt, 
 współpraca z Parlamentem Europejskim i z pozostałymi komisarzami. 

Należy mieć na uwadze, że cytaty zawarte w niniejszym dokumencie pochodzą jedynie ze zobowiązań złożonych 
ustnie podczas wysłuchania. Pełne sprawozdanie  z wysłuchania publicznego jest dostępne na stronie wysłuchań 
kandydatów i kandydatek na komisarzy. Przed wysłuchaniem kandydatka na komisarza otrzymała również pytania na 
piśmie, na które udzieliła odpowiedzi pisemnych.
  

 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-helena-dalli_2019_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20191002-1430-SPECIAL-HEARING-2Q2
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191003RES63301/20191003RES63301.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/en/hearings2019/commission-hearings-2019/20190910STO60739/helena-dalli-malta
https://www.europarl.europa.eu/news/en/hearings2019/commission-hearings-2019/20190910STO60739/helena-dalli-malta
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190927RES62434/20190927RES62434.pdf


 
IPOL EXPO | Departamenty Tematyczne, Dział ds. Wspierania Zarządzania Europejskiego 
 

 
PE 629.837 

Walka z dyskryminacją 
Równość dla wszystkich 

„W swojej pracy chcę skupić się przede wszystkim na trzech 
obszarach: walce z dyskryminacją pod każdym względem; 
włączeniu społecznym i wzmocnieniu pozycji kobiet; 
promowaniu równości i pełnego uczestnictwa. Wszystko to 
dla kobiet i mężczyzn, mniejszości rasowych i etnicznych, 
mniejszości religijnych i innych, osób z 
niepełnosprawnościami, starszych i młodszych oraz osób 
LGBTI”. 

Prawodawstwo w sprawie równości 

„Zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby przyjęto kluczowe 
przepisy w dziedzinie równości”. 

„Jako minister uczestniczyłam w niekończących się debatach 
na forum Rady na temat wniosków, które blokowano zbyt  
długo. Wniosek dotyczący horyzontalnej dyrektywy 
antydyskryminacyjnej przedstawiono ponad 11 lat temu. 
Dyrektywę w sprawie obecności kobiet w zarządach 
zaproponowano w 2012 r. Wniosek dotyczący przystąpienia 
UE do konwencji stambulskiej Rady Europy pochodzi z 2016 
r. Jak mam to wyjaśnić naszym obywatelom? W tych ramach, 
jeśli nie zdołam usunąć pozostałych przeszkód i przekonać 
nadal sceptycznych państw członkowskich w Radzie, nie 
zawaham się sięgnąć po nowe środki zaradcze i 
zaproponować nowego prawodawstwa”. 

Dyrektywa w sprawie równego traktowania (dyrektywa 
antydyskryminacyjna) 

„Najpierw poczekam na wynik posiedzenia Rady EPSCO w 
dniu 24 października, kiedy to ma być omawiana dyrektywa 
antydyskryminacyjna, a następnie podejmę dalsze kroki. 
Moją wolą jest odblokowanie tej dyrektywy”. 

„Jest to oczywiście wyzwanie, jak Państwu wiadomo, 
ponieważ w Radzie wymagana jest jednomyślność, lecz będę 
rozmawiać z wszystkimi właściwymi ministrami, ponieważ  
szybko musimy znaleźć drogę do osiągnięcia rezultatów”. 

„Będę wyjaśniać, że orientacji seksualnej się nie wybiera, więc 
jeśli dyrektywa jest blokowana z tego powodu, będę chciała 
to zrozumieć”. 

Horyzontalne promowanie równości 

„Uwzględnianie aspektu równości to właściwy kierunek”. 

Grupa robocza ds. równości 

„Ustanowię w ciągu pierwszych trzech miesięcy urzędowania 
naszej Komisji grupę roboczą ds. równości, w której skład 
wejdą urzędnicy wysokiego szczebla z wszystkich dyrekcji 
generalnych. Powierzona jej zostanie skomplikowana misja 
szybkiego wypracowania przekrojowego podejścia do 
równości we wszystkich dziedzinach polityki UE”. 

 Strategia ramowa na rzecz Romów 

„Obecna strategia ramowa niedługo przestanie 
obowiązywać, zamierzamy poddać ją przeglądowi. Dlatego 
chcę odwiedzić miejscowość zamieszkałą przez Romów i 
dowiedzieć się więcej o przedmiocie przeglądu, a także 
ocenić, jakie będą najbardziej korzystne działania następcze. 
W ramach na okres po 2020 r. w większym stopniu 
uwzględnione będzie zjawisko antycygańskości. Mogę  
zapewnić Państwa, że w tej dziedzinie zostanie wykonane  
wiele pracy”. 

Prawa osób z niepełnosprawnościami 
Wdrażanie Konwencji ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych 

„Zobowiązuję się zrobić wszystko, co w mojej mocy, aby 
zapewnić wdrożenie Konwencji ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych w pełni i bez wyjątków. Dopilnuję także, 
aby uwzględniano aspekt niepełnosprawności, w tym przez 
ustanowienie grupy roboczej, jak również rozszerzę 
zastosowanie wymogu sprawdzania pod kątem równości. 
Ponadto, jak już Państwu mówiłam, będę współpracować 
bardzo ściśle z intergrupą ds. niepełnosprawności oraz z 
Europejskim Forum Osób Niepełnosprawnych”. 

Europejska strategia w sprawie niepełnosprawności 
2010–2020 

„Jak wspomniałam, zajmę się obecnie oceną strategii, aby 
ustalić, co zrobiono, co pozostaje do zrobienia i co należy 
zrobić lepiej”. 

Uwzględnianie aspektu niepełnosprawności 

„Priorytetowo będę traktować włączenie społeczne osób z 
niepełnosprawnościami. Dopilnuję, aby w całym unijnym 
prawodawstwie sektorowym zwracano uwagę na kwestię 
niepełnosprawności”. 

„Tak, niepełnosprawność będzie obecna w europejskiej 
strategii na rzecz równouprawnienia płci, ponieważ  
ponownie mówimy o uwzględnianiu tego aspektu”.
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Wetowanie wniosków Komisji 

W odpowiedzi na pytanie, czy jest gotowa zawetować każdy 
wniosek Komisji sprzeczny z prawem do włączenia 
społecznego, gotowa do zablokowania wszelkich wniosków 
ustawodawczych utrudniających włączenie społeczne oraz 
czy będzie wetować wnioski Komisji przewidujące 
ewentualne niezgodności z Konwencją ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych, kandydatka na komisarza oznajmiła: 

„Moja odpowiedź brzmi: tak”. 

Europejska strategia na rzecz równouprawnienia 
płci 
„Przedstawię nową europejską strategię na rzecz 
równouprawnienia płci, obejmującą nowe wnioski  
ustawodawcze, a także środki z zakresu polityki sprzyjające  
włączeniu społecznemu”. 
„[...] ta strategia na rzecz równouprawnienia płci będzie 
obejmować kwestie przejrzystości wynagrodzeń, 
reprezentacji płci, zróżnicowania wynagrodzeń i emerytur ze 
względu na płeć oraz przemocy wobec kobiet. Będzie 
odnosić się do stereotypów płciowych, ponieważ jak 
Państwu wiadomo, przyjmowane przez nas przepisy są bez 
znaczenia, jeśli nie zmienimy postaw i nie zmienimy kultury, 
będzie więc specjalna część poświęcona przeciwdziałaniu 
stereotypom płciowym. Będzie także rozdział dotyczący 
równowagi między życiem zawodowym a prywatnym”. 

„Będę również uwzględniać poglądy zainteresowanych 
podmiotów”. 

Różnice w zarobkach kobiet i mężczyzn 

„W ciągu pierwszych 100 dni funkcjonowania tej Komisji, 
zgodnie z wytycznymi politycznymi, zaproponujemy 
działania na rzecz wprowadzenia wiążących środków w 
zakresie przejrzystości płac. Będzie to mieć kluczowe 
znaczenie dla naszej pracy, wnosząc wkład w kompleksową 
politykę przeciwdziałania zróżnicowaniu w 
wynagrodzeniach ze względu na płeć. Oznacza to 
konfrontację z utrzymującymi się stereotypami, 
wzmocnienie pozycji kobiet w procesach decyzyjnych, 
zapewnienie stosowania i wykorzystywania praw 
przewidzianych w dyrektywie w sprawie równowagi między 
życiem zawodowym a prywatnym (zwłaszcza w przypadku 
ojców) oraz walkę ze zróżnicowaniem emerytur ze względu 
na płeć wynikającym z pracy niezarobkowej”. 

„Będę nalegać, abyśmy kontynuowali prace nad 
zróżnicowaniem w wynagrodzeniach i emeryturach ze 
względu na płeć. 

Także strategia na rzecz równouprawnienia płci będzie 
zawierać rozdział poświęcony przejrzystości wynagrodze ń 
oraz będzie przewidywać środki zapewniające równe 
wynagrodzenie za pracę o równej wartości. Wiemy, że 
różnice w wynagrodzeniach skutkują różnicami w 
emeryturach, które mogą wynosić nawet 36%”. 

„Oczywiście partnerzy społeczni są bardzo ważni [...]; są 
uwzględnieni w tej polityce, w tym wniosku, który 
zaprezentujemy”. 

„Oczywiście będziemy używać narzędzi pomiarowych i 
wskaźników, aby określić możliwości działania oraz oceniać 
wyniki i zmieniać, poprawiać i usprawniać”. 

Dyrektywa w sprawie obecności kobiet w zarządach 

„Tak, z pewnością będziemy pracować nad odblokowanie m 
dyrektywy w sprawie obecności kobiet w zarządach. [...]  
Zwrócę się do państw członkowskich i będę przekonywać je 
o wartości dodanej wynikającej z odblokowania tego 
wniosku w Radzie”. 

„Myślę, że jest to zrównoważony wniosek, i spotkam się z 
wszystkimi ministrami mającymi do niego zastrzeżenia, a 
także będę dążyć do przyjęcia podejścia ogólnego w Radzie”. 

Wyzysk pracowników domowych 

W odpowiedzi na pytanie, czy zamierza podjąć środki na 
rzecz poprawy warunków pracy pracowników domowych, w 
tym kobiet ze społeczności migrantów, kandydatka na 
komisarza odpowiedziała: 

„Tak, oczywiście, jest to obszar wymagający działania i 
działanie zostanie w nim podjęte. [...] możliwość współpracy 
oferuje grupa robocza”. 

„[...] mamy dyrektywę w sprawie równości rasowej [...]  
ochrona jest przewidziana, lecz musimy ustalić, jak 
weryfikować wdrażanie tej dyrektywy. Dlatego będę 
pracować z innymi komisarzami także nad tą sprawą”. 

Uwzględnianie aspektu płci 

„Zaangażuję się silniej i opracuję niezbędne narzędzia, aby 
podnieść uwzględnianie aspektu płci we wszystkich 
dziedzinach polityki UE na wyższy poziom. Jak Państwu 
wiadomo, będzie to zadanie grupy roboczej, której 
działalność obejmie wszystkie dyrekcje generalne, z myślą o 
zapewnieniu, aby uwzględnianie aspektu płci naprawdę  
miało miejsce”. 

Stereotypy płciowe 

„Stereotypy to bardzo poważny problem i rzeczywiście 
zostanie on uwzględniony w naszej strategii na rzecz 
równouprawnienia płci”. 

„Przez całą kadencję będę pracować na rzecz wzmocnienia 
pozycji kobiet i dopilnuję – wraz z państwami członkowskimi  
– aby przeciwstawiano się stereotypom płciowym”. 

„Jeśli chodzi o szklany sufit, tak, z pewnością nadal mamy z 
nim do czynienia. [...] Jestem zdecydowanie przekonana, że 
powinniśmy eliminować stereotypy i że więcej kobiet 
powinno zajmować się naukami przyrodniczymi, 
technologią, inżynierią i matematyką (STEM). Tak się również 
składa, że jestem osobą, która promowała Międzynarodowy 
Dzień Kobiet i Dziewcząt w Nauce na forum ONZ. [...]  
Dziedziny STEM są bliskie mojemu sercu, tak samo jak 
zaangażowanie w nie kobiet i dziewcząt – aby dziewczęta 
studiowały, a kobiety, które są już obecne w tych 
dziedzinach, zajmowały stanowiska decyzyjne”. 

Cele barcelońskie:  opieka nad dziećmi 

„[...] dopilnuję – wraz z państwami członkowskimi – aby [...]  
poprawiono opiekę nad dziećmi i udoskonalono placówki  
opieki”. 

W odpowiedzi na pytanie dotyczące strategii Komisji w 
zakresie osiągnięcia celów barcelońskich Helena Dalli 
oznajmiła: 

„Tak, musimy nad tym pracować. Musimy znaleźć sposób na 
zapewnienie przynajmniej przystępnej cenowo opieki nad 
dziećmi”. 
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„Z pewnością będę walczyć [...] o fundusze, aby przygotować 
środki ułatwiające ludziom korzystanie z przystępnej cenowo 
opieki nad dziećmi”. 

Prawa i zdrowie reprodukcyjne i seksualne 

„Jestem zaangażowaną feministką i mają Państwo moje 
słowo, że zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby chronić 
prawa i zdrowie reprodukcyjne i seksualne. Będę więc 
współpracować z grupą roboczą, aby uwzględniać ten 
aspekt, zwłaszcza w dialogu z komisarzem do spraw 
zdrowia”.„Musimy także osiągnąć cele zrównoważonego 
rozwoju ONZ dotyczące zdrowia kobiet oraz powszechnego 
dostępu do opieki w zakresie zdrowia seksualnego i 
reprodukcyjnego, planowania rodziny i edukacji”. 

Dyrektywa w sprawie równowagi między życiem 
zawodowym a prywatnym 
Wdrożenie 

„Jako komisarz do spraw równości będę ściśle monitorować 
pełne i należyte wdrażanie dyrektywy w sprawie równowagi  
między życiem zawodowym a prywatnym we wszystkich 
państwach członkowskich”. 

„Będę monitorować państwa członkowskie – chcę 
sprawdzać, jak wdrażają tę dyrektywę, może nawet będę 
organizować warsztaty i prezentacje – aby podnosi ć  
świadomość tej kwestii oraz tego, że wnosi ona wartość 
dodaną do miejsca pracy.  Zamierzam przeznaczyć 
finansowanie UE na takie działania w zakresie podnoszeni a 
świadomości”. 

W odpowiedzi na pytanie, co zaproponowałaby, aby 
naprawić brak równowagi płci wśród osób korzystających z 
urlopów w celu podjęcia obowiązków opiekuńczych, oraz co 
zaproponuje, aby rodziny nie ryzykowały popadnięciem w 
ubóstwo w związku z korzystaniem z urlopu rodzicielskiego, 
a także jak nakłoni państwa członkowskie do zapewnienia 
wynagrodzenia na godziwym poziomie z tytułu takiego 
urlopu, kandydatka na komisarza oznajmiła: 

„Oczywiście chcemy zrobić więcej i, jak wspomniałam, za trzy 
lata [dyrektywa] zostanie poddana przeglądowi”. 

„Po przeglądzie dyrektywy i ocenie jej funkcjonowania, jeśli 
uznamy – a tak prawdopodobnie będzie – że wskazane jest 
rozszerzenie jej zakresu, weźmiemy pod uwagę  
przedstawione tu propozycje”. 

Przemoc ze względu na płeć i lepsze wsparcie dla 
ofiar 
„Wolałabym najpierw skupić się na ratyfikacji konwencji  
stambulskiej. Skupmy się najpierw na tym, ale muszę również 

powiedzieć, że nadanie przemocy wobec kobiet rangi  
przestępstwa w skali europejskiej wymaga jednomyślności , 
w praktyce stoimy więc na tym samym stanowisku. Możemy 
również wzmocnić dyrektywę w sprawie praw ofiar – w tym 
zakresie będę współpracować z kandydatem na komisarza 

Didierem Reyndersem. Możemy intensyfikować działania 
nieustawodawcze na rzecz walki z przemocą wobec kobiet, 
lecz drogą preferowaną przeze mnie jest ratyfikacja 
konwencji przez UE”. 

„Tak, oczywiście, zostanie to uwzględnione w strategii na 
rzecz równouprawnienia płci. Włączymy do niej również 
przemoc wobec kobiet w internecie”. 

Partnerstwa międzynarodowe: wzmocnienie 
pozycji kobiet i dziewcząt 
„Zapewnię, aby Parlament Europejski był regularnie 
informowany, zwłaszcza przed ważnymi wydarzeniami i na 
kluczowych etapach negocjacji w obszarach, za które 
odpowiadam”. 

Współpraca z Parlamentem Europejskim 
„Zamierzam działać w dialogu z Państwem, Panowie  
Posłowie i Panie Posłanki do Parlamentu Europejskiego, a 
także z państwami członkowskimi i społeczeństwem 
obywatelskim. Zamierzam współpracować ze wszystkimi , 
bez wskazywania palcem, aby podnieść rangę tego obszar u 
zarówno w Unii Europejskiej, jak i poza nią”. 

„Pragnę współpracować z każdym z Państwa w 
odpowiednich dziedzinach”. 

Współpraca z pozostałymi komisarzami 
„Kandydat na komisarza Margaritis Schinas i ja zgadzamy się, 
że równość to europejski sposób życia”. 

„Problemy [w dyrektywie w sprawie równowagi między 
życiem zawodowym a prywatnym], o których wspomniano, 
to problemy, które będę omawiać z kandydatem na 
komisarza Nicolasem Schmitem, i wtedy możemy 
przedyskutować warunki pracy, o których wspomniano, i 
określić [...], jakie sposoby postępowania możemy 
zaproponować”. 

„W istocie rozmawiałam już z kandydatem na komisarz a 
Schmitem o tych realiach [niepewnych form zatrudnienia 
kobiet]”. 

„Możemy również wzmocnić dyrektywę w sprawie praw ofiar  
– w tym zakresie będę współpracować z kandydatem na 
komisarza Reyndersem”.
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Zobowiązania, jakie podczas wysłuchania złożył 

THIERRY BRETON 
Kandydat na komisarza 
do spraw rynku wewnętrznego 
 

 
 

Kandydat na komisarza Thierry Breton stawił się przed Parlamentem Europejskim 14 listopada 2019 r., aby 
odpowiedzieć na pytania posłów i posłanek z Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) oraz Komisji Rynku 
Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (IMCO). Podczas wysłuchania kandydat złożył szereg zobowiązań, które 
wyszczególniono w niniejszym dokumencie. Zobowiązania te odnoszą się do jego zakresu kompetencji, 
przedstawionego w piśmie określającym zadania, które przesłała mu Ursula von der Leyen, nowo wybrana 
przewodnicząca Komisji Europejskiej. W zakres ten wchodzą: 

 gospodarka cyfrowa i społeczeństwo, 
 gotowy na wyzwania przyszłości przemysł europejski i jednolity rynek oraz 
 przemysł obronny i przestrzeń kosmiczna. 

Należy mieć na uwadze, że cytaty zawarte w niniejszym dokumencie pochodzą jedynie ze zobowiązań złożonych 
ustnie podczas wysłuchania. Pełne sprawozdanie z wysłuchania publicznego jest dostępne na stronie wysłuchań 
kandydatów i kandydatek na komisarzy. Przed wysłuchaniem kandydat na komisarza otrzymał również pytania na 
piśmie, na które udzielił odpowiedzi pisemnych. 
  

https://ec.europa.eu/commission/files/president-elect-von-der-leyens-mission-letter-thierry-breton_en
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/other-events/video?event=20191114-1300-SPECIAL-HEARING-2Q2
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191115RES66602/20191115RES66602.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/en/hearings2019/commission-hearings-2019/20191108STO66102/thierry-breton-france
https://www.europarl.europa.eu/news/en/hearings2019/commission-hearings-2019/20191108STO66102/thierry-breton-france
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191113RES66410/20191113RES66410.pdf
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Gospodarka cyfrowa i społeczeństwo 
Wzmocnienie suwerenności technologicznej Europy 

„Pilnie potrzebne jest przygotowanie przyszłego wzrostu 
gospodarczego przez inwestowanie już teraz w krytyczne 
technologie przyszłości. Myślę oczywiście o 5G, ale należy też 
zacząć przygotowywać się na 6G, sztuczną inteligencję, 
chmurę i nawet już rozwiązania takie jak post-cloud, edge 
computing, internet rzeczy, oczywiście cyberbezpieczeństwo, 
blockchain [...]. A następnie, co nie zaskoczy tych, którzy mnie 
znają, na technologie kwantowe”. 

„Pod względem suwerenności strategicznej musimy wraz z 
Mariją Gabriel przyspieszyć rozwój Europejskiej Rady ds. 
Innowacji, będącej swego rodzaju europejskim 
odpowiednikiem agencji DARPA, którego potrzebujemy na 
naszym kontynencie”. 

„Będziemy musieli ponownie dokonać wielkich inwestycji w 
kluczowe technologie. Będą one oczywiście dotyczyć 
wszystkiego, co ma związek z własnością przemysłową, lecz 
także cyberbezpieczeństwem, ponieważ w tej dziedzinie 
cyberbezpieczeństwo stanie się zasadniczą kwestią”. 

„Po pierwsze, bezwzględnie podstawowe znaczenie ma 
dywersyfikacja źródeł dostaw. Przypomnę Państwu, że w 2017 
r. opublikowano wykaz 27 surowców krytycznych. W 2020 r. 
oczekiwana jest nowa publikacja i dokładnie się z nią 
zapoznam, ponieważ jest to temat dobrze mi znany. 
Zapoznam się z nią bardzo szybko”. 

Sztuczna inteligencja i nowy akt prawny o usługa ch 
cyfrowych 

„Tak więc w ciągu 100 dni wraz z Margrethe Vestager 
przedstawimy europejskie ramy funkcjonowania sztucznej 
inteligencji. Chcę, aby towarzyszyła im europejska strategia na 
rzecz ustanowienia wspólnego rynku danych”. 

„Nie mówię, że uregulujemy tę sprawę w ciągu 100 dni. 
Zobaczymy, jak ustosunkuje się do tego kolegium, zobaczę, 
co się stanie.  Okażę maksymalne poparcie, lecz teraz nie będę 
opowiadał się za regulacją. Przede wszystkim chciałbym, 
abyśmy spróbowali wypracować wspólne spojrzenie, wspólną 
wizję, którą podzielę się oczywiście z Państwem. Będziemy się 
wielokrotnie konsultować podczas tych 100 dni i Parlament 
będzie w pełni zaangażowany w tę refleksję, ponieważ  
reprezentują Państwo 511 milionów naszych współobywateli , 
mają Państwo głos, który usłyszymy – jestem tego pewien. 
Będziemy oczywiście pamiętać o wytycznych, aby wiedzieć, 
co możemy zrobić, a czego nie możemy [...]”. 

„Dane to moje życie, możecie więc być Państwo pewni, że 
chcę Europy panującej nad swoimi danymi, potrafiącej je 
również udostępniać, według jasnych kryteriów, zwłaszcza 
obecnie, w aspekcie przemysłowym; będzie to mieć 
zasadnicze znaczenie dla internetu rzeczy i Przemysłu 4.0”. 

„Sztuczna inteligencja jest dla przemysłu bezwzględnie 
podstawową kwestią, wykraczającą poza Przemysł 4.0”. 

„Proszę mi wierzyć, nie przegraliśmy wcale wojny w dziedzinie 
sztucznej inteligencji z Amerykanami ani Chińczykami. Mam 
nadzieję, że na całym kontynencie znajdą się osoby, które 
pomogą mi w tej walce. Jest to moje głębokie przekonanie”. 

„Dziękuję za umożliwienie mi wyjaśnienia. Zobowiązuję się 
nie kwestionować [klauzuli o ograniczonej odpowiedzialności  
w dyrektywie w sprawie handlu elektronicznego]”. 

„[Spoglądanie w przyszłość] wiąże się również z ewolucją 
zasad rynku wewnętrznego, które należy uzupełnić 
odpowiednio do realnych potrzeb naszych przedsiębiorstw. 
Osiągniemy to za pomocą aktu prawnego o usługach 
cyfrowych, zmierzając do poddania regulacji przede 
wszystkim wielkich platform cyfrowych”. 

„[...] w odniesieniu do aktu prawnego o usługach cyfrowych i 
ewentualnej zmiany dyrektywy w sprawie handlu 
elektronicznego [...] oczywiście nie zostanie wprowadzony 
ogólny nadzór, nie dojdzie do modyfikacji zasady kraju 
pochodzenia ani odpowiedzialności. Uwzględnione zostaną 
oczywiście obowiązki i zobowiązania platform”. 

„Wprowadzę plan działania w dziedzinie mediów i usług 
audiowizualnych”. 

Jednolity rynek cyberbezpieczeństwa i wspólna  
jednostka ds. cyberprzestrzeni 

„Wymiar cyberbezpieczeństwa ma oczywiście zasadnicze  
znaczenie dla ochrony naszej przestrzeni informacyjnej przed 
rozpadem. Jak Państwu wiadomo, jest to temat od dawna 
bliski memu sercu, w związku z czym zamierzam osobiście się 
w niego zaangażować we wszystkich aspektach mojego 
zakresu kompetencji. Obejmuje on całą działalność na rynku 
wewnętrznym, we wszystkich jego częściach. Ma zatem 
charakter wyraźnie organizujący”. 

„Będziemy musieli zadawać sobie pytanie na temat 
cyberbezpieczeństwa, w tym przy produkcji przedmiotów [...] . 
A zatem uwzględnianie cyberbezpieczeństwa na etapie 
projektowania to coś, nad czym naprawdę chcę z Państwem 
współpracować, ponieważ sądzę, że w tym obszarze musimy 
podjąć dalsze działania”. 

Gotowy na wyzwania przyszłości przemysł 
europejski oraz jednolity rynek 

Długoterminowa strategia na rzecz przemysłowe j 
przyszłości Europy 

„W tym celu będę pracował nad trzema głównymi  
priorytetami. Po pierwsze, nad modernizacją jednolitego 
rynku. W tej kwestii jest jeszcze dużo do zrobienia i wiemy o 
tym. Potrzebujemy masy krytycznej. Progi w sposób oczywisty 
muszą być obniżone [...]”. 

„Absolutnie kluczowe znaczenie dla tego zakresu zadań ma 
zaangażowanie wszystkich sektorów gospodarki – 
wielorakich usług, przemysłu (przemysł to oczywiście w 99,8% 
MŚP, ale chodzi też o przemysł kultury i, rzecz jasna, turystykę) 
– na wszystkie z nich ma wpływ technologia cyfrowa. Moją 
rolą będzie zatem podejmowanie działań we wszystkich 
obszarach, aby pomóc wszystkim naszym sektorom w 
transformacji”. 

Gospodarka o obiegu zamkniętym 

„Wraz z kolegami i koleżankami komisarzami tworzącymi  
kolegium będę wnosił wkład w ustanowienie ambitnego 
Zielonego Ładu, aby do 2050 r. Europa stała się pierwszym 
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kontynentem neutralnym pod względem emisji dwutlenku 
węgla. Wraz z Fransem Timmermansem będę tworzył 
przemysłowy filar »Zielonego Ładu«, nową strategię na rzecz 
gospodarki o obiegu zamkniętym, doprowadzę do 
reorientacji na politykę zamówień publicznych, a nawet do 
przejścia na pojazdy bezemisyjne, ponieważ musimy 
wyciągnąć wnioski i zostawić za sobą aferę DieselGate”. 

„Co do reszty, zielona polityka stanowi sedno mojej 
działalności. Wspomniałem, że będziemy inwestować na dużą 
skalę w technologie sprzyjające przekształceniu [...] jest to 
obszar, w którym Europa może wygrać, musi wygrać i wygra”. 

Strategia na rzecz MŚP i pełnomocnik ds. MŚP 

„Moja rola będzie również polegać na ochronie MŚP i 
przedsiębiorstw typu start-up oraz na wspieraniu nowych 
form zatrudnienia przez zapewnienie uczciwej konkurencji ze 
strony gigantów z innych kontynentów, w szczególności  
przez zapewnienie, aby każdy korzystał z przysługujących mu 
praw socjalnych”. 

„Musimy pomóc MŚP w przystosowaniu się, lecz także 
ułatwiać im życie wszelkimi sposobami, tak aby mogły 
rozwijać się na rynku wewnętrznym i dzięki temu rynkowi, np. 
ułatwiając im dostęp do specjalnego finansowania, zamówień 
publicznych, czy pomagając im w ochronie ich wiedzy”. 

„[Pięć elementów przyszłej strategii na rzecz MŚP:] Pierwszy 
punkt to usunięcie barier regulacyjnych i administracyjnych. 
Drugi punkt to poprawa stosowania dyrektywy w sprawie  
zwalczania opóźnień w płatnościach. To z tego powodu nadal  
prawie 30% MŚP bankrutuje. Trzeci punkt to aktywne  
wspieranie finansowania MŚP. Narzędzia są dostępne, 
wzmocnimy je. Czwarty punkt to dostosowanie jednolitego 
rynku do specyfiki MŚP – rozmawialiśmy o barierach. Piąty 
punkt to rozwój umiejętności, zwłaszcza umiejętności 
cyfrowych. Wspomniałem o tym i jest to bardzo ważne. 

O tym aspekcie nie mówiłem wcześniej, ale również jest 
bardzo ważny: zrównoważoność. Ponieważ oczywiście, kiedy 
mowa o budownictwie, w grę wchodzą technologie 
izolacyjne, budynki o zerowym zużyciu energii, zerowe emisje 
CO2. Potrzebnych jest wiele umiejętności. To temat, o którym 
rozmawiałem już z komisarzem Nicolasem Schmitem; 
oczywiście będziemy współpracować nad tym ostatnim 
punktem. Powiem to jeszcze raz, to ważna kwestia: nie 
wyznaczyłem jeszcze oczywiście pełnomocnika ds. MŚP, nie 
rozmawiałem jeszcze z nikim, jest zdecydowanie zbyt 
wcześnie, ale odegra on bardzo ważną rolę jako łącznik 
Komisji w terenie”. 

Codzienne funkcjonowanie jednolitego rynku 

„Będę pracował nad [...] modernizacją jednolitego rynku. 
Pozostaje dużo do zrobienia. Musimy osiągnąć masę  
krytyczną. Oczywiście musimy obniżyć bariery [...]”. 

„[...] wszystkie sektory naszej gospodarki [...] znajdują się pod 
wpływem technologii cyfrowych. Dlatego też moja rola 
będzie polegać na wspieraniu całej gospodarki w tej 
transformacji”. 

„W odniesieniu do kwestii jednolitego rynku, której dotyczy 
przypisany mi zakres kompetencji, powiedziałbym, że zależy 

mi na czymś w rodzaju silnika trzysuwowego, obejmującego 
ochronę, transformację, a także spojrzenie w przyszłość”. 

„Przede wszystkim ochrona, aby rynek wewnętrzny i 
obowiązujące na nim reguły umożliwiały sprzedawanie i 
kupowanie na co dzień milionów produktów, zarazem 
zapewniając ochronę konsumentów. Ta ochrona rynku 
wewnętrznego służy także europejskim pracownikom, którzy 
mogą swobodnie świadczyć usługi we wszystkich państwach 
członkowskich Unii dzięki wzajemnemu uznawani u 
kwalifikacji zawodowych”. 

„Musimy również zagwarantować, że reguły rynku 
wewnętrznego będą należycie stosowane, aby nadal  
przyczyniały się do konwergencji oraz wzrostu 
gospodarczego we wszystkich państwach członkowskich Unii. 
Podkreślam: we wszystkich państwach, bez uszczerbku dla 
ochrony pracowników oraz dla ich warunków pracy”. 

„Zapewnię ochronę jednolitego rynku przed konkurencją z 
zewnątrz, jeśli będzie nieuczciwa”. 

„Jest to kwestia przewidywania i bycia obecnym przy tej 
transformacji, co daje również możliwość udzielenia pomocy 
wszystkim tym, którzy muszą uzyskać kwalifikacje lub 
przekwalifikować się do celów nowej pracy. Trzecie wyzwanie, 
wyzwanie społeczne, będzie w ramach mojego zakresu 
kompetencji równie ważne, jak dwa pozostałe: chodzi o 
wyzwania środowiskowe i cyfrowe”. 

„Chciałbym stwierdzić bardzo jasno, że jestem przeciwny 
wszelkim nowym barierom. Jest to drażliwy temat. Niekiedy 
byliśmy świadkami stawiania barier, a niektóre państwa nie 
stosowały obowiązujących zasad. W związku z tym będę 
wspierać Parlament w dążeniu do zagwarantowania, że 
zasady te będą przestrzegane”. 

„Chciałbym stwierdzić bardzo jasno, że nie zamierzam 
ponownie rozpoczynać prac nad dyrektywą usługową. [...]  
Planuję jednak poprawić jej wdrażanie, ponieważ jest to 
obowiązujący akt prawny i powinien być stosowany zgodnie 
z zasadami”. 

„Będę zwalczał regionalne protekcjonizmy”. 

„Z zadowoleniem przyjmuję obowiązek [usuwania przeszkód 
dla transgranicznego świadczenia usług]”. 

Równe warunki działania 

„W tej kwestii pragnę powiedzieć, że musimy wspierać nową 
strategię na rzecz wzrostu gospodarczego w Europie. Na 
jednolitym rynku powinny obowiązywać zasady korzystne dla 
wszystkich przedsiębiorstw, podkreślam: dla wszystkich 
przedsiębiorstw.  Małych, średnich i dużych”. 

Przemysł obronny i przestrzeń kosmiczna 
Nadzór nad Europejskim Funduszem Obrony 

„Oczywiście obrona będzie bezwzględnie jedną z 
najważniejszych kwestii, dzięki Europejskiemu Funduszowi  
Obrony, który zapewni korzyści – szczególnie się o to 
postaram – dla wszystkich MŚP”. 
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Silny i innowacyjny przemysł kosmiczny 

„Moje stanowisko jest jasne: przemysł kosmiczny ma 
absolutnie zasadnicze znaczenie. Pod względem aktywności  
w przestrzeni kosmicznej Europa jest drugim najważniejszym 
kontynentem na świecie i nim pozostanie. Jest to niezbędne 
dla naszej autonomii, dla naszej niezależności”. 

„»Wykazać się« to znaczy w końcu pokazać ambitne podejście 
do przemysłu obronnego, do zagadnień kosmosu. Europa 
musi oczywiście mieć autonomiczny dostęp do przestrzeni 
kosmicznej, lecz zarazem kontynuować inwestycje w 
światowej klasy systemy, takie jak Copernicus czy Galileo. 
Oczywiście będę nad tym pracował”. 

Turystyka 
„Naszym celem musi być opracowanie [...] strategii na rzecz 
łańcucha wartości, a także łańcuchów wartości we wszystkich 
sektorach, [w tym] w turystyce, która będzie musiała 
towarzyszyć transformacji całego ekosystemu w obliczu 
masowej turystyki i powstawania nowych platform, aby 

Europa pozostała największym ośrodkiem turystycznym na 
świecie”. 

Konflikt interesów i etyka 
„Oznacza to dokładnie, że sprzedałem na giełdzie wszystkie  
posiadane akcje, jeszcze zanim stawiłem się przed Państwem. 
Zrezygnowałem również ze wszystkich swoich 
pełnomocnictw, powtarzam: ze wszystkich. [...] W tej sprawie  
chcę, aby było zupełnie jasne: taka ewentualność jest 
całkowicie wykluczona. W Komisji Europejskiej obowiązują 
zasady zapobiegania takim problemom. Są to w szczególności  
art. 2 ust. 6 oraz art. 4 Kodeksu postępowania członków 
Komisji Europejskiej. Jak wszyscy pozostali komisarze, będę 
po prostu w sposób skrupulatny i przejrzysty rozliczany z ich 
stosowania. Zgodnie zatem z kodeksem postępowania, w 
odniesieniu do każdej kwestii finansowej mającej  
bezpośredni związek ze spółką, z której właśnie odszedłem, 
lub z jednym z jej podmiotów zależnych, automatycznie  
wyłączę swój udział, w porozumieniu z przewodniczącą”. 
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Zobowiązania, jakie podczas wysłuchania złożyła 

YLVA JOHANSSON 
Kandydatka na komisarza 
do spraw wewnętrznych 

Kandydatka na komisarza Ylva Johansson stawiła się przed Parlamentem Europejskim 1 października 2019 r., aby 
odpowiedzieć na pytania posłów i posłanek z Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych. Podczas wysłuchania kandydatka złożyła szereg zobowiązań, które wyszczególniono w niniejszym 
dokumencie. Zobowiązania te odnoszą się do jej zakresu kompetencji, przedstawionego w piśmie określającym 
zadania, które przesłała jej Ursula von der Leyen, nowo wybrana przewodnicząca Komisji Europejskiej. W zakres ten 
wchodzą: 
 podejście ogólne, 
 wspólne wartości europejskie, 
 nowy początek w dziedzinie migracji oraz 
 bezpieczeństwo wewnętrzne. 

Należy mieć na uwadze, że cytaty zawarte w niniejszym dokumencie pochodzą jedynie ze zobowiązań złożonych 
ustnie podczas wysłuchania. Pełne sprawozdanie z wysłuchania publicznego jest dostępne na stronie wysłuchań 
kandydatów i kandydatek na komisarzy. Przed wysłuchaniem kandydatka na komisarza otrzymała również pytania na 
piśmie, na które udzieliła odpowiedzi pisemnych.
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Podejście ogólne 
„Zobowiązuję się, że w sposób solidny i oparty na dowodach 
[...] będę kształtować politykę w obszarach wchodzących w 
mój zakres kompetencji. Moim celem jest zastosowanie zasad 
lepszego stanowienia prawa do przygotowania przyszłych 
wniosków w dziedzinach, za które odpowiadam”. 

„[...] ważna jest dla mnie perspektywa płci we wszystkich 
działaniach, które podejmuję”. 

Wspólne wartości europejskie 
„Unia Europejska opiera się na wartościach, które muszą być 
naszymi wartościami przewodnimi. Będę bronić tych wartości  
i głośno opowiadać się za nimi nie tylko w Unii Europejskiej, 
lecz również wobec reszty świata. Kluczowe znaczenie ma dla 
mnie ochrona naszych demokracji przed populizmem i 
ekstremizmem oraz stałe występowanie w obronie praw 
człowieka”. 

„Najlepszy interes dziecka oraz perspektywa płci to wstępne  
warunki tego, co robimy; muszą być one zawsze  
uwzględniane przy kształtowaniu naszej polityki i zapewniam 
Państwa, że tak będzie”. 

Nowy początek w dziedzinie migracji 

Nowy pakt o migracji i azylu 

„Moim największym priorytetem [...] jest opracowanie  
nowego paktu o migracji i azylu. Będzie to trudne, ale [...]  
niepowodzenie nie wchodzi w grę [...]. Musimy mieć wspólny 
europejski pakt o migracji i azylu”. 

„Muszę polegać na gotowości państw członkowskich do 
przyjęcia przesiedlonych migrantów. W ostatnich latach 
wzrosła liczba przesiedleń w UE. Jestem z tego dumna. Myślę, 
że powinniśmy kontynuować działania w tym kierunku. [...]” 

 „[...] chcę, aby jedna sprawa była jasna: mechanizm 
solidarnościowy w UE nie jest – i nie powinien być – 
dobrowolny”. 

Wznowienie reformy prawa azylowego 

„[...] każde państwo członkowskie ma obowiązek 
przyjmowania wniosków o udzielenie azylu, rozpatrywania 
tych wniosków i określania, czy wnioskodawcy mają wracać, 
czy też powrót jest niemożliwy ze względu na zasadę non-
refoulement. [...] Komisja może udzielać państwom 
członkowskim pomocy i pomagać im w tym zakresie, ale [...]  
To coś, co musi zrobić każde państwo członkowskie. Nie może 
tego zrobić Komisja”. 

Zlikwidowanie luk między zasadami dotyczącymi azylu i 
powrotu 

„Musimy przestrzegać naszych wartości oraz obowiązków 
prawnych wobec osób potrzebujących ochrony 
międzynarodowej, lecz musimy także dopilnować, aby osoby 
niekwalifikujące się do pozostania wracały do swoich krajów. 
W zeszłym roku faktycznie powróciła jedynie blisko jedna 
trzecia osób, którym nakazano powrót”. 

 „Tak, zwiększę starania w zakresie powrotów. Myślę, że [...]  
musimy zająć jaśniejsze stanowisko, musimy mieć lepsze 
procedury oraz musimy zlikwidować luki skutkujące brakiem 
zróżnicowania między tymi, którzy kwalifikują się do 
pozostania, a tymi, którzy muszą wracać”. 

 „Myślę, że powinniśmy opracować nowe umowy o readmisji 
z państwami trzecimi. To bardzo ważny aspekt i Komisja może 
pomóc w jego przygotowaniu. Wiem, że w niektórych 
przypadkach państwa członkowskie mają własne umowy, i 
myślę, że potrzebujemy również współpracy między Komisją 
a państwami członkowskimi, abyśmy mogli znaleźć 
najbardziej efektywny sposób zapewnienia readmisji, gdyż  
jest to nam potrzebne”. 

Działania poszukiwawczo-ratownicze 

„Kluczowym elementem nowego paktu o migracji i azylu 
będzie bardziej zrównoważone, niezawodne i trwałe 
podejście do działań poszukiwawczo-ratowniczych. Mam 
jasne zadanie polegające na zastąpieniu doraźnych 
rozwiązań”. 

„Wiem, że Parlament domagał się wytycznych, które 
precyzowałyby, że prawdziwa pomoc humanitarna nie 
powinna być nigdy kryminalizowana. Jest to kwestia, którą 
zamierzam przeanalizować dokładniej, i być może jest to 
właściwy kierunek dalszych działań”. 

Legalne drogi do Unii Europejskiej 

 „Będę współpracować z państwami członkowskimi, aby 
zintensyfikować przesiedlenia oraz przeanalizować tworzenie 
korytarzy humanitarnych w celu zaspokojenia pilnych 
potrzeb”. 

„Przez współpracę, np. z organami ONZ, też możemy 
pomagać migrantom. Myślę, że powinniśmy nadal zawierać 
umowy z państwami trzecimi, i sądzę, że ważnym elementem 
takich umów musi być określenie legalnych dróg do Unii 
Europejskiej. Właśnie dlatego potrzebujemy tego rodzaju 
współpracy z państwami trzecimi w dziedzinie migracji”.
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„Zgadzam się, że dla osób migrujących z przyczyn 
ekonomicznych ważne jest, abyśmy znaleźli lepsze sposoby 
tworzenia legalnych dróg do Europy, zarówno w przypadku 
przesiedleń, jak i legalnych migrantów przyjeżdżających do 
pracy w Europie”. 

„Wiem o wniosku dotyczącym wiz humanitarnych. Możemy 
kontynuować dyskusję na ten temat”. 

Pogłębiona współpraca z krajami pochodzenia i tranzytu 

„Współpraca UE z Turcją i Libią nie [...] szkodzi prawom 
człowieka, które przysługują migrantom. Prawa migrantów i 
prawa człowieka są naruszane, ale nie przez tę współpracę . 
Przez współpracę, np. z organami ONZ, też możemy pomagać 
migrantom. Myślę, że powinniśmy nadal zawierać umowy z 
państwami trzecimi [...]. Właśnie dlatego potrzebujemy tego 
rodzaju współpracy z państwami trzecimi w dziedzinie 
migracji”. 

Walka z handlarzami ludźmi i przemytnikami ludzi 

„Ratowanie życia na morzu to nasz moralny obowiązek. Ma to 
związek ze wzmożeniem walki przeciwko przemytnikom ludzi 
i handlarzom ludźmi. Musimy robić więcej, aby zniszczyć 
okrutny model działalności przemytników i stojące za nim 
siatki przestępcze”. 

„Myślę, że zniszczenie modelu działalności przemytników jest 
bardzo, bardzo ważne. Widzimy, że osoby, które przemycają 
ludzi, przemycają też inne rzeczy. Są to zorganizowani  
przestępcy zarabiający w ten sposób naprawdę dużo 
pieniędzy, musimy więc walczyć z tym modelem działalności”.  

„Jest niezwykle ważne, abyśmy wzmogli walkę z nielegalnym 
handlem, i muszę powiedzieć, ze jestem gotowa wziąć pod 
uwagę nowe wnioski ustawodawcze w tej dziedzinie [...]”. 

Wzmocniona Europejska Agencja Straży Granicznej i 
Przybrzeżnej 

„[...] jeśli chodzi o zabezpieczenie granic zewnętrznych, jest 
całkowicie jasne, że Komisja ma do odegrania rolę polegającą 
na pomaganiu państwom członkowskim w ochronie tych 
granic. Dlatego tak bardzo intensyfikujemy np. działalność 
Fronteksu. Chodzi oczywiście o możliwość skuteczniejszej 
ochrony naszych granic zewnętrznych, a rola Komisji i agencji 
polega na tym, aby robić to wspólnie z państwami  
członkowskimi [...]”. 

Strefa Schengen 

„[...] szybki powrót do w pełni funkcjonalnej strefy Schengen 
bez kontroli na granicach wewnętrznych będzie dla mnie 
kluczowym celem”. 

„Mam nadzieję, że stanie się to punktem wyjścia do dalszego 
rozszerzenia strefy Schengen”. 

„[...] wszczynanie postępowania w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego to zawsze  
ostateczność. To zadanie Komisji, więc zawsze może do tego 
dojść. Myślę jednak, [...] że nie powinno to być moje pierwsze 
posunięcie. Myślę, że powinnam zacząć od dialogu z krajami i 
próby znalezienia innych rozwiązań przed wszczęciem 
postępowania w sprawie uchybienia”. 

Bezpieczeństwo wewnętrzne 
„[...] nie możemy stanąć przed naszymi obywatelami, którzy są 
ofiarami zorganizowanej przestępczości lub terroryzmu, i 
powiedzieć: »nie mogliśmy Was obronić, bo oni użyli nowej 
technologii«. Rozumiem, że nie to mają Państwo na myśli, ale 
jest ważne, abyśmy mogli wzmóc działania pod tym 
względem”. 

„Zbyt często ofiarami tych przestępstw padają najbardziej 
narażeni członkowie naszego społeczeństwa. Zdecydowanie  
uważam, że społeczeństwo powinno ich chronić, i będę ich 
najżarliwszą obrończynią”. 

Zapobieganie terroryzmowi, ściganie go i reagowanie na 
niego 

„Skupię się na wyeliminowaniu luk w naszym podejściu do 
bezpieczeństwa wewnętrznego UE oraz na zapewnieniu, aby 
Unia potrafiła stanąć na wysokości zadania. Moim celem jest 
budowa skutecznej unii bezpieczeństwa [...]. To oznacza 
zagwarantowanie skutecznego wdrażania obowiązujących 
przepisów. Oznacza to wyeliminowanie pozostałych luk w 
naszym ramowym systemie bezpieczeństwa. Zorganizowana 
przestępczość, narkotyki, handel ludźmi, wykorzystywani e  
seksualne dzieci i przemoc seksualna wobec nich – walka z 
tymi wszystkimi zjawiskami to dla mnie ważny priorytet”. 

„Widzimy, że zorganizowana przestępczość profesjonalizuje 
się i rozwija własny model działalności. Musimy zająć się tym 
na szczeblu europejskim i być w stanie odpowiednio z tym 
walczyć”. 

„Jeśli chodzi o terrorystów, którzy mogą wracać do swoich 
krajów pochodzenia, to jest do decyzja należąca do każdego z 
państw członkowskich, lecz Komisja może pomagać przez 
ułatwianie współpracy, aby winnych naprawdę można było 
stawiać przed sądem i karać za działalność terrorystyczną”. 

„Musimy pogłębić współpracę między policjami, a także 
między nimi a Europolem w Unii Europejskiej. Jak już 
powiedziałam, odpowiadając na wcześniejsze pytanie, rzeczą 
najważniejszą jest, jak sądzę, zaufanie”. 

Walka z radykalizacją 

„Jednym z najważniejszych punktów mojego programu jest 
również walka z wszelkimi formami radykalizacji”. 

„[...] walczyć z radykalizacją. Myślę, że jest to również bardzo, 
bardzo istotne i że do tego zadania należy podejść całościowo 
w każdym państwie członkowskim, lecz UE może pomagać i 
oferować wiedzę specjalistyczną w tej dziedzinie, co, jak 
sądzę, jest bardzo, bardzo ważne”. 

„Będę niestrudzenie pracować nad odebraniem terrorystom 
możliwości planowania, finansowania i przeprowadzani a 
ataków”. 
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Zobowiązania, jakie podczas wysłuchania złożył 

JANEZ LENARČIČ 
Kandydat na komisarza 
do spraw zarządzania kryzysowego 

Kandydat na komisarza Janez Lenarčič stawił się przed Parlamentem Europejskim 2 października 2019 r., aby 
odpowiedzieć na pytania posłów i posłanek z Komisji Rozwoju i Komisji Środowiska. Podczas wysłuchania kandydat 
złożył szereg zobowiązań, które wyszczególniono w niniejszym dokumencie. Zobowiązania te odnoszą się do jego 
zakresu kompetencji, przedstawionego w piśmie określającym zadania, które przesłała mu Ursula von der Leyen, nowo 
wybrana przewodnicząca Komisji Europejskiej. W zakres ten wchodzą: 
 europejska ochrona ludności i pomoc humanitarna. 

Należy mieć na uwadze, że cytaty zawarte w niniejszym dokumencie pochodzą jedynie ze zobowiązań złożonych 
ustnie podczas wysłuchania. Pełne sprawozdanie z wysłuchania publicznego jest dostępne na stronie wysłuchań 
kandydatów i kandydatek na komisarzy. Przed wysłuchaniem kandydat na komisarza otrzymał również pytania na 
piśmie, na które udzielił odpowiedzi pisemnych.
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Europejska ochrona ludności 
Efektywność i skuteczność 

„UE musi zwiększyć zdolność do szybkiego i skutecznego 
pomagania większej liczbie potrzebujących”. 

„Jako komisarz do spraw zarządzania kryzysowego, a także 
europejski koordynator reagowania kryzysowego, za swój  
pierwszy cel uważam możliwie najszybsze i najskuteczniejsze 
wspieranie osób potrzebujących, z pełnym poszanowanie m 
zasad humanitarnych. W tym zakresie będę maksymalizować 
efektywność i skuteczność naszego reagowania kryzysowego, 
aby można było docierać do jak największej liczby osób 
potrzebujących”. 

„Zamierzam wzmocnić unijne Centrum Koordynacji  
Reagowania Kryzysowego, tak aby mogło ono reagować 
szybko i skutecznie na różne rodzaje sytuacji kryzysowych”. 

„Zamierzam pracować nad budowaniem zdolności Unii 
Europejskiej do reagowania na takie mało prawdopodobne  
kryzysy o poważnych skutkach jak kryzys radiologiczny czy 
jądrowy”. 

„Zamierzam w pierwszej kolejności dążyć do zapewnia, byśmy 
dysponowali niezbędną liczbą samolotów gaśniczych”. 

RescEU 

„Zamierzam zdecydowanie dążyć do efektywniejszego 
wdrażania rescEU – wzmocnionego Unijnego Mechanizmu 
Ochrony Ludności – w ścisłej współpracy z państwami  
członkowskimi. Musimy zwiększyć nasze zdolności do 
radzenia sobie z pożarami lasów, poważnymi kryzysami  
medycznymi oraz katastrofami chemicznymi, biologicznymi, 
radiologicznymi i jądrowymi”. 

Gotowość na wypadek klęsk żywiołowych 

„Niedawne wydarzenia, w tym zabójcze pożary lasów w 
Portugalii, pokazały, że musimy lepiej zapobiegać klęskom 
żywiołowym, a także być lepiej przygotowani do reagowania 
na nie, jeśli zapobieganie okaże się bezskuteczne”. 

„Zdarzają się już sytuacje, którym nie możemy zapobiec, ale 
możemy przynajmniej dostosować się do nich. Będę nad tym 
pracował. Będę rozmawiał z wiceprzewodniczącym 
wykonawczym Fransem Timmermansem i opowiadał się za 
tym, aby we wszystkich działaniach Unii w dziedzinie klimatu 
uwzględniano strategię dotyczącą ryzyka klęsk żywiołowych”. 

Współpraca z państwami członkowskimi 

„Musimy brać pod uwagę fakt, że ochrona ludności należy 
przede wszystkim do kompetencji państw członkowskich, a 
UE odgrywa tylko rolę pomocniczą. Zamierzam jednak 
potraktować tę rolę poważnie i pracować intensywnie. 
Zamierzam współpracować z państwami członkowskimi i 
przekonywać je, że tego potrzebujemy, jako cała Unia 
Europejska i jako państwa członkowskie, ponieważ kiedy coś 
się stanie, a my nie będziemy przygotowani, będzie już za 
późno”. 

Pomoc humanitarna 
„Skieruję całą moją energię i niemal trzydziestoletnie 
doświadczenie na forach międzynarodowych i europejskich 
na łagodzenie cierpienia i niesienie pomocy społecznościom 
dotkniętym kryzysami, potwierdzając w ten sposób 
europejską solidarność – wartość, w którą głęboko wierzę”. 

Zasady humanitarne 

„UE cieszy się dużym szacunkiem ze względu na ścisłe 
przestrzeganie podstawowych zasad humanitarnego 
postępowania, neutralności, bezstronności i niezależności. 
Zamierzam zdecydowanie bronić tych zasad także w 
przyszłości”. 

„Należy do nich zasada bezstronności, której zamierzam 
zdecydowanie bronić. Zasada ta oznacza, że wysyłamy pomoc 
humanitarną tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna, nie 
zważając na żadne względy osobiste, w tym na przekonania 
religijne”. 

„Decyzje o przydziale pomocy humanitarnej powinny być 
podejmowane niezależnie od innych celów Unii Europejskiej 
– politycznych, wojskowych, gospodarczych, strategicznych 
itp. Ta niezależność to coś, czego będę bronił również w 
klastrze ds. działań zewnętrznych”. 

 „Przestrzeganie tych zasad (humanitarnych), w tym zasady 
niezależności, neutralności, jest koniecznym elementem 
podejmowanych działań. Nie możemy sobie pozwolić na to, 
abyśmy byli postrzegani przez kogokolwiek, np. jedną ze stron 
konfliktu zbrojnego, jako podmiot stojący po drugiej stronie, 
ponieważ w przeciwnym razie zagrozimy dostępowi ludności  
dotkniętej kryzysem do pomocy humanitarnej. Narazilibyśmy 
bezpośrednio poszkodowaną populację, a przede wszystkim 
stworzylibyśmy zagrożenie dla pracowników humanitarnych. 
[...] jest to warunek sine qua non pomocy humanitarnej  
udzielanej przez Unię Europejską”.
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Pomoc humanitarna i działania zewnętrzne UE 

„Pomoc humanitarna niewątpliwie jest częścią działań 
zewnętrznych Unii Europejskiej. Jest to jednak część bardzo 
szczególna. Jest to część podlegająca zbiorowi bardzo jasnych 
zasad, różniących się od wytycznych, którymi kierujemy się w 
innych naszych działaniach zewnętrznych. Moim zamiarem 
jest więc ścisła współpraca z kolegami i koleżankami  
należącymi do klastra ds. współpracy zewnętrznej, a zarazem 
obrona przestrzeni humanitarnej i zasad humanitarnych”. 

Międzynarodowe prawo humanitarne 

„Zdecydowanie skupię się na wspieraniu na całym świecie 
międzynarodowego prawa humanitarnego. W kontaktach z 
państwami i podmiotami niepaństwowymi będę usilnie 
apelował o zachowanie przestrzeni humanitarnej. Jest nie do 
przyjęcia, że podmioty prowadzące działalność humanitarną 
są coraz częściej celami ataków i systematycznie blokuje się im 
dostęp do osób potrzebujących”. 

„Zamierzam współpracować z organizacjami, które mają 
uprzywilejowany dostęp do uzbrojonych podmiotów, 
zarówno armii państwowych, jak i uzbrojonych podmiotów 
niepaństwowych, aby zwracać ich uwagę na znaczenie 
przestrzegania międzynarodowego prawa humanitarnego”. 

„Zamierzam [...] nalegać, aby szkolenia (misje szkoleniowe w 
sektorze bezpieczeństwa) obejmowały takie zagadnienia jak 
międzynarodowe prawo humanitarne czy kwestie płci”. 

Pomoc humanitarna i ochrona ludności 

„Nasza działalność w zakresie pomocy humanitarnej jest w 
pełni komplementarna wobec naszych działań na rzecz 
ochrony ludności. Nie ma w tym sprzeczności. W reagowaniu 
kryzysowym jest miejsce na oba narzędzia, oba mechanizmy, 
tak samo jak w przypadku środków takich jak zapobieganie i 
gotowość do reagowania”. 

Odporność i gotowość na wypadek klęsk żywiołowych 

„Zamierzam zintensyfikować wysiłki UE na rzecz przede 
wszystkim zapobiegania klęskom żywiołowym, przy 
jednoczesnym wzmocnieniu naszej zdolności do 
przystosowania się do zmieniającego się otoczenia. W świetle 
prognoz dotyczących zmiany klimatu, przeciągających się 
konfliktów i pogłębiającej się niestabilności na całym świecie, 
my – Unia Europejska i jej państwa członkowskie – musimy 
działać w sposób zintegrowany”. 

Współpraca międzyinstytucjonalna 

„Mogę Państwa zapewnić, że zamierzam stale współpracować 
z Państwem (Parlamentem Europejskim), informować 
Państwa na bieżąco oraz wysłuchiwać Państwa opinii i obaw”. 

„Zamierzam ściśle współpracować z wysoki m 
przedstawicielem / wiceprzewodniczącym i innymi członkami  
kolegium odpowiedzialnymi za takie obszary jak zmiana 
klimatu, środowisko i rozwój. Celem jest zapewnienie, aby 
zmniejszanie ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi stało 
się integralną częścią naszych wysiłków na rzecz wzmocnienia 
odporności naszych społeczeństw i ekosystemów – 
począwszy od Europejskiego Zielonego Ładu”. 

Powiązanie między aspektami humanitarny mi,  
rozwojowymi i pokojowymi 

„Dostrzegam rolę, jaką mogą odgrywać działania rozwojowe, 
tzw. powiązanie między aspektami humanitarnymi a 
rozwojowymi. Będę orędownikiem zaangażowania zarówno 
mojej koleżanki odpowiedzialnej za partnerstwa 
międzynarodowe, kandydatki na komisarza Jutty Urpilainen, 
jak i podległych jej służb Komisji, możliwie najwcześniej, od 
samego początku, ponieważ jeśli zaspokoimy 
długoterminowe potrzeby i uporamy się z podstawowymi  
przyczynami sytuacji, w której wymagana jest pomoc, może to 
także ułatwić przejście od pomocy humanitarnej do 
współpracy na rzecz rozwoju”. 

„Musimy jak najszybciej przenosić ludzi z »oddziału 
ratunkowego« do rekonwalescencji, aby mogli oni korzystać z 
bardziej długoterminowych, zrównoważonych rozwiązań”. 

Współpraca z podmiotami lokalnymi 

„Musimy brać pod uwagę lokalną specyfikę i zapewniać 
potrzebującym najlepszą możliwą pomoc, a jednocześnie 
zwracając uwagę na najbardziej wrażliwe grupy, takie jak 
kobiety i dzieci”. 

„Chcę zrobić więcej, aby wzmocnić pozycję podmiotów 
lokalnych pod względem udzielania pomocy w terenie. To 
podmioty najlepiej znające kontekst, które mogą pracować 
skuteczniej i wiedzą, co się sprawdza”. 

„Będę konsekwentnie promować włączanie i angażowani e  
partnerów lokalnych zarówno w działania humanitarne, jak i 
w budowanie zdolności w tej dziedzinie, a także 
uwzględnianie ich np. w krajowych mechanizmach 
koordynacji, tak aby mogli oni bardzo aktywnie uczestniczyć 
w całym cyklu pomocy humanitarnej”. 

Zarządzanie finansowaniem UE 

„Chcę bazować na silnym poparciu, jakim pomoc 
humanitarna ze strony Unii Europejskiej cieszy się już wśród 
obywateli europejskich, a także pragnę ich zapewnić, że każde 
euro wydane w tym obszarze to dobra inwestycja. Nasze  
główne działania informacyjne powinniśmy kierować do 
obywateli UE i beneficjentów. Dlatego też komunikacja z nimi 
będzie mieć dla mnie wysoki priorytet”. 

„Zagwarantuję, że finansowanie będzie udostępniane tym, 
którzy go potrzebują, z zachowaniem przejrzystości i zgodnie 
z zasadami należytego zarządzania finansami”. 

Współpraca z partnerami międzynarodowymi 

„Polegamy na naszych partnerach, partnerach 
funkcjonujących w systemie ONZ, takich jak UNICEF, UNHCR 
czy Światowy Program Żywnościowy”. 

„ONZ, a w szczególności Biuro ds. Koordynacji Pomocy 
Humanitarnej, musi odgrywać nadrzędną rolę koordynującą 
(w dziedzinie międzynarodowej pomocy humanitarnej). 
Jednym z moich pierwszych kroków, jeśli zostanę 
zatwierdzony, będzie nawiązanie kontaktu z ONZ i z Biurem 
ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej”. 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

„Organizacje pozarządowe to ważne podmioty, zwłaszcza w 
obszarze pomocy humanitarnej. Mamy jak najbardziej 
pozytywne doświadczenia w zakresie współpracy z tymi 
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organizacjami; to nasi zaufani, niezawodni, skuteczni 
partnerzy”. 

„Działalność humanitarna nie powinna nigdy podlegać 
sankcjom karnym. [...] Ludzi nie można ścigać za wysiłki 
humanitarne”. 

Pomoc humanitarna a migracja 

„Pomoc humanitarna to nie instrument zarządzania 
migracjami. Unia Europejska ma inne instrumenty w tym 
obszarze, a pomoc humanitarna nie jest jednym z nich”. 

„Kiedy oceniamy, gdzie jest potrzebna pomoc humanitarna, 
zwykle skupiamy się na wysiedleńcach, głównie uchodźcach. 
To nie oznacza, że odmówimy pomocy humanitarnej  
migrantom, powiedzmy, ekonomicznym. [...] pomocy 
humanitarnej udzielamy odpowiednio do potrzeb, nie 
statusu”. 

„Będę trzymał się zasad w odniesieniu do powrotów. To 
oznacza, że będziemy wspierać powroty, a także propagować 
powroty, które odbywają się w sposób bezpieczny, godny, 
zrównoważony i – co być może najważniejsze – dobrowolny” . 

Rola sektora prywatnego 

„Powinniśmy zastanowić się nad możliwością zaangażowani a 
sektora prywatnego. Jedna kwestia powinna być przy tym 
jasna: nie powinno się to odbywać kosztem przestrzegania 
zasad, którym podlega pomoc humanitarna. To oczywiste”. 

„Nikt nie powinien mieć możliwości – że tak to ujmę – robienia 
biznesu z pomocy humanitarnej, to również nie powinno być 
możliwe. Nie powinno być takiej możliwości. Pomoc 
humanitarna to szlachetna misja. Nie jest i nigdy nie powinna 
stać się działalnością gospodarczą”. 

Zmiana klimatu 

„Musimy robić dużo więcej i dużo szybciej, jeśli chodzi o 
stawianie czoła wyzwaniom związanym ze zmianą klimatu, 
którą już odczuwamy”. 

„Zobowiązuję się do pracy, zwłaszcza z ONZ, ponieważ  
organizacja ta sprawuje pieczę nad stosowaniem Konwencji 
ONZ dotyczącej statusu uchodźców. Będę współpracować z 
partnerami nad definicją opisanego tu zjawiska (osób 
przesiedlonych w wyniku zmiany klimatu), ponieważ jedno 
jest jasne: ci ludzie potrzebują ochrony”. 

Kobiety i dziewczęta 

„Nie potrafię wyobrazić sobie pomocy humanitarnej bez 
uwzględnienia, bez podjęcia specjalnych starań w celu 

uwzględnienia szczególnych potrzeb grup wrażliwych, 
zwłaszcza kobiet i dziewcząt. [...] Zatem świadcząc pomoc 
humanitarną, powinniśmy pamiętać o tej szczególnej sytuacji 
kobiet i dziewcząt oraz uwzględniać na wszystkich etapach 
naszej działalności humanitarnej odpowiednie środki – 
zapobieganie, ochronę. [...] Powinniśmy pamiętać o tych 
szczególnych potrzebach i moim zdaniem należy do nich 
zaliczyć również usługi w zakresie zdrowia seksualnego i 
reprodukcyjnego każdorazowo, gdy mamy do czynienia z 
ofiarami przemocy seksualnej i przemocy ze względu na płeć”. 

Edukacja 

„Edukacja będzie dla mnie jednym z priorytetów, gdy będę 
zajmował się pomocą humanitarną. Tradycyjnie pomoc 
humanitarna skupiała się na zapewnieniu żywności, 
schronienia, wody i urządzeń sanitarnych oraz podstawowe j  
opieki zdrowotnej. Ale wiemy, że kiedy przychodzi wrzesień, 
dzieci muszą iść do szkoły, nie mogą czekać na rozstrzygnięcie 
problemów z sytuacją humanitarną ani na rozpoczęcie działań 
rozwojowych itp.”. 

„W przypadku edukacji nie ma żadnego rozróżnienia, 
absolutnie żadnego rozróżnienia ze względu na płeć. 
Żadnego. Jest to jedna z kluczowych europejskich wartości i 
będę dążył do tego, abyśmy zapewniali edukację w sytuacjach 
kryzysowych, abyśmy przeznaczali na nią wystarczające  
finansowanie, ponieważ nie możemy pozwolić sobie na utratę 
pokoleń dzieci, które nie pójdą do szkoły, gdyż znalazły się w 
sytuacji kryzysowej. Powinniśmy pracować nad rozwijaniem 
tej koncepcji edukacji w sytuacjach kryzysowych”. 

Finansowanie pomocy humanitarnej 

„Będę nalegał na pełne wywiązanie się ze wszystkich 
zobowiązań, które podjęła UE, a w szczególności 
wynikających z tzw. wielkiego układu”. 

„Musimy zająć się potrzebami organizacji pozarządowych, 
lecz zarazem domagać się właściwych środków kontroli i 
zapewnień w odniesieniu do zarządzania finansowego 
funduszami, które w rzeczywistości są pieniędzmi unijnych 
podatników”. 

Konflikty zbrojne 

„Jeśli zostanę komisarzem ds. pomocy humanitarnej i 
zarządzania kryzysowego, moim obowiązkiem będzie 
wskazywanie, że powinniśmy zachowywać się 
konsekwentnie, nie powinniśmy eksportować broni w sposób 
prowadzący do zaostrzenia kryzysów humanitarnych”.
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Zobowiązania, jakie podczas wysłuchania złożyła 

JUTTA URPILAINEN 
Kandydatka na komisarza 
do spraw partnerstw międzynarodowych 

Kandydatka na komisarza Jutta Urpilainen stawiła się przed Parlamentem Europejskim 1 października 2019 r., aby 
odpowiedzieć na pytania posłów i posłanek z Komisji Rozwoju. Podczas wysłuchania kandydatka złożyła szereg 
zobowiązań, które wyszczególniono w niniejszym dokumencie. Zobowiązania te odnoszą się do jej zakresu 
kompetencji, przedstawionego w piśmie określającym zadania, które przesłała jej Ursula von der Leyen, nowo wybrana 
przewodnicząca Komisji Europejskiej. W zakres ten wchodzi: 
 budowanie zrównoważonych partnerstw. 

Należy mieć na uwadze, że cytaty zawarte w niniejszym dokumencie pochodzą jedynie ze zobowiązań złożonych 
ustnie podczas wysłuchania. Pełne sprawozdanie z wysłuchania publicznego jest dostępne na stronie wysłuchań 
kandydatów i kandydatek na komisarzy. Przed wysłuchaniem kandydatka na komisarza otrzymała również pytania na 
piśmie, na które udzieliła odpowiedzi pisemnych.
  

 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-jutta-urpilainen_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20191001-0900-SPECIAL-HEARING-4Q2
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191001RES63148/20191001RES63148.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/en/hearings2019/commission-hearings-2019/20190910STO60746/jutta-urpilainen-finland
https://www.europarl.europa.eu/news/en/hearings2019/commission-hearings-2019/20190910STO60746/jutta-urpilainen-finland
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190927RES62442/20190927RES62442.pdf
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Budowanie zrównoważonych partnerstw 

Kompleksowa strategia dotycząca Afryki 

„Jeśli zostanę zatwierdzona na stanowisku komisarza, 
zamierzam, opierając się na Sojuszu Afryka–Europa na rzecz 
zrównoważonych inwestycji i tworzenia miejsc pracy, 
pracować nad kompleksową europejską strategią dotyczącą 
Afryki. W tych wysiłkach współdziałać będę z wysoki m 
przedstawicielem i wiceprzewodniczącym oraz innymi  
komisarzami. Partnerstwo z sąsiadującym z nami  
kontynentem zostało pogłębione z korzyścią dla obywateli 
zarówno afrykańskich, jak i europejskich, zaś sektor prywatny 
zaangażował się w tworzenie miejsc pracy i dostarczanie  
nowych umiejętności. Pragnę podążać dalej tą drogą, 
wzmacniając nasze obustronne interesy oraz naszą zdolność 
do wspólnego czerpania korzyści. Musimy odrzucić starą 
narrację o Afryce jako o kontynencie niestabilności i ubóstwa. 
Zamiast tego musimy powitać Afrykę z otwartymi ramionami  
jako młody kontynent nadziei i dobrobytu”. 

„Myślę, że w tej kompleksowej strategii dotyczącej Afryki 
musimy uwzględnić rolnictwo, handel, aspekty 
środowiskowe. Myślę, że ta strategia daje nam nową 
możliwość wsparcia również rolnictwa w Afryce. Myślę zatem, 
że jest to nowe narzędzie, którego możemy używać”. 

„Jeśli chodzi o rolę Afryki, uważam, że przyszłość Afryki jest 
przyszłością Europy. Są to dwa kontynenty połączone ze sobą. 
Zatem oczywiście chciałabym zmienić narrację [...]. W Afryce 
mieszka 1,2 mld ludzi, a ponad połowa z nich ma mniej niż 25 
lat. Jest to więc kontynent możliwości i oczywiście musimy 
wspierać tę pozytywną narrację”. 

„[...] mój osobisty pogląd jest taki, że strategia afrykańska – 
kompleksowa strategia dotycząca Afryki – to jedno z narzędzi 
służących temu celowi. Jedno narzędzie umożliwiające 
partnerstwo z Afryką, lecz również osiągnięcie celów 
zrównoważonego rozwoju. Powinna to być kompleksowa 
strategia, aby podejście to obejmowało różne sektory polityki. 
Obecne muszą być w niej handel, rolnictwo, środowisko itd. 
Jest to coś, co zaczynam przygotowywać, razem z wysoki m 
przedstawicielem i wiceprzewodniczącym Josepem 
Borrellem, ale chcę podkreślić, jak ważne jest zaangażowani e  
całego kolegium. To nie może być mój proces; to nie może być 
nasz proces. To musi być proces całego kolegium”. 

 „Osobiście uważam [...], że przejrzystość jest bardzo ważną 
wartością, i rozumiem, że w przyszłości, oczywiście jeśli 
myślimy o przyszłości funduszu powierniczego dla Afryki czy 
ogólnie różnego rodzaju funduszy powierniczych, Parlament 
powinien odgrywać ważną rolę”. 

Porozumienie zastępujące umowę z Kotonu 

Priorytetowo potraktuję również finalizację negocjacji w 
sprawie porozumienia zastępującego umowę z Kotonu. 
Musimy utworzyć nowoczesny, strategiczny i wpływowy 
sojusz między UE a państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku na 
arenie międzynarodowej – taki, który będzie służył naszym 
wspólnym interesom i wszystkim naszym obywatelom. 
Zapewniam dziś Państwa, że nie odstąpię od zobowiązania na 
rzecz zapewnienia odpowiedniego wymiaru 
parlamentarnego tego przyszłego partnerstwa. Unia 
Europejska czerpie siłę ze wszystkich swoich instytucji. Pragnę 
zatem podkreślić swoje zobowiązanie do współpracy z innymi 
instytucjami w dążeniu do tego samego celu. Umocnimy 
pozycję UE jako światowego lidera w dziedzinie współpracy 
międzynarodowej i wsparcia na rzecz rozwoju. Jako 
parlamentarzystka wierzę głęboko w demokrację  
przedstawicielską i zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby 
stale wzmacniać i pogłębiać szczególne stosunki wiążące 
Komisję i Parlament Europejski”. 

„Dostrzegam także, że przyszła współpraca z AKP musi  
obejmować wymiar parlamentarny. Musi on być częścią tej 
współpracy. [...]. Myślę, że moim najważniejszym zadaniem 
jest dopilnowanie, aby – w ten czy inny sposób – wymiar  
parlamentarny był obecny. Jest to temat, który z pewnością 
poruszę, jeśli podejmę pracę jako komisarz na początku 
listopada. Będzie to jeden z moich priorytetów. W listopadzie 
zamierzam uczestniczyć w Zgromadzeniu Parlamentarnym w 
Rwandzie”. 

Kompleksowa współpraca z krajami pochodzenia i 
tranzytu w zakresie migracji 

„[...] około 85% migrantów mieszka w krajach rozwijających 
się. Myślę zatem, że przez współpracę na rzecz rozwoju 
możemy także wspierać te kraje – a zatem kraje pochodzenia, 
lecz również kraje tranzytu”. 

„Musimy respektować praworządność i prawa człowieka. Jest 
to dla mnie zupełnie jasne i oczywiście jako kandydatka na 
komisarza zobowiązuję się do podtrzymywania tego 
podejścia”. 

„Naprawdę nie wierzę, że tylko warunkowość może 
powstrzymać kryzys migracyjny czy problem migracji w ogóle 
[...]. Z tej zatem perspektywy, jak wspomniałam wcześniej, 
myślę, że Komisja powinna prowadzić jedną politykę 
migracyjną i, rzecz jasna, całe kolegium powinno 
reprezentować tę politykę, a współpraca na rzecz rozwoju i 
pomoc rozwojowa to elementy tego pakietu, nie może to być 
jednak jedyne narzędzie. Jest to dla mnie zupełnie jasne”. 

Cele zrównoważonego rozwoju 

„Europejski komisarz do spraw międzynarodowych dąży do 
osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju na świecie. Moją 
ambicją jest eliminacja ubóstwa przez współpracę  
międzynarodową i wsparcie na rzecz rozwoju. Nasz główny 
obowiązek wynika z Traktatów oraz naszego sojuszu wartości, 
jakimi są prawa człowieka i ludzka godność. Moją ambicją jest 
wypełniać go w sposób strategiczny i skuteczny, 
dopilnowując, aby ewoluował wraz ze zmieniającą się 
sytuacją na świecie”. 

„W 2015 r., kiedy światowa społeczność przeszła od 
milenijnych celów rozwoju do celów zrównoważonego 
rozwoju, odrzucono formułę »północ-południe«, »darczyńca-
biorca«, »rozwinięty-rozwijający się«. Zamiast tego światowa 
społeczność określiła powszechny, ambitny i dalekosiężny 
plan, uzgodniony przez wszystkich i dla wszystkich. Jako 
komisarz europejski dopilnuję, aby UE była niezawodnym i 
solidnym sojusznikiem dla krajów partnerskich w ich dążeniu 
do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju”. 

„Spójność polityki jest ważna i [...] musimy zwiększać spójność 
polityki we wszystkim, co robimy”. „[...] bez spójności polityki 
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nie jesteśmy w stanie osiągnąć celów zrównoważonego 
rozwoju. A zatem [...] postrzegam Agendę 2030 jako swego 
rodzaju kompas. Są to ramy, przez które powinniśmy widzieć 
i analizować wszystkie działania polityczne prowadzone przez 
nas w różnych obszarach. Oczywiście nie możemy tego robić 
tylko za pośrednictwem instytucji europejskich: państwa 
członkowskie muszą być częścią tego procesu. Także [...]  
wspólne planowanie, wspólne programowanie, a następnie  
również wspólne działania następcze, abyśmy mogli zobaczyć 
wyniki i osiągnięcia, to ważne narzędzie do wykorzystania. [...]  
Bez spójności polityki, w tym w dziedzinie rolnictwa, handlu, 
stosunków zewnętrznych, nie jesteśmy w stanie osiągnąć 
celów zrównoważonego rozwoju. To kluczowa kwestia”. [...] 

„Skupię się na celach zrównoważonego rozwoju, walce z 
nierównościami i wyeliminowaniu ubóstwa”.  „[...] moje 
osobiste zobowiązanie dotyczy walki z nierównościami, 
ponieważ myślę, że jest to wielkie wyzwanie, nie tylko dla 
krajów o średnim dochodzie, lecz także dla prawie każdego 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Będzie to zatem 
moja myśl przewodnia – zdolność do walki z nierównościami  
przy użyciu różnego rodzaju narzędzi”. 

 „[...] jeśli chcemy osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju do 
2030 r., musimy zaangażować sektor prywatny, jest to 
niezbędne. W przeciwnym razie osiągnięcie tych celów będzie 
niemożliwe. Podjęto już działania dzięki inicjatywie sojuszu, z 
którą wystąpił przewodniczący Juncker. Myślę, że wyniki są 
całkiem zadowalające. W nadchodzących latach musimy 
jednak przyciągnąć więcej inwestycji do Afryki i oczywiście 
sektor prywatny musi być częścią tego podejścia. [...]  
Rozumiemy zatem wszyscy, że nawet jeśli uda nam się 
zwiększyć publiczne finansowanie współpracy na rzecz 
rozwoju, nie odniesiemy sukcesu. Musimy zatem 
zaangażować sektor prywatny, lecz oczywiście potrzebne są 
nam również przepisy i zasady”. 

Równouprawnienie płci oraz wzmocnienie pozycji kobiet 
i dziewcząt 

„[...] pragnę zapewnić Państwa o swoim głębokim 
zaangażowaniu na rzecz priorytetowego traktowania 
równouprawnienia płci oraz uwzględniania go we wszystkich 
naszych politykach i programach”. 

„Zdrowie seksualne i reprodukcyjne będzie zasadniczym 
elementem naszych działań na rzecz równouprawnienia płci, 
to dla mnie całkiem jasne. [...] Myślę, że »Spotlight« to bardzo 
ważna inicjatywa, i zdecydowanie zobowiązuję się do 
kontynuowania tych prac w przyszłości. Widzę również, że w 
dziedzinie równouprawnienia i parytetu płci potrzebujemy 
silnych partnerstw na całym świecie. Dostęp do świadczeń 
zdrowotnych jest [...] oczywiście czymś, co chcę poprawiać i 
wzmacniać [...], ponieważ myślę, że dostęp do świadczeń 
zdrowotnych to prawo podstawowe nas wszystkich i powinno 
to być również prawo podstawowe w naszych krajach 
partnerskich”. 

„Mogę Państwu obiecać tutaj, na forum Parlamentu, że 
przygotujemy trzeci plan działania w sprawie równości płci. 
Jest to coś, co zaproponuję, i zdecydowanie zobowiązuję się 
do jego przygotowania, myślę więc, że jest to jedno z narzędzi 
służących zapewnieniu i wspieraniu równouprawnienia płci”. 

„Równouprawnienie płci jest dla mnie kluczowym 
priorytetem, więc oczywiście postaram się również znaleźć 
więcej zasobów na ten cel. W pełni zgadzam się, że musimy 
uwzględniać aspekt równouprawnienia płci. Musimy 
pamiętać, że równouprawnienie płci to część celów 
zrównoważonego rozwoju. Wszyscy zobowiązaliśmy się do 
realizacji tych celów, a zatem z tej perspektywy uważam, że 
jeśli chcemy poprawić warunki życia lub warunki polityczne 
czy też dowolną formę uczestnictwa kobiet, potrzebujemy 
tego typu całościowego podejścia, i jestem gotowa nad tym 
pracować”.
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Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego na całym 
świecie 

„Organizacje społeczeństwa obywatelskiego są być może 
naszymi najważniejszymi sojusznikami i muszą stanowić 
centralny element działań Unii Europejskiej w zakresie 
międzynarodowej współpracy i rozwoju. W interesie 
wszystkich leży maksymalne zaangażowanie ich w 
kształtowanie polityki oraz opracowanie i wdrażanie naszego 
programu. Potrzebujemy polityki dla naszej planety, dla 
ludzkości. Obywatele europejscy oczekują z naszej strony 
działania. Młodzież – chce więcej. Nasze dzieci zasługują na to, 
co najlepsze. Chcę budować zaufanie razem z Państwem – 
zaufanie, że nasi partnerzy zobaczą silną Unię, osiągającą cele 
zrównoważonego rozwoju i walczącą z ubóstwem. Zaufanie , 
że obywatele zrozumieją uzasadnienie i wyniki naszej 
działalności na rzecz rozwoju i współpracy. Zaufanie między 
ludźmi a instytucjami, ponieważ równiejszy świat możemy 
zbudować tylko razem”. 

„[...] musimy współpracować z organizacjami  
międzynarodowymi, społeczeństwem obywatelskim, rządami  
krajowymi itd., ponieważ tylko przez współpracę możemy 
osiągać wyniki”. 

„[...] społeczeństwo obywatelskie i organizacje pozarządowe  
wykonują doskonałą pracę w wielu trudnych i niestabilnych 
krajach i regionach. Jestem więc oczywiście gotowa do 
współpracy z nimi i z innymi zainteresowanymi podmiotami , 
a także do wyciągania wniosków z doświadczeń naszych 
dużych i małych państw członkowskich”. 

Szybkie osiągnięcie porozumienia w sprawie 
Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy 
Międzynarodowej i Rozwojowej na okres po 2020 r. 

„Zamierzam współpracować z Państwem i z innymi, aby 
ułatwić osiągnięcie porozumienia w sprawie Instrumentu 
Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i 
Rozwojowej”. 

„Zdecydowanie zobowiązuję się do poprawy naszej 
przejrzystości”. 

„[...] Zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby wypracować 
wspólne zrozumienie ze wszystkimi instytucjami, lecz 
najpierw należy przygotować i wynegocjować WRF, ponieważ  
rzecz jasna, ISWMR będzie częścią WRF”. 

„Zdecydowanie chcę zrobić wszystko, co możliwe, aby 
zwiększyć zasoby finansowe na rzecz najsłabiej rozwiniętych 
krajów na świecie. Zobowiązaliśmy się do osiągnięcia celu 
wynoszącego 0,15 lub 0,2%, lecz niestety nie osiągnęliśmy go, 
i jest to coś, nad czym musimy pracować razem w przyszłości”. 

„Zobowiązuję się również do wykorzystania naszej pomocy 
także do mobilizacji większych dochodów krajowych i 
większego kapitału z sektora prywatnego”. 

„Będę nadal stymulować współpracę z państwami  
członkowskimi nad wspólnymi analizami, wspólnym 
programowaniem i wspólnym wdrażaniem, a także nad 
osiągnięciem celu w zakresie oficjalnej pomocy rozwojowej 
wynoszącego 0,7% dochodu narodowego brutto”. 

„Osobiście uważam, że do tej dyskusji na temat celu 
wynoszącego 0,7% powinniśmy włączyć ministrów finansów i 
szefów państw – i jestem gotowa spróbować to zrobić”. 

„Jestem gotowa zobowiązać się do wykorzystania, w ramach 
ISWMR, tych 20% naszego finansowania na rzecz rozwoju 
społecznego. To dla mnie ważne. Interesuje mnie jakość 
edukacji, ponieważ to nie tylko kwestia dostępu do edukacji, 
lecz także jej jakości [...]. Jest to dla mnie zupełnie jasne, że 
edukacja ma kluczowe znaczenie dla ograniczania ubóstwa, 
będzie ona zatem moim priorytetem”. 

 „Wiem, że Unia Europejska wykorzystuje już ponad 20% 
swojego finansowania rozwojowego na cele klimatyczne i 
środowiskowe, lecz w pełni zgadzam się, że powinniśmy robić 
więcej”. „Wiem, że Unia Europejska wspiera oceany, a kwota 
przeznaczana na cele rozwojowe to ok. 720 mln EUR – czyli 
dużo, ale na pewno w przyszłości będzie to kwestia bliska 
mojemu sercu”. 
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Zobowiązania, jakie podczas wysłuchania złożyła 

KADRI SIMSON 
Kandydatka na komisarza 
do spraw energii 

Kandydatka na komisarza Kadri Simson stawiła się przed Parlamentem Europejskim 3 października 2019 r., aby 
odpowiedzieć na pytania posłów i posłanek z Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE). Podczas 
wysłuchania kandydatka złożyła szereg zobowiązań, które wyszczególniono w niniejszym dokumencie. Zobowiązania 
te odnoszą się do jej zakresu kompetencji, przedstawionego w piśmie określającym zadania, które przesłała jej Ursula 
von der Leyen, nowo wybrana przewodnicząca Komisji Europejskiej. W zakres ten wchodzą: 

 bezpieczna i zrównoważona energia oraz 
 wzmocnienie pozycji ludzi i regionów. 

Należy mieć na uwadze, że cytaty zawarte w niniejszym dokumencie pochodzą jedynie ze zobowiązań złożonych 
ustnie podczas wysłuchania. Pełne sprawozdanie z wysłuchania publicznego jest dostępne na stronie wysłuchań 
kandydatów i kandydatek na komisarzy. Przed wysłuchaniem kandydatka na komisarza otrzymała również pytania na 
piśmie, na które udzieliła odpowiedzi pisemnych.
  

 

 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-kadri-simson_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20191003-0900-SPECIAL-HEARING-4Q2
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191003RES63376/20191003RES63376.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/en/hearings2019/commission-hearings-2019/20190910STO60747/kadri-simson-estonia
https://www.europarl.europa.eu/news/en/hearings2019/commission-hearings-2019/20190910STO60747/kadri-simson-estonia
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190927RES62444/20190927RES62444.pdf
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Bezpieczna i zrównoważona energia 
Prawodawstwo dotyczące efektywności energetycznej i 
energii odnawialnej 

 „Efektywność energetyczna pozostaje priorytetem. Zasada 
»efektywność energetyczna przede wszystkim« powinna być 
wszędzie traktowana z powagą. Poprawa charakterystyki  
energetycznej budynków i przyspieszenie tempa renowacji 
mogą mieć decydujące znaczenie. Przeszkody są dobrze 
znane, ale możemy wziąć pod uwagę nowe rozwiązania, 
zwłaszcza pod względem finansowania. W wielu państwach 
członkowskich można znaleźć dobre przykłady w dziedzinie 
mieszkalnictwa komunalnego i socjalnego”. 

„Jestem przekonana, że prawdziwy rynek wewnętrzny 
przynosi znaczne korzyści i ma zasadnicze znaczenie dla 
promowania energii ze źródeł odnawialnych”. 

„[...] musimy także robić więcej w celu włączania 
odnawialnych źródeł energii: musimy inwestować w badani a 
naukowe i innowacje prowadzące do uzyskania rozwiązań 
umożliwiających magazynowanie energii ze źródeł 
odnawialnych”. 

Przyspieszenie wprowadzania czystej energii 

„Tysiące osób protestujących na ulicach Europy i na całym 
świecie przypominają nam stale, że nie ma nic bardziej 
pilnego niż działania w dziedzinie klimatu i energii. Jest to 
kwestia najbardziej nurtująca europejskich obywateli. Właśnie  
dlatego nowo wybrana przewodnicząca wskazała Europejski  
Zielony Ład jako najważniejszy priorytet dla swojej Komisji. 
Dla realizacji tego priorytetu zasadnicze znaczenie będzie 
mieć polityka energetyczna. Wiem z osobistego 
doświadczenia – jako była minister gospodarki i infrastruktury, 
odpowiedzialna również za energetykę – jak trudno jest 
pracować w tej dziedzinie. Wiem, jak ważne jest stojące 
przede mną zadanie i z jak ogromną odpowiedzialnością ono 
się wiąże”. 

„Podejmuję się misji uczynienia z Europy kontynentu 
neutralnego pod względem klimatu do roku 2050”. 

„Mogę potwierdzić, że ta Komisja będzie bardzo 
zaangażowana w osiągnięcie naszych celów klimatycznych, 
nie tylko na moim szczeblu jako osoby odpowiedzialnej za 
energię – jest to również zobowiązanie nowo wybranej  
przewodniczącej. To nadrzędny priorytet. Będzie to główny 
obowiązek wiceprzewodniczącego Fransa Timmermansa, 
który odpowiada za Zielony Ład”. 

„Będzie prawo o klimacie i będzie jasny plan działania, lecz 
moim obowiązkiem jako komisarz odpowiedzialnej za energię 
jest także zapewnienie, abyśmy dążąc do osiągnięcia tych 
wszystkich celów, pozostali w sytuacji, w której nasze  
bezpieczeństwo energetyczne jest zadowalające, nasi klienci 
płacą przystępne ceny, a nasz przemysł pozostaje  
konkurencyjny w porównaniu z innymi regionami świata”. 

Współpraca regionalna 

„Jeśli zostanę mianowana komisarzem, zamierzam 
zmobilizować politykę energetyczną do osiągnięcia celu, 
jakim jest neutralność klimatyczna, przez dalsze rozwijanie 
zintegrowanego, wzajemnie powiązanego i należycie 
funkcjonującego jednolitego rynku”. 

„Na rynku energii elektrycznej potrzebujemy systemu 
elektroenergetycznego opartego w dużej mierze na energii ze 
źródeł odnawialnych, o zwiększonej zdolności  
magazynowania energii i rozbudowanych połączeniach 
międzysystemowych. Nadal istnieje zbyt wiele barier dla 
handlu transgranicznego i wąskich gardeł, które należy 
wyeliminować. Musimy dopilnować, aby osiągnięto cele w 
zakresie połączeń międzysystemowych oraz by 70% zdolności 
połączeń wzajemnych było dostępnych dla rynku. Będę dążyć 
do wzmocnienia współpracy regionalnej, w szczególności  
istniejących czterech grup wysokiego szczebla, i do 
zwiększenia synergii w ich działaniu”. 

Skroplony gaz ziemny 

„Mówiąc o gazie, musimy także pamiętać, że bardzo ważna 
jest dywersyfikacja źródeł”. 

„W piśmie określającym zadania, które otrzymałam, znajduje 
się akapit dotyczący promowania skroplonego gazu 
ziemnego (LNG) i jako jeden ze sposobów na zapewnienie 
naszego bezpieczeństwa energetycznego traktuję to, że 
nasze dostawy gazu będą pochodzić ze zróżnicowanych 
źródeł i trafiać do różnych części Unii Europejskiej”. 

Dyrektywa w sprawie opodatkowania energii 

„Opodatkowanie energii jest również wspomniane w piśmie 
określającym zadania, które otrzymałam, i będę w tej sprawie 
ściśle współpracować z kandydatem na komisarza Paolo 
Gentilonim. To prawda, że dyrektywa w sprawie  
opodatkowania energii ma już 15 lat i nie pomaga nam tak 
bardzo, jak by mogła, w osiąganiu naszych celów w dziedzinie 
energii i klimatu. Moim zdaniem trudność polega zwłaszcza 
na tym, że nadal dopuszcza ona w niektórych przypadkach 
zwolnienia paliw kopalnych od podatku, co utrudnia 
konkurencję między paliwami kopalnymi a energią ze źródeł 
odnawialnych. Powinniśmy zająć się tą kwestią”. 

Wzmocnienie bezpieczeństwa jądrowego i zabezpieczeń 

„Energia jądrowa będzie częścią koszyka energetycznego, a o 
koszyku energetycznym decyduje każde państwo 
członkowskie. 

Wiem, że mamy teraz kraje, które wycofują się z energetyki 
jądrowej, oraz państwa członkowskie planujące budowę  
nowych elektrowni jądrowych w miejsce wyłączanych 
elektrowni jądrowych – w Finlandii otwarto właśnie nową 
elektrownię Olkiluoto”. 

„Zatem to każde państwo członkowskie decyduje, jak 
wykorzystać swój koszyk energetyczny i jakie będą źródła 
energii. Na szczeblu UE musimy zagwarantować, że 
elektrownie jądrowe są bezpieczne, że odpadami  
gospodaruje się w sposób bezpieczny dla naszego środowiska 
– i nie tylko w Unii Europejskiej, lecz także w naszym bliskim 
sąsiedztwie”. 

„Co zatem możemy zrobić w związku z nowymi elektrowniami 
jądrowymi budowanym w państwach trzecich? Możemy 
zapewnić pomoc, tak aby budowa i utrzymanie odbywały się 
z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. 
Możemy również udzielać pomocy finansowej na rzecz 
elektrowni w państwach trzecich, aby procedury takie były 
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stosowane, i oczywiście możemy nalegać, aby wyniki  
wszystkich badań traktowano bardzo poważnie”. 

Wzmocnienie pozycji ludzi i regionów 
Konsumenci centralnym elementem systemu 
energetycznego 

„Możemy zrobić więcej na rzecz otwartego i konkurencyjnego 
rynku: jeśli jest wielu dostawców, wówczas ceny powinny być 
bardziej przystępne dla konsumentów i przedsiębiorstw. A 
jeśli nasze rynki zostaną ze sobą nawzajem połączone – a 
jeszcze nie są; występują jeszcze brakujące ogniwa i wąskie  
gardła – jeśli jednak zostaną ze sobą wzajemnie połączone, 
pomoże to dostarczać energię ze źródeł odnawialnych na 
większe rynki. Był to główny cel pakietu dotyczącego czystej 
energii: aby konsumenci byli centralnym elementem rynku 
energii oraz aby ceny nadal były przystępne”. 

„Jako osoba odpowiedzialna za kwestie dotyczące energii 
będę musiała zapewnić, abyśmy równolegle do tych 
ambitnych celów klimatycznych zagwarantowali naszym 
konsumentom i naszym przedsiębiorstwom konkurencyjną 
energię po przystępnych cenach. W tym celu musimy 
inwestować w sieci energetyczne, lecz zarazem musimy 
korzystać z istniejących ram”. 

„[...] będę zwracać uwagę na ceny energii oraz koszty 
ponoszone przez konsumentów i przedsiębiorstwa, a także, w 
szczególności, na wpływ, jaki transformacja klimatyczna 
wywiera na sektory energochłonne”. 

„Ważne jest również wykazanie, że konsumenci mogą czerpać 
korzyści z tej transformacji, i musimy również korzystać z 
wszystkich najnowszych informacji. Może to być zatem 
również częścią europejskiej inicjatywy na rzecz innowacji – 
tak jak dachówki solarne, które zarówno zapewniają izolację, 
jak i są odnawialnym źródłem energii”. 

„Odbiorcy energii będą centralnym elementem naszej polityki 
energetycznej. Moim zadaniem jest zapewnienie przystępnej 
cenowo energii przez zróżnicowanie naszych źródeł, przez 
kształtowanie polityki w taki sposób, aby funkcjonowani e  
wszystkich sieci energetycznych, operatorów systemów 

dystrybucyjnych i dostawców odznaczało się wysoki m 
stopniem przejrzystości, przez inwestycje, które pomogą 
zmodernizować nasze sieci, oraz przez uzupełnianie 
brakujących ogniw i połączeń międzysystemowych”. 

Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji 

„Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji będzie 
naprawdę bardzo bliski mojemu sercu, ponieważ jest to 
narzędzie, którego możemy użyć, aby zagwarantować, że 
podczas naszego przejścia do neutralności klimatycznej 
żaden region, żaden kraj będzie pozostawiony samemu 
sobie”. 

„Nowo wybrana przewodnicząca zobowiązała się do 
ustanowienia Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, 
aby wspierać regiony górnicze i wysokoemisyjne oraz wyspy 
dotknięte transformacją. [...] Postrzegam ten fundusz jako 
sposób na umożliwienie regionom rozwijania i finansowani a 
konkretnych projektów, które mogą przekształcać 
gospodarkę i tworzyć miejsca pracy”. 

„Aby zapewnić powodzenie funduszu, możemy oprzeć się na 
istniejącej inicjatywie na rzecz regionów górniczych w okresie 
transformacji. Dla mnie sprawiedliwość oznacza również 
wznowienie walki przeciwko ubóstwu energetycznemu”. 

 „[...] widzę, że Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacj i  
będzie opierać się na projekcie na rzecz regionów górniczych 
w okresie transformacji, a także będzie służyć pomocą małym 
wyspom, które nie mają połączeń z główną częścią terytorium. 
To powinno pomóc każdemu regionowi w lepszym 
przygotowaniu się na przejście od paliw kopalnych do 
odnawialnych źródeł energii. Dokładna kwota, która zostanie 
przeznaczona na ten fundusz, jest nadal przedmiotem 
negocjacji, ponieważ jednak będzie ona częścią kolejnych 
WRF, jest to inicjatywa, którą będziemy zajmować się w 
pierwszych tygodniach kadencji kolejnej Komisji. Przewiduję 
więc, że do końca listopada będziemy już mieć konkretne 
odpowiedzi. Zrobię jednak, co w mojej mocy, aby 
zagwarantować, że będzie on wystarczająco duży, aby 
wesprzeć te regiony w przygotowaniach do transformacji”.
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Obserwatorium Ubóstwa Energetycznego 

„Jest to nie do zaakceptowania, że 8% mieszkańców Europy – 
tj. 50 mln osób – nie może należycie ogrzewać swoich 
mieszkań, a jeszcze o wiele większa liczba Europejczyków ma 
trudności z opłacaniem rachunków za energię. 

Pragnę wykorzystać Obserwatorium Ubóstwa 
Energetycznego i szybko wdrożyć przepisy dotyczące  
ubóstwa energetycznego. Zamierzam w większym stopniu 
współpracować z państwami członkowskimi i Porozumieniem 
Burmistrzów. Grunt pod te działania przygotowało 
sprawozdanie Theresy Griffin przedstawione w zeszłym roku”. 

„Tak, zgadzam się, że energia umożliwia włączenie społeczne 
i dlatego jest bardzo potrzebną usługą. Jednocześnie kiedy 

mówimy o ubóstwie energetycznym, nie mówimy o energii 
jako o produkcie jako takim, mówimy o podatkach, opłatach, 
taryfach sieciowych i to wszystko musimy mieć na uwadze. 
Zapytano, co konkretnie możemy zrobić dla osób mających 
trudności z opłacaniem rachunków energetycznych. Możemy 
zapewnić bardziej efektywne sposoby ogrzewania. Nie jest to 
coś, co możemy osiągnąć wszędzie w najbliższej przyszłości, 
ale istnieją różne technologie, które obniżają koszty 
ogrzewania, a poza tym ważną rolę odgrywa oczywiście także 
renowacja zasobów budowlanych”. 
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Zobowiązania, jakie podczas wysłuchania złożył 
VIRGINIJUS SINKEVIČIUS 
Kandydat na komisarza 
do spraw środowiska, oceanów i rybołówstwa 

Kandydat na komisarza Virginijus Sinkevičius stawił się przed Parlamentem Europejskim 3 października 2019 r., aby 
odpowiedzieć na pytania posłów i posłanek z Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i 
Bezpieczeństwa Żywności oraz Komisji Rybołówstwa. Podczas wysłuchania kandydat złożył szereg zobowiązań, które 
wyszczególniono w niniejszym dokumencie. Zobowiązania te odnoszą się do jego zakresu kompetencji, 
przedstawionego w piśmie określającym zadania, które przesłała mu Ursula von der Leyen, nowo wybrana 
przewodnicząca Komisji Europejskiej. W zakres ten wchodzą: 
 ochrona środowiska naturalnego Europy oraz 
 prosperujące i zrównoważone rybołówstwo, a także rozwijająca się niebieska gospodarka. 

Należy mieć na uwadze, że cytaty zawarte w niniejszym dokumencie pochodzą jedynie ze zobowiązań złożonych 
ustnie podczas wysłuchania. Pełne sprawozdanie z wysłuchania publicznego jest dostępne na stronie wysłuchań 
kandydatów i kandydatek na komisarzy. Przed wysłuchaniem kandydat na komisarza otrzymał również pytania na 
piśmie, na które udzielił odpowiedzi pisemnych.
  

 

 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-virginijus-sinkevicius_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20191003-1430-SPECIAL-HEARING-2Q2
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191004RES63404/20191004RES63404.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/en/hearings2019/commission-hearings-2019/20190910STO60749/virginijus-sinkevicius-lithuania
https://www.europarl.europa.eu/news/en/hearings2019/commission-hearings-2019/20190910STO60749/virginijus-sinkevicius-lithuania
https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190927RES62446/20190927RES62446.pdf
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Ochrona środowiska naturalnego Europy 

Nowa strategia ochrony różnorodności biologicznej do 
roku 2030 

„W piśmie określającym zadania, które otrzymałem, napisano 
jasno: przygotować unijną strategię ochrony różnorodności  
biologicznej. Jest ważne, że we współpracy z Fransem 
Timmermansem dopilnujemy, aby naprawdę uwzględniano 
ją w pozostałym prawodawstwie: dotyczącym rolnictwa, 
energii, transportu i tak dalej, w zasadzie wszystkiego, co 
powoduje dziś problemy i prowadzi do szóstego masowego 
wymierania”. 

„[...] z pewnością będziemy mieć cele na rok 2030 i będą one 
ambitne – ponieważ nie ma innej drogi. [...] Muszą one być 
mierzone i monitorowane. Ważne jest, abyśmy mieli 
mechanizm przeglądu”. 

„[...] cele dotyczące obszarów chronionych mogą zostać 
zwiększone. W przypadku oceanów i basenów morskich mogą 
one zostać zwiększone np. do 30%. Myślę jednak, że z 
pewnością będę elastyczny w odniesieniu do celów 
dotyczących ochrony różnorodności w okresie do 2030 r. oraz 
będę gotów na dyskusję na ich temat również z Państwa 
komisją”. 

„[...] ma to zasadnicze znaczenie, kiedy mowa o głównych 
przyczynach, ponieważ jest to zmiana sposobu użytkowani a 
gruntów i mórz. [...]. Musimy zatem walczyć z przyczynami i [...]  
będzie to wymagać finansowania – zwłaszcza odtwarzanie  
gatunków, obszary »Natura 2000« i należyta ochrona, to 
będzie wymagać finansowania”. 

„Zdecydowanie będę głośno mówił o potrzebie zwiększenia 
budżetu [...] cele strategiczne muszą być finansowane w 
wystarczający sposób”. 

„Będziemy musieli sprawdzić, czy państwa członkowskie  
wykorzystują wszystkie dostępne im środki [do celów 
wdrażania dyrektywy siedliskowej]”. 

„[...] musimy ponownie ocenić zostawiany przez nas ślad [w 
związku z wylesianiem] i z pewnością będę ściśle 
współpracować z pozostałymi komisarzami. Jest ważne, aby 
zasoby – finansowe – które przydzielamy innym krajom, nie 
prowadziły w rzeczywistości do wylesiania. [...] ważne jest 
udoskonalenie etykietowania [...] i ustanowienie wolnych od 
wylesiania łańcuchów dostaw. W tym celu jednak musimy 
poprawić mechanizmy monitorowania i zdecydowanie będę 
nad tym pracował”. 

Ambicje UE na Konferencję Stron Konwencji o 
różnorodności biologicznej w 2020 r. 

„[...] jest ważne, abyśmy mieli poddające się pomiarowi cele, 
które mogą być monitorowane.  [...] jeśli zostanę zatwierdzony 
na stanowisku, chętnie odbędę podróż do Chin, nie sam, lecz 
z delegacją z komisji ENVI, abyśmy mogli przedstawić  
zdecydowane stanowisko, a także, rzecz jasna, podjąć 
dyskusję i dialog o możliwych celach”. 

„Kiedy zastanawiałem się, jakie mogą być te cele – i jest to 
wyłącznie moja opinia – uznałem, że 30% byłoby doskonał ym 
odsetkiem obszarów chronionych na świecie, a 70% 
wskaźnikiem obszarów utrzymywanych w zrównoważony 

sposób. Poza tym sądzę, że musimy mieć osobny artykuł  
poświęcony polityce wobec Arktyki”. 

Dążenie do osiągnięcia zerowego poziomu emisji 
zanieczyszczeń 

„Chciałbym w istocie uwzględnić system REACH jako jeden z 
głównych filarów strategii nietoksyczności. Na podstawie  
tego, czym dysponujemy w systemie REACH pod względem 
danych, możemy zbudować bardzo solidną strategię 
nietoksyczności dla środowiska, zwłaszcza w odniesieniu do 
chemikaliów, a następnie nawet pójść dalej, np. 
uwzględniając substancje zaburzające funkcjonowani e  
układu hormonalnego. Są one obecnie przedmiotem 
przeglądu, lecz jak tylko zostanie on zakończony, na pewno 
zajmiemy się nimi”. 

„[...] farmaceutyki są już uwzględnione w prawodawstwi e  
dotyczącym wody, lecz także dyrektywa wodna podlega 
przeglądowi i zobaczymy, czy jest potrzeba dalszych działań. 
Po przeglądzie możemy stwierdzić, czy istnieje potrzeba 
uwzględnienia dodatkowych farmaceutyków. Jak 
wspomniałem, jestem otwarty na dalsze dyskusje na ten 
temat z Komisją Środowiska po zakończeniu przeglądu, 
którego wyniki Państwu przedstawię”. 

„W szczególności w odniesieniu do substancji zaburzających 
funkcjonowanie układu hormonalnego, rzecz jasna, ważne  
jest pełne wdrożenie nowej strategii, które byłoby ważnym 
krokiem naprzód. [...] Uważam też, że substancje zaburzające  
funkcjonowanie układu hormonalnego powinny być objęte 
standaryzacją i powinny być traktowane tak samo jak 
substancje rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie 
na rozrodczość. [...] Jest ważne, aby zakazano użycia substancji  
zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego w 
zabawkach, kosmetykach stosowanych bezpośrednio na 
skórę i materiałach do kontaktu z żywnością”. 

„Myślę, że powinniśmy pomagać naszemu przemysłowi w 
zachowaniu konkurencyjności. Zobaczmy, dokąd zmierza 
przemysł – wodór, energia elektryczna. [...] widać już, że [nasi  
producenci samochodów] zmieniają nastawienie. Musimy 
pomagać im przez badania naukowe. Musimy pomagać im 
przez transport publiczny, który musi być ekologiczny i, rzecz 
jasna, używać czystych paliw alternatywnych”. 

„W odniesieniu do normy Euro 7: uważam – i upoważniono 
mnie do tego – że w ciągu pięciu lat może udać się 
przygotowanie takiej normy we współpracy z kandydatem na 
komisarza do spraw wolnego rynku”. 

„Jeśli chodzi o przepisy środowiskowe, nowo wybrana 
przewodnicząca wyraziła się bardzo jasno, a także zostało to 
zapisane w piśmie określającym zadania: zero tolerancji dla 
niezgodności. [...] z pewnością wezmę pod uwagę wszystkie  
możliwe narzędzia w zestawie”. 

„[...] przedstawię do zatwierdzenia przez kolegium plan 
działania na rzecz czystego powietrza, określający przede 
wszystkim politykę zerowej tolerancji dla niezgodności z 
obecnymi normami jakości powietrza. Musimy uwzględnić 
ramy legislacyjne UE, dokonując ich przeglądu i dostosowując 
je do najnowszych zaleceń WHO”. 

„Nasza podróż, której celem jest zielona, neutralna pod 
względem klimatu planeta, rozpoczęła się – i będzie trudna. 
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Jako komisarz zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby udało się 
nam ją przebyć”. 

Nowy plan działania dotyczący gospodarki o obiegu 
zamkniętym 

„Należy także wspomnieć o sektorze budowlanym, 
odpowiedzialnym za jedną trzecią odpadów, który również 
będzie jednym z priorytetów w planie działania”. 

„[...] gospodarka o obiegu zamkniętym odniesie sukces tylko 
wtedy, gdy naprawdę uda nam się wprowadzić nietoksyczny 
cykl materiałowy. Tak więc zasadniczo, jeśli chodzi o tworzywa 
sztuczne wyprodukowane z przyjaznych chemikaliów – 
użyjmy takiej nazwy – wiemy, że możemy je ponownie  
wykorzystywać na wiele, wiele sposobów, a następnie mogą 
one być używane w różnych sektorach. Jest to jedyna droga 
do udanej gospodarki o obiegu zamkniętym i przez całą 
kadencję będę do tego zmierzał”. 

„Z pewnością dopilnuję, abyśmy zmniejszając obciążenia 
administracyjne, nie obniżyli naszych standardów 
środowiskowych, które są bardzo ważne i które będziemy 
musieli podnieść”. 

Rozwiązanie problemu mikrodrobin plastiku i uwolnienie 
oceanów od tworzyw sztucznych 

„Oczywiście będę dążył do pełnego wdrożenia strategii w 
dziedzinie tworzyw sztucznych, lecz kolejny krok musi  
dotyczyć mikrodrobin plastiku, zwłaszcza w tekstyliach, 
oponach i granulatach, które są ich głównym źródłem; 
biodegradowalne tworzywa sztuczne [...]: musimy ustanowić 
jasne ramy regulacyjne i określić niektóre zastosowania, do 
których produkuje się takie tworzywa – głównie chemikalia – 
a także oczywiście opakowania z tworzyw sztucznych”. 

„[...] w ONZ i G-7, lecz także w stosunkach dwustronnych z 
naszymi partnerami musimy świecić przykładem, stanowić 
doskonały wzór do naśladowania i z pewnością w ten sposób 
będę postępował”. 

„[...] w ramach Europejskiego Zielonego Ładu przygotuję na 
podstawie przyznanego mi mandatu inicjatywę na rzecz 
czystych, zdrowych i, rzecz jasna, zarządzanych w 
zrównoważony sposób mórz i oceanów. Jest to ważne dla 
osiągnięcia celu przewidującego, że 30% obszarów morskich 
zostanie objętych ochroną w ramach sieci Natura 2000, i 
konieczne jest nie tylko te 30%, ale oczywiście bardzo dobre 
utrzymanie, bardzo dobre wdrożenie”. 

Prosperujące i zrównoważone rybołówstwo 
oraz rozwijająca się niebieska gospodarka 

Nacisk na pełne wdrożenie zreformowanej wspólnej 
polityki rybołówstwa 

„[...] musimy poddać ocenie jak najwięcej stad, ponieważ  
stada nie są oceniane należycie, a jeśli zgromadzimy możliwie 
największą ilość danych, będziemy w stanie wypracować 
odpowiednie zrównoważone podejście do społeczności  
rybackich”. 

„Chcę pracować z Państwem, aby zagwarantować, że nasz  
system kontroli rybołówstwa odpowiada stawianym przed 
nim wymogom i zapewnia równe warunki działania. Będę 
eliminował niedociągnięcia wszędzie tam, gdzie je znajdę”. 

„Żyjemy w szczególnym okresie: może dojść do brexitu, a 
stanie się to w okresie, w którym zakończył działalność EFMR. 
Ponownie zacznie on działać dopiero w 2021 r., a zatem dalsze 
opóźnienie finansowania z EFMR byłoby niedopuszczalne”. 

„Będziemy oczywiście przygotowani do rozmów ze 
Zjednoczonym Królestwem i będą prowadzone negocjacje 
dotyczące umowy w sprawie brexitu. Byłoby oczywiście 
łatwiej, gdyby brexitowi towarzyszyła umowa i gdybyśmy 
mieliby okres przejściowy. W przypadku brexitu bez umowy 
możliwych jest kilka scenariuszy, które zostaną omówione  
później. Pragnę jednak Państwa zapewnić, że jesteśmy 
przygotowani”. 

„Co do EFMR i możliwej budowy nowych jednostek 
pływających, potrzebna jest dalsza dyskusja na ten temat, 
ponieważ [...] nie jestem pewien, czy ich budowa byłaby 
całkiem zgodna z naszymi celami uzgodnionymi w związku z 
wdrażaniem WPRyb”. 

„Jeśli chodzi o bardziej selektywne narzędzia połowowe, 
myślę, że zdecydowanie powinniśmy ich poszukiwać w 
drodze badań naukowych, lecz także je doskonalić i w tym 
obszarze zdecydowanie możemy inwestować środki  
publiczne – w badania, w nowe decyzje, które pomogą 
naszym rybakom prowadzić połowy w sposób bardziej 
zrównoważony i selektywny i które zapewnią najlepsze 
możliwe rozwiązania”. 

„Ten problem [finansowanie złomowania starych jednostek] 
będzie jednym z pierwszych, którymi się zajmę, jeśli zostanę  
zatwierdzony”. 

Ocena wspólnej polityki rybołówstwa do 2022 r. w celu 
ustalenia, jak zająć się kwestiami niewystarczająco 
uwzględnionymi w obecnej polityce 

„Do roku 2022 przeprowadzę ocenę wspólnej polityki 
rybołówstwa w celu ustalenia, jak zająć się kwestiami  
niewystarczająco uwzględnionymi w obecnej polityce, 
ponieważ potrzebujemy polityki służącej naszych rybakom, 
naszym społecznościom nadbrzeżnym i naszemu 
środowisku”. 

„Z pewnością mój zakres zadań obejmie jej przegląd do roku 
2022. Zdecydowanie zajmiemy się niedociągnięciami [...]”. 

„Osiągając równowagę między aspektami społecznymi, 
gospodarczymi i dotyczącymi zrównoważonego rozwoju, 
możemy zagwarantować im przyszłość w sektorze, a 
następnie, oczywiście, przez finansowanie z EFMR i innych 
funduszy, możemy poprawiać warunki i pomagać naszym 
rybakom obu płci”. 

„Kobietom należy płacić i okazać taki sam szacunek, i będę 
dążył do tego, przede wszystkim zapewniając równą 
reprezentację w komitetach doradczych. W organizowanych 
przez nas wydarzeniach itp., dając przykład, oczywiście, 
musimy pójść jeszcze dalej i prowadzić rozmowy z sektorem i 
z zainteresowanymi podmiotami, zarówno małymi, jak i 
dużymi”. 

„Przede wszystkim strategia ochrony różnorodności 
biologicznej na okres do roku 2030 jest ważna i będzie 
obejmować oceany”. 

„Moją największą ambicją, jeśli zostanę zatwierdzony, będzie 
dopilnowanie, aby Zielony Ład stał się faktem w terenie. Ład 
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służący oceanom, środowisku i naszym obywatelom będzie 
cały czas najważniejszym elementem”. 

„Istotnie, powodem jest zmiana klimatu, temperatura wody w 
Morzu Bałtyckim rośnie i ma to ogromny wpływ na wschodnie  
stada dorsza”. 

Wkład w strategię „od pola do stołu” na rzecz 
zrównoważonej żywności 

„Swoją rolę w strategii »od pola do stołu« postrzegam jako 
związaną z sektorem rybołówstwa. Chodzi o to, abyśmy 
wiedzieli i mogli śledzić, co się dzieje z rybami, odkąd zostaną 
złowione i zanim zostaną wprowadzone do obrotu, a dzięki 
temu wiedzieli, co trafia na stoły w UE”. 

„[…] pragnę inwestować w potencjał zrównoważonej  
żywności pochodzenia morskiego, przyczyniając się do 
realizacji strategii »od pola do stołu« na rzecz zrównoważonej 
żywności”. 

„Jeśli chodzi o identyfikowalność, wszyscy zgodzimy się, jak 
sądzę, że lubimy żywność dobrej jakości i że ważne jest 
utrzymanie naszych unijnych standardów. Jedną z 
kluczowych kwestii jest oczywiście etykietowanie, tak aby 
konsument wiedział, co kupuje, i aby oznakowani e  
ekologiczne naprawdę coś oznaczało”. 

„Pochodzenie, jak powiedzieliśmy, jest bardzo ważne, ale 
musimy przede wszystkim zagwarantować, że informacja na 
etykiecie jest zgodna z prawdą. Jest to ważny krok, który 
należy wykonać, i myślę, że możemy to osiągnąć przez 
procesy cyfryzacji naszego rynku”. 

Rola lidera w międzynarodowym zarządzaniu oceanami 

„Nasze wysiłki na rzecz zrównoważonego rybołówstwa oraz 
zdrowych i wydajnych oceanów nie mogą zatrzymywać się na 
naszych granicach. UE jest światowym liderem w zarządzaniu 
oceanami. Wykorzystałbym ten status do egzekwowania 
naszych zasad zrównoważonego rozwoju na całym świecie, 
aby dopilnować, że będziemy w stanie osiągnąć cele 
zrównoważonego rozwoju w zakresie życia pod wodą”. 

„Wiemy, jakie są główne problemy, z którymi należy się 
uporać: przełowienie [...]. Musimy również udoskonali ć  
międzynarodowe ramy prawne, tak aby nie tylko państwa 
członkowskie podlegały zasadom i stosowały się do nich, lecz 
aby postępowały tak również inne kraje”. 

„Na pełnym morzu i na dziewiczych obszarach, takich jak 
Antarktyda, potrzebujemy nowych zasad ochrony i 

zrównoważonego wykorzystania różnorodności biologicznej 
mórz pełnych”. 

„Będę dążył do ustanowienia większej liczby chronionych 
obszarów morskich i do skuteczniejszego zarządzania 
naszymi wodami”. 

Zero tolerancji dla nielegalnych, nieraportowanych i 
nieuregulowanych połowów 

„Będę również kontynuował walkę przeciwko nielegalnym, 
nieraportowanym i nieuregulowanym połowom”. 

„Ważne jest zwalczanie nielegalnych, nieraportowanych i 
nieuregulowanych połowów. Myślę zatem, że jest to najlepszy 
sposób wydawania środków: pomaganie także naszym 
partnerom w walce z przyczynami, pomaganie im przez 
udzielanie najlepszych rad, przez pokazywanie naszych 
najlepszych praktyk i przez angażowanie ich, to jest jedyny 
sposób. Oczywiście UE ma wyjątkowe kwalifikacje do roli 
lidera w tej dziedzinie”. 

„Przede wszystkim, rzecz jasna, ważna będzie ścisła 
współpraca z kandydatem na komisarza do spraw handlu 
Philem Hoganem, istotne jest też zwrócenie uwagi Światowej  
Organizacji Handlu (WTO) na te kwestie”. 

„Ważna jest również ochrona naszego rynku, jak 
wspomnieliśmy, przed niezrównoważonymi łańcuchami  
dostaw”. 

Globalne porozumienie o zakazie dotacji dla 
rybołówstwa przyczyniającego się do przełowienia, 
nielegalnych połowów i nadmiernej zdolności połowowej 

„Będę współpracował z kandydatem na komisarza do spraw 
handlu Philem Hoganem, aby osiągnąć globalne  
porozumienie o zakazie szkodliwych dotacji dla 
rybołówstwa”. 

Nowe podejście do zrównoważonej niebieskiej 
gospodarki 

„Będę również zmierzał do opracowania nowego podejścia do 
zrównoważonej niebieskiej gospodarki. Powinno ono 
obejmować wszystkie odnośne zagadnienia, od wiedzy o 
morzu i badań w tej dziedzinie po planowanie przestrzenne 
obszarów morskich, pozyskiwanie energii z mórz jako źródeł 
odnawialnej energii, niebieskie inwestycje i regionalną 
współpracę morską”. 
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Uzupełnienie 

Zmiany w Komisji Europejskiej w 2020 r. 
 
 

Po rezygnacji Phila Hogana ze stanowiska komisarza ds. handlu wysunięto kandydaturę Mairead 
McGuinness na stanowisko nowej komisarz ds. usług finansowych, stabilności finansowej i unii rynków 
kapitałowych, zaś wiceprzewodniczącemu wykonawczemu Komisji, Valdisowi Dombrovskisowi, oddano 
tekę komisarza ds. handlu.  

2 października 2020 r. posłowie i posłanki zgromadzili się na wysłuchaniach, by ocenić obie kandydatury. 
Na następnych stronach znajduje się lista zobowiązań podjętych podczas wysłuchań.  

Wyczerpujący opis wszystkich zobowiązań złożonych przez kandydatów i kandydatki oraz ich stanowisk w 
poszczególnych sprawach można znaleźć w pełnym sprawozdaniu z każdego wysłuchania publicznego, 
dostępnym na specjalnej stronie wysłuchań przeprowadzonych przez Parlament Europejski w 2020 r., na 
której dostępne są również pytania i odpowiedzi przedstawione na piśmie.  

 

https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/zmiany-w-komisji-europejskiej-2020/introduction
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Zobowiązania, które podczas wysłuchania 
złożyła 
 

Mairead McGuinness 
Kandydatka na komisarza do spraw usług 
finansowych, stabilności finansowej i unii rynków 
kapitałowych  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kandydatka na komisarza Mairead McGuinness stawiła się przed Parlamentem Europejskim 2 października 2020 r., aby 
odpowiedzieć na pytania posłów i posłanek zasiadających w Komisji Gospodarczej i Monetarnej. Podczas wysłuchania 
kandydatka złożyła szereg zobowiązań, które wyszczególniono w niniejszym dokumencie. Zobowiązania te odnoszą 
się do jej zakresu kompetencji, przedstawionego w piśmie określającym zadania, które przesłała jej Ursula von der 
Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej. W zakres ten wchodzą:  

 unia bankowa; 
 unia rynków kapitałowych i dostęp MŚP do finansowania; 
 zrównoważone finanse; 
 strategia w dziedzinie technologii finansowych i kryptowaluty;  
 kompleksowe podejście do walki z praniem pieniędzy oraz 
 większa odporność na sankcje eksterytorialne. 

Należy mieć na uwadze, że cytaty zawarte w niniejszym dokumencie pochodzą jedynie ze zobowiązań złożonych 
ustnie podczas wysłuchania. Pełne sprawozdanie z wysłuchania publicznego znajduje się na stronach Parlamentu 
Europejskiego Zmiany w Komisji Europejskiej w 2020 r.. Przed wysłuchaniem kandydatka na komisarza otrzymała 
również pytania na piśmie, na które udzieliła odpowiedzi pisemnych.  

https://ec.europa.eu/commission/commissioners/sites/comm-cwt2019/files/commissioner_mission_letters/president_von_der_leyens_mission_letter_to_mairead_mcguiness.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/ep-hearing-of-mairead-mcguinness-commissioner-designated-for-financial-stability-financial-services_20201002-0900-SPECIAL-HEARING_vd
https://www.europarl.europa.eu/news/files/commissionners/mairead-mcguinness/en-mcguinness-verbatim-report.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/zmiany-w-komisji-europejskiej-2020/introduction
https://www.europarl.europa.eu/news/files/commissionners/mairead-mcguinness/pl-mcguinness-written-questions-and-answers.pdf
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Zakończenie tworzenia unii bankowej  

„Jednym z moich priorytetów będzie zastrzyk nowej energii 
w zakończenie tworzenia unii bankowej. [...] Będę 
niestrudzenie dążyć do budowania konsensusu w sprawie 
unii bankowej [...].” 

„[...] Jeżeli obdarzą mnie Państwo zaufaniem, [...] będę mogła 
– z Państwa pomocą – [...] doprowadzić do realizacji unii 
bankowej oraz rzeczywiście pójść naprzód w dziedzinie unii 
rynków kapitałowych.” 

„[...] równoległa realizacja unii bankowej i unii rynków 
kapitałowych jest dla mnie priorytetem [...] i zrobię, [...] co w 
mojej mocy, aby – we współpracy z tą komisją – w sposób 
usystematyzowany pójść naprzód w tych obszarach.” 

Europejski system gwarantowania depozytów 
„Porozumienie w sprawie [...] europejskiego systemu 
gwarantowania depozytów ma zasadnicze znaczenie. Będę 
współpracować z tą komisją oraz z państwami 
członkowskimi, by znaleźć odpowiednie rozwiązanie.” 

„[...] Musimy skupić się na tych obszarach, gdzie cieszymy się 
szerokim poparciem. W tej dziedzinie [...] jako priorytet 
podczas mojej kadencji [...] działania Komisji będą skupiać się 
na dalszych pracach nad przeglądem ram prawnych 
dotyczących zarządzania kryzysem i gwarantowania 
depozytów [...].” 

Reforma Europejskiego Mechanizmu Stabilności (ESM) 
„[...] w najbliższej perspektywie będę koncentrować się na 
zakończeniu prac nad pakietem reform ESM [...]. Prace są 
zaawansowane i zmierzają do zakończenia, a proponowane 
rozwiązanie uwzględnia wspólny mechanizm ochrony [...] 
w jednolitym funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji banków.” 

„Porozumienie co do wspólnego mechanizmu ochrony w 
jednolitym funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji banków [...] ma zasadnicze znaczenie. Będę 
współpracować z tą komisją oraz z państwami 
członkowskimi, by znaleźć odpowiednie rozwiązanie.” 

Kredyty i pożyczki zagrożone 
„[...] zwrócę szczególną uwagę na kredyty i pożyczki 
zagrożone [...].” 

„[...] musimy wypracować mechanizm [...], by odciążyć banki 
pod względem kredytów i pożyczek zagrożonych, przy 
jednoczesnej wystarczającej ochronie konsumenta [...].” 

„[...] Jeśli zignorujemy problemy związane z kredytami 
i pożyczkami zagrożonymi, będziemy mieć następnie 
problemy w bankach, [...] jednak [...] trzeba też chronić 
obywateli i ich domy. [...] W tej kwestii z pewnością będę 
nieugięta.” 

„[...] nie możemy dopuścić do tego, by pakietowo 
sprzedawano domy obywateli i to w tak niewłaściwy sposób. 
Związek między zaciągającym pożyczkę a udzielającym jej 
nie może być zerwany, gdy i jeżeli pożyczki są 
sprzedawane.”„[...] Będę się kategorycznie sprzeciwiać [...] 
sprzedaży łączonej kredytów hipotecznych, gdy 

kredytobiorca popadł w tarapaty, [...] z powodu pandemii 
[...].” 

„[...] Pracujemy nad planem działania w zakresie kredytów i 
pożyczek zagrożonych. Plan ten zostanie ogłoszony jeszcze 
w tym roku. Prace prowadzone są w duchu zaproponowania 
wspólnej odpowiedzi na to, co ma miejsce w różnych 
państwach członkowskich.” 

„Jeżeli dobrze uregulujemy wtórny rynek pożyczek i 
kredytów zagrożonych, tak byśmy wiedzieli, co dzieje się na 
tym rynku, to system zadziała i powinien pomóc osobom 
pracującym i rodzinom [...]. A zatem zobowiązuję się do tego, 
[...] że będę zwracać szczególną uwagę na to, jak działają te 
wtórne rynki.” 

Zaangażowanie banków w dług państwowy 
„Musimy pójść naprzód we wszystkich innych obszarach, a 
między innymi [...] w podejściu do zaangażowania w dług 
państwowy.” 

„[...] Niezbędne jest przyjrzenie się temu, jaki ma to wpływ na 
rynki finansowe, musimy zatem pracować z organami 
nadzoru [...], by dowiedzieć się, czy zmiana obecnego 
systemu ma sens [...].” 

Unia rynków kapitałowych 

„W pełni popieram uruchomiony niedawno plan działania na 
rzecz tworzenia unii rynków kapitałowych, który wytycza 
jasną drogę naprzód. Mam nadzieję, że uda nam się szybko 
pójść naprzód w zakresie funduszu na pierwszą ofertę 
publiczną MŚP, będziemy jednak również musieli zająć się 
kilkoma trudnymi kwestiami.” 

Zajęcie się przeszkodami w przepływie kapitału 
„[...] Musimy dokładnie przyjrzeć się temu, gdzie powstają 
przeszkody w zaciąganiu pożyczek ponad granicami. [...] 
Zobowiązuję się, że dokładnie przeanalizuję tę kwestię [...].” 

„[...] Jednym z [...] powodów, dla których nie mamy silnego 
rynku kapitałowego, [...] jest [...] obawa, że [obywatele] nie 
zostaną odpowiednio poinformowani i niewłaściwie 
zainwestują, [...] musimy przyjrzeć się wpływowi zachęt do 
inwestowania [...]. Jeżeli nie zaskarbimy sobie zaufania 
obywateli w to, że gdy inwestują, mogą to robić w oparciu o 
pełne informacje, nie będzie szansy na postępy w tej 
dziedzinie. Myślę, że stanowi to priorytet dla Komisji, a z 
pewnością jest to priorytetem dla mnie.” 

„Aby przełamać bariery, będziemy również musieli przyjrzeć 
się postępowaniu upadłościowemu, opodatkowaniu 
u źródła oraz nadzorowi.” 

Postępowania upadłościowe 
„Myślę, że możemy pójść znacząco naprzód w kierunku 
większej konwergencji i sprawić, by postępowanie 
upadłościowe było skuteczniejsze. [...] Jednak musimy 
działać ostrożnie i rozważyć, czy potrzebujemy nowych 
przepisów czy raczej inicjatyw nieustawodawczych w tym 
obszarze, [...] nie mam jeszcze sprecyzowanej opinii na temat 
tego, co byłoby tu najlepsze – muszę przeanalizować 
szczegóły. Jednak chcemy unikać przepisów prawa, które 
jedynie hamują postęp.” 
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Procedura pobierania podatku u źródła  
„Zajęcie się niekorzystną sytuacją inwestorów 
ponadgranicznych i opracowanie w ramach planu działania 
na rzecz tworzenia unii rynków kapitałowych propozycji 
prowadzących do zajęcia się żmudnymi procedurami zwrotu 
podatku uważam za ważną inicjatywę i bardzo dobry krok w 
kierunku postępu. Nie będzie to bardzo łatwe zadanie, 
jednak uważam je za nieodzowne.” 

Dostęp MŚP do finansowania 
„[...] Powinniśmy skorzystać z każdej sposobności i dołożyć 
wszelkich starań, by wspierać MŚP, nie tylko finansowo, lecz 
również doradztwem, wytycznymi i innymi środkami, które 
pomogłyby MŚP w dostępie do kapitału i rynków.” 

„Jedna z inicjatyw [...] polega na stworzeniu funduszu 
pierwszej oferty publicznej MŚP i uważam, że powinniśmy 
pójść tą drogą.” 

„[...] Chcemy tu zatem odejść od znacznego opierania się na 
finansowaniu przez banki i pójść w kierunku większej 
równowagi. [...] Zrobię wszystko, co w mojej mocy, byśmy 
urzeczywistnili te plany.” 

Zrównoważone finanse  
„Będę priorytetowo podchodzić do nowego planu działania 
w zakresie zrównoważonych finansów, przyspieszę prace 
nad unijną normą dotyczącą obligacji ekologicznych, 
oznakowań ekologicznych, ekologicznych 
i zrównoważonych inwestycji oraz nad poprawionym 
ujawnianiem przez przedsiębiorstwa danych w zakresie 
klimatu i ochrony środowiska, co pomoże inwestorom i 
przemysłowi zidentyfikować zrównoważone projekty.” 

„[...] Przed nami wiele pracy, by sprawdzić, jak działa unijna 
norma dotycząca obligacji ekologicznych oraz różnorodność 
biologiczna. [...] Mogą Państwo liczyć na to, że [...] będę 
ciężko pracować nad tymi kwestiami.” 

„W odniesieniu do unijnej normy dotyczącej obligacji 
ekologicznych [...] są trzy priorytety: [...] potrzebujemy jej, by 
prowadzić działania następcze i powiązać ją z systematyką 
zrównoważonego rozwoju, [...] chcemy przecież wyróżniać 
się jako liderzy w tym zakresie [...] oraz zadbać o weryfikację 
twierdzeń o ekologicznym charakterze obligacji.”  

„[...] Nie możemy dłużej tolerować sytuacji, w której 
przedsiębiorstwo lub państwo wysuwa jakieś twierdzenia, 
[...] jednak nie można ich zweryfikować [...]. [...] Musimy [...] 
pracować szybko i ostrożnie [...]. Jestem w to w pełni 
zaangażowana.” 

„[...] Zrównoważony rozwój to nie tylko środowisko czy 
ekologia, [...] musimy dążyć do włączenia społecznego, do 
społeczeństwa opartego na zrównoważonym rozwoju 
społecznym. [...] Popieram koncepcję, na której opiera się 
Europa sprzyjająca większemu włączeniu społecznemu, co 
wymaga systemu finansowego, który również będzie 
przychylny włączeniu społecznemu.” 

Strategia w dziedzinie technologii finansowych 
i kryptowaluty  
„Musimy zająć się fragmentacją jednolitego rynku cyfrowych 
usług finansowych oraz dążyć do stworzenia europejskiej 
przestrzeni danych finansowych, by promować innowacje.” 

„[W odniesieniu do] kryptowalut musimy naprawdę 
współdziałać – Komisja, Parlament i Rada – by podjąć 
właściwe przyszłościowe kroki, które [...] stworzą [...] 
możliwości, lecz niosą z sobą również zagrożenia.”  

„Kryptowaluty [...] mogą stanowić przykrywkę dla nadużyć 
finansowych. [...] dlatego oferujące je podmioty muszą być 
objęte nadzorem finansowym.” 

„Przyjrzymy się dokładnie wynikom [...] dochodzenia w 
sprawie firmy Wirecard i podejmiemy odpowiednie 
działania.” 

Kompleksowe podejście do walki z praniem 
pieniędzy  
„Pranie pieniędzy jest częścią powiązanych ze sobą 
przejawów działalności przestępczej, która sieje 
spustoszenie w naszym społeczeństwie. [...] Będę 
kontynuować prace w kierunku przyjęcia w przyszłym roku 
pakietu legislacyjnego uwzględniającego rezolucję tej Izby 
przyjętą w lipcu br. Potrzebujemy jednolitego zbioru 
przepisów, których przestrzeganie nie będzie nadzorowane 
wyłącznie przez krajowe organy nadzoru, lecz przez bardzo 
silny, niezależny organ nadzoru ds. prania pieniędzy. 
Potrzeba nam wzmocnionej współpracy między 
jednostkami wywiadu finansowego.” 

„Zobowiążę się tu dziś przed Państwem do przyjęcia 
zwartych struktur ogólnoeuropejskiego nadzoru. Będzie 
działał nie tylko nadzór na poziomie krajowym, lecz również 
na europejskim.” 

„Centralny organ regulacyjny pełniący rolę nadzorczą 
przejmie również – moim zdaniem – kontrolę nad bardzo 
ryzykownymi obszarami działalności bankowej, które 
wymagają nadzoru centralnego. [...] scentralizowana 
kontrola ma zasadnicze znaczenie w powiązaniu jednostek 
finansowych w państwach członkowskich.” 

W odniesieniu do stosowanych narzędzi, jestem bardzo 
otwarta. Czasem, jeżeli potrzebujemy absolutnej jasności, 
sięgamy po rozporządzenie, jednak nie podjęliśmy jeszcze 
ostatecznej decyzji [...].” 

„Prawdą jest, że [...] pranie pieniędzy ma nadal miejsce [...], co 
oznacza, że potrzebujemy sankcji. Przeanalizuję to bardziej 
szczegółowo. [...] jednak kara musi być dostosowana do 
przestępstwa.” „A zatem jakie działania podejmiemy w 
związku ze słabym wdrożeniem [przepisów 
przeciwdziałających praniu pieniędzy]? [...] Uważam, że to 
ogromnie istotne, by Komisja pracowała nad tą kwestią z 
większym zaangażowaniem. Przyjrzę się zatem toczącym się 
procedurom o naruszenie, przeanalizuję, w jakich 
przypadkach procedurę taką należy – moim zdaniem – 
wszcząć, a mogę się do tego zobowiązać, ponieważ to 
naprawdę jest obszar bardzo problematyczny [...].”   
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Sankcje eksterytorialne  
„[...] Przeanalizuję sposoby, na jakie możemy się chronić 
przed wpływem bezpodstawnych sankcji eksterytorialnych 
na nasze interesy, i popracuję nad naszymi możliwościami 
nakładania sankcji.” 

Zagrożenia stabilności finansowej 

Odbudowa po pandemii COVID-19 
„[...] potrzebujemy silnej unii bankowej oraz silnej unii 
rynków kapitałowych. [...] Uważam też, że pandemia COVID-
19 popycha nas do podjęcia odważnych działań już teraz [...]. 
Stabilność finansowa wymaga, abyśmy poszli naprzód w 
tym względzie.” 

„[W odniesieniu do wdrożenia] pakietu Bazylea III mamy 
roczne opóźnienie – i to dobrze, ponieważ poszczególne 
kraje muszą sobie radzić z pandemią COVID-19 [...]. Mogę 
Państwa zapewnić, że przeprowadzimy również ocenę 
skutków, w której weźmiemy pod uwagę wpływ pandemii 
COVID-19 na sytuację finansową banków. [...] Moim zdaniem 
wdrożenie pakietu Bazylea III w sposób, który opisałam, 
byłoby wyrazem poszanowania naszych zobowiązań w tym 
procesie. Musimy też z pełną świadomością uszanować fakt, 
że europejski system bankowy ma zupełnie inną strukturę. A 
zatem zrobimy to w bardzo odpowiedni sposób.”  

„[...] w odniesieniu do działalności parabankowej musimy 
zwrócić szczególną uwagę na zagrożenia, ponieważ [...] 
mogą one przenieść się z banków na sektor parabankowy. 
Musimy również [...] dokonać przeglądu przepisów i naszych 
mechanizmów kontroli, by upewnić się, że są one 
odpowiednio dostosowane do celu [...].” 

Brexit 
„[...] pragnę zadbać o to, byśmy mieli silny europejski system 
finansowy i aby usługi, które są podstawą naszej stabilności 
finansowej, były świadczone na naszych zasadach i przez nas 
nadzorowane.” 

„[...] Z pewnością nie narazimy naszej stabilności finansowej 
na zagrożenia. Myślę, że należy także powiedzieć, iż z Wielką 
Brytanią pragniemy relacji opartych na współpracy, [...] 
jednak ostatecznie muszę wraz z Komisją dopilnować, 
byśmy zadbali o interesy Unii Europejskiej.” 

„Moim zdaniem musimy przyjąć ostrożne podejście, 
uważam, że powinniśmy opierać się na własnej 
infrastrukturze, ponieważ [...] nie wiemy, jakie są intencje 
Wielkiej Brytanii, w szczególności w zakresie usług 
finansowych, wiemy jednak, że Wielka Brytania zamierza 
pójść w innym kierunku.” 

„[...] jeżeli i dopóki nie uzyskamy od Wielkiej Brytanii jasnych 
odpowiedzi co do ich intencji, czy zamierzają pójść drogą 

uwolnienia rynku finansowego, [...] niewielkich bądź 
zasadniczych zmian, musimy pozostawić kwestię naszej 
reakcji otwartą.” 

Pozostałe istotne kwestie  

Równowaga płci  
„Uważam również, że musimy efektywnie współpracować z 
kolegiami, instytucjami finansowymi i sieciami, by zadbać o 
to, że kobiety i mężczyźni – przy czym w kontekście 
równowagi w sektorze finansowym powinniśmy przede 
wszystkim zwracać uwagę na kobiety – są kierowani na 
stanowiska zgodnie z oferowanymi umiejętnościami.” 

Zobowiązanie europejskie i niezawisłość osobista 
„Powiem to raz, acz stanowczo. Jeżeli ta komisja zatwierdzi 
moją kandydaturę, będę komisarzem europejskim, który 
broni interesów europejskich, co pragnę podkreślić z całą 
mocą. Po zaprzysiężeniu komisarze pozostawiają interesy 
własnego kraju za sobą. Ja również z pewnością odsunę te 
interesy na bok, gdy zostanę komisarz.” 

Podatki 
„Mogę z całą stanowczością potwierdzić, że jako komisarz 
europejska przyjmę podejście wspólnotowe do 
opodatkowania.” 

„Jestem o tym mocno przekonana [w odniesieniu do] 
sprawozdawczości krajowej [...]. Musimy pójść właśnie w tym 
kierunku. [...] Chcemy tak właśnie postępować. [...] musimy 
podejmować wszelkie próby. [...] W tej kwestii jestem po 
stronie Parlamentu. To dobra inicjatywa. Tak trzeba postąpić. 
I mam nadzieję, że uda nam się to odblokować.” 

„[...] Będę wspierać prace nad podatkiem od transakcji 
finansowych [PTF]. [...] Pracujemy i będziemy nadal 
pracować nad PTF, musimy sprawdzić, czy uda nam się 
przeprowadzić to w taki sposób, który przełoży się na 
przychody i który nie będzie działał na szkodę interesów 
finansowych Unii Europejskiej w kontekście sytuacji 
finansowej na świecie.” 

„Jeżeli chodzi o opodatkowanie, ogólnie rzecz ujmując, [...] 
prowadzone są prace na poziomie OECD. [...] Chciałabym, 
abyśmy rozwiązali to globalnie, tak by coś się zmieniło w [...] 
opodatkowaniu przedsiębiorstw, które płaciłyby 
sprawiedliwe podatki w przejrzysty sposób. Jeśli się nie uda, 
jeśli proces prowadzony pod auspicjami OECD spełznie na 
niczym z uwagi na uwarunkowania polityczne, wówczas 
Komisja Europejska przedstawi wnioski legislacyjne 
dotyczące podatków, które oczywiście poprę.” 

„[...] Zobowiązuję się przed Państwem, że będę stanowczo 
popierać wysiłki kolegium komisarzy, by promować 
sprawiedliwe, proste i zrównoważone opodatkowanie 
zgodnie z pakietem opublikowanym przez Komisję w lipcu.”  

Zastrzeżenie prawne i prawo autorskie. Opinie wyrażone w niniejszym dokumencie są jedynie opiniami autorów i nie muszą odzwierciedla ć 
oficjalnego stanowiska Parlamentu Europejskiego. Kopiowanie i tłumaczenie w celach niekomercyjnych jest dozwolone pod warunkiem wskazania 
źródła oraz wcześniejszego poinformowania Parlamentu Europejskiego i wysłania mu egzemplarza. Cytaty zawarte w niniejszym dokumencie opierają 
się na wypowiedziach w języku angielskim zawartych w pełnym sprawozdaniu z wysłuchań udostępnionym a posteriori. © Unia Europejska, 2020 r. 
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Wiceprzewodniczący wykonawczy Komisji / kandydat na komisarza Valdis Dombrovskis stawił się w Parlamencie 
Europejskim 2 października 2020 r., by odpowiedzieć na pytania posłów i posłanek Komisji Handlu 
Międzynarodowego, obradującej wspólnie z Komisją Spraw Zagranicznych, Komisją Gospodarczą i Monetarną, Komisją 
Rozwoju i Komisją Budżetową. Podczas wysłuchania kandydat złożył szereg zobowiązań, które wyszczególniono w 
niniejszym dokumencie. Zobowiązania te odnoszą się do jego zakresu kompetencji, przedstawionego w piśmie 
określającym zadania, które przesłała mu Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej. W zakres ten 
wchodzą:  

 równe warunki działania dla wszystkich, 
 wzmocnienie roli UE jako globalnego lidera, 
 handel na rzecz zrównoważonego rozwoju i działań w dziedzinie klimatu  

Należy mieć na uwadze, że cytaty zawarte w niniejszym dokumencie pochodzą jedynie ze zobowiązań złożonych 
ustnie podczas wysłuchania. Pełne sprawozdanie z wysłuchania publicznego znajduje się na stronach Parlamentu 
Europejskiego Zmiany w Komisji Europejskiej – 2020 r.. Przed wysłuchaniem kandydat na komisarza otrzymał również 
pytania na piśmie, na które udzielił odpowiedzi pisemnych. 

https://ec.europa.eu/commission/commissioners/sites/comm-cwt2019/files/commissioner_mission_letters/mission-letter-valdis-dombrovskis-2019_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/sites/comm-cwt2019/files/commissioner_mission_letters/mission-letter-valdis-dombrovskis-2019_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/eu-affairs/20200924STO87815/valdis-dombrovskis-lotwa
https://www.europarl.europa.eu/news/files/commissionners/valdis-dombrovskis/en-dombrovskis-verbatim-report.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/zmiany-w-komisji-europejskiej-2020/introduction
https://www.europarl.europa.eu/news/files/commissionners/valdis-dombrovskis/pl-dombrovskis-written-questions-and-answers.pdf
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Nowa mapa drogowa polityki handlowej UE 

„[...] Przedstawię nową mapę drogową polityki handlowej. 
Musi ona wpisywać się w nasze szersze plany 
zrównoważonej i cyfrowej odbudowy. Musi też być 
nowoczesna i aktualna, wspierać nasze wartości i szersze 
cele geopolityczne.” [...] „Europa musi stać się bardziej 
asertywna, chronić swoje przedsiębiorstwa, dbać o swoje 
strategiczne interesy, wzmacniać wzajemność 
i wyrównywać warunki działania.” 

„Konsultacje społeczne w sprawie przeglądu polityki 
handlowej kończą się 15 listopada. Po przejrzeniu ustaleń 
wynikających z konsultacji społecznych ponownie wezmę 
udział w posiedzeniu tej komisji, by przedyskutować je z 
Państwem, zaś Państwa zdanie zostanie uwzględnione w 
komunikacie Komisji, który zamierzamy opublikować na 
początku 2021 r. Komunikat ten wyznaczy kierunki polityki 
handlowej, które rzeczywiście odpowiadają na wyzwania i 
wezmą pod uwagę możliwości kolejnej dekady – 
ekologicznej i cyfrowej dekady Europy.” 

„[...] Opublikujemy także komunikat w sprawie suwerenności 
czy autonomii gospodarczej UE dotyczący również 
wzmocnienia roli euro w kontekście międzynarodowym.” [...] 
„Gdy omawiamy odporność gospodarki UE, dyskutujemy 
także nad otwartą autonomią strategiczną, a obecny kryzys 
z pewnością nauczył nas, jak ważna jest odporność 
łańcuchów dostaw i co powinniśmy zrobić, by uniknąć 
sytuacji uzależnienia od jednego dostawcy towarów o 
zasadniczym znaczeniu, takich jak środki medyczne, lub 
jednego kraju dostarczającego te towary. Kryzys COVID-19 
niewątpliwie obnażył naszą słabość w tym zakresie.” [...] 
„Analizujemy różne rozwiązania. Repatriacja, przenoszenie 
produkcji do krajów blisko położonych, gromadzenie 
zapasów, dywersyfikacja czy skrócenie łańcuchów dostaw to 
cała gama rozwiązań, z których możemy skorzystać.” 

„[...] Jeszcze w tym miesiącu uruchomię portal 
Access2Markets [Dostęp do rynków]. Będzie to jedno 
okienko we wszystkich językach UE, które pomoże MŚP 
poruszać się w świecie handlu międzynarodowego.” 

Nieuczciwe praktyki handlowe 

„Musimy wzmocnić nasze mechanizmy obronne i 
egzekwowania prawa; w ten sposób polityka handlowa 
Europy pomoże w zbudowaniu Europy, która chroni.” [...] 
Musimy także sprawić, by nasze mechanizmy ochrony 
handlu były bardziej stanowcze. Będę wspierał wysiłki na 
rzecz przygotowania nowych instrumentów prawnych, 
które pozwolą zająć się zakłóceniami na naszym rynku 
wewnętrznym spowodowanymi zagranicznymi subsydiami. 
Będę współpracował z państwami członkowskimi, by zadbać 
o prawidłowe funkcjonowanie w praktyce mechanizmów 
kontroli zagranicznych inwestycji bezpośrednich. Liczę 
również na Państwa pomoc w zakończeniu prac nad 
wywozem towarów podwójnego zastosowania oraz 
instrumentem dotyczącym udzielania zamówień 
publicznych w kontekście międzynarodowym. Aby 
wzmocnić nasze możliwości ochrony UE przeciw 
nieuczciwym praktykom innych,” [...] „w przyszłym roku 

Komisja przedłoży wniosek legislacyjny dotyczący 
specjalnego narzędzia przeciwdziałania przymusowi, by 
umożliwić UE skuteczne reagowanie na tego typu działania 
[...].” 

„Ochrona sektora stalowego: [...] uważam, że powinniśmy 
trzymać się ram zaproponowanych przez WTO i właśnie 
dlatego w tej chwili analizujemy, w jaki sposób możemy 
osiągnąć ten sam skutek dla europejskiego sektora 
stalowego, przez stosowanie środków antydumpingowych i 
wyrównawczych w ramach zasad WTO, zamiast 
wychodzenia poza zasady WTO, co grozi działaniami 
odwetowymi.” 

Egzekwowanie 

„Główny urzędnik ds. egzekwowania przepisów 
handlowych będzie pracować nad wdrożeniem naszych 
porozumień. [...] Mam nadzieję, że – z Państwa poparciem – 
będziemy mogli szybko dojść do porozumienia w zakresie 
nowelizacji rozporządzenia w sprawie egzekwowania 
przepisów.” [...] „Powinniśmy poszerzyć zakres tego 
rozporządzenia, tak by obejmowało ono obszary usług i 
własności intelektualnej. Dotyczy to również naszych 
inwestycji, instrumentu dotyczącego udzielania zamówień 
publicznych w kontekście międzynarodowym. Przedłożymy 
też nowe narzędzie przeciwdziałania przymusowi ze strony 
krajów trzecich, [...] które łamią zasady WTO i działają 
niezgodnie z zasadami międzynarodowymi, tak byśmy byli 
w stanie skutecznie odpowiedzieć na takie działania.” [...] 
„Przy czym należy zastanowić się nad rolą głównego 
urzędnika ds. egzekwowania przepisów handlowych przed 
ratyfikacją, [...] „oraz wzmocnić wdrażanie i egzekwowanie 
rozdziałów dotyczących handlu i zrównoważonego 
rozwoju.” [...] „Ponadto przyjmiemy bardziej systematyczne 
podejście, które uwzględnia społeczeństwo obywatelskie w 
egzekwowaniu przepisów oraz w zobowiązaniach w zakresie 
ochrony środowiska i pracy [...].” 

Odporność UE wobec sankcji eksterytorialnych 

„[....] Eksterytorialne skutki sankcji nałożonych przez kraje 
trzecie to z pewnością obszar problematyczny. [...] 
Głównym narzędziem ochrony naszych podmiotów 
gospodarczych jest status blokujący.” [...] „Nadal 
wzmacniamy pozycję UE i jej odporność wobec sankcji 
eksterytorialnych. Będzie to stanowiło część naszego 
komunikatu. Właściwie zgodnie z bieżącym 
harmonogramem opublikujemy go w grudniu, a będzie on 
dotyczył wzmocnienia suwerenności czy autonomii 
gospodarczej UE [...].” 

Przejrzystość 

„Zobowiązuję się do utrzymania wysokiego stopnia 
przejrzystości w kontaktach z Parlamentem Europejskim. 
Zadbam o to, by wszelkie informacje docierały do Państwa 
we właściwym czasie. Chciałbym upewnić koordynatorów 
grup politycznych, że odnotowałem Państwa oczekiwania, 
które padły podczas wysłuchania mojego poprzednika w 
ubiegłym roku.” 
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Wzmocnienie roli UE jako globalnego lidera 

„Wyłącznie Europa otwarta na świat może kształtować 
politykę handlową XXI w. A zatem proponuję dalej 
realizować politykę handlową w celu zreformowania 
międzynarodowego porządku opartego na zasadach; 
przemyśleć politykę handlową, by można było zrealizować 
nasze cele w zakresie zrównoważonego rozwoju; wzmocnić 
wolny i sprawiedliwy handel przez zaangażowanie się we 
współpracę z naszymi partnerami, przy jednoczesnym 
wzmocnieniu naszych środków ochrony handlu 
i egzekwowania prawa oraz znacząco zwiększyć naszą 
wiodącą rolę w handlu przez zarządzanie naszymi 
kluczowymi partnerstwami.” 

Multilateralizm i WTO 

„[...] Jednym z moich priorytetów będzie zreformowanie 
opartego na zasadach systemu globalnego zarządzania 
gospodarką, [...] by sprawić, że będzie on w stanie sprostać 
wyzwaniom dzisiejszego świata. Oznacza to WTO, które 
szybko i skutecznie rozwiązuje spory i tworzy stanowcze 
zasady umożliwiające równe warunki działania. WTO, 
którego prace koncentrują się przede wszystkim na celach 
zrównoważonego rozwoju i zmianie klimatu.” [...] 
Mechanizm rozstrzygania sporów WTO: [...] Jesteśmy gotowi 
na dyskusję ze Stanami Zjednoczonymi nad kształtem 
organu apelacyjnego oraz nad niedociągnięciami, które 
zdaniem obu stron kładą się cieniem na dotychczasowym 
funkcjonowaniu tego systemu [...].” 

„Z ogromną przyjemnością ogłaszam dziś, że uruchomię 
inicjatywę WTO w zakresie handlu i klimatu, która będzie się 
skupiać na ekologicznych towarach i usługach.” [...] 
„Opierając się na inicjatywie dotyczącej towarów 
ekologicznych, [...] chcemy ją rozciągnąć również na usługi i 
[...] przygotować już pewne rozwiązania na kolejną radę 
ministrów. A zatem będziemy współpracować z państwami, 
które myślą podobnie, z tak zwaną Grupą FAST i z Grupą 
Ottawską, i spróbujemy ożywić te prace, by przedłożyć 
nowe, konkretne propozycje.” 

Handel elektroniczny 

„[...] Priorytetowo podejdę do negocjacji w sprawie handlu 
elektronicznego. Oczywiście przestrzeganie naszych zasad 
RODO w zakresie ochrony danych osobowych będzie mieć 
ogromne znaczenie.” [...] „Wraz z WTO dyskutujemy nad 
zabezpieczeniem wolnego przepływu danych; [...] 
ograniczenia powinny być zgodne ze zobowiązaniami 
międzynarodowymi, zaś Komisja będzie kontynuować swoje 
działania w zakresie monitorowania takich obostrzeń w 
krajach trzecich i zajmowania się tymi obostrzeniami [...].” 

„Ponadto w negocjacjach dwustronnych mamy oczywiście 
rozdziały i zagadnienia dotyczące handlu cyfrowego. Mogę 
tu wymienić Nową Zelandię i Australię, gdzie kwestie te 
zostały szeroko uwzględnione. [...]” 

Stany Zjednoczone 

„Nie będę szczędził wysiłków, by ożywić nasze strategiczne 
partnerstwo ze Stanami Zjednoczonymi. Mogą się Państwo 

spodziewać zastrzyku nowej energii w transatlantyckich 
pracach w zakresie handlu, technologii, opodatkowania, 
reformy wielostronnego systemu handlu, w tym dyscypliny 
w zakresie subsydiów przemysłowych. Niedawne 
porozumienie w zakresie obniżania ceł jest pierwszym 
krokiem na drodze do odnowionej współpracy. Przy czym 
jeżeli Stany Zjednoczone będą nadal odchodziły od 
wielostronnych stosunków i szły drogą działań 
jednostronnych, UE nie zawaha się, by bronić swych 
interesów i odpowiedzieć w proporcjonalny sposób.” 

„[...] Sprawa Airbus-Boeing. Nasze stanowisko jest bardzo 
jasne. W tej kwestii preferujemy wynegocjowane 
rozstrzygnięcie.” [...] „W przypadku braku takiego 
rozstrzygnięcia nie będziemy mieć wyjścia i będziemy 
również zmuszeni do nałożenia ceł zgodnie z orzeczeniem 
WTO w sprawie Boeinga. [...]” 

„[...] W ramach OECD pracujemy nad opodatkowaniem 
działalności cyfrowej. Jednak w przypadku braku 
porozumienia międzynarodowego jesteśmy gotowi 
przedłożyć nasze europejskie rozwiązanie [...] i negocjujemy 
z USA w tej sprawie, [...] aby upewnić się, że oni rzeczywiście 
angażują się w prace pod auspicjami OECD zmierzające do 
zawarcia międzynarodowego porozumienia dotyczącego 
opodatkowania działalności cyfrowej.” 

Dwustronna umowa inwestycyjna z Chinami  

„[...], treść jest dla nas ważniejsza niż terminy. Oznacza to, że 
aby możliwe było zawarcie umowy, nasze stosunki 
gospodarcze muszą wrócić do stanu znaczącej równowagi, 
czyli Chiny musiałby pójść na znaczące ustępstwa w zakresie 
dostępu do rynku.” [...] „Nasze partnerstwo musi zostać 
przebudowane, by było wzajemne, zrównoważone i 
sprawiedliwe. Europejskie firmy muszą cieszyć się równym 
traktowaniem w Chinach i mieć rzeczywisty dostęp do 
rynku.” [...] „Będziemy nadal na to nalegać i również 
dopilnujemy postępów w naszej umowie z Chinami w 
odniesieniu do rozdziałów poświęconych inwestycjom i 
zrównoważonemu rozwojowi.” [...] „Najważniejszym 
priorytetem w negocjacjach jest finalizacja umowy 
inwestycyjnej z Chinami. [...] Później zastanowimy się, jak 
postępować w kwestii umów inwestycyjnych w regionie.” 

MERCOSUR 

„[...] Uzyskanie istotnych zobowiązań ze strony krajów 
Mercosur w zakresie wylesiania i porozumienia 
paryskiego jest bardzo istotne, byśmy byli w stanie z 
powodzeniem pójść naprzód z ratyfikacją.” [...] 
„Potrzebujemy czegoś wymiernego, zasad, które będą 
wdrażane, by można było dokonać ratyfikacji. A zatem w 
bieżącej sytuacji nie przedłożymy do ratyfikacji [...] 
ponownego otwarcia stosunków z Mercosurem. 
Przynajmniej nie wydaje się to być oczywiste.” 

Inne kraje i kwestie 

„[...] Umowy z Australią i Nową Zelandią są bardzo 
zaawansowane.” [...] „Powiedziałbym, że w stosunkach z 
Ameryką Łacińską podążamy drogą stanowczego 
zaangażowania i będziemy dalej szli tą drogą.”  
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[...] „Jestem zaangażowany we wzmocnienie naszych umów 
o partnerstwie gospodarczym z Afryką, co przełoży się na 
budowanie odpornego łańcucha wartości oraz zwiększanie 
zrównoważonych inwestycji publicznych i prywatnych w 
sektory wspólnego zainteresowania. Naszym długofalowym 
celem jest wypracowanie umowy międzykontynentalnej.” 
[...] „Musimy poprawić naszą współpracę z regionami 
ościennymi. [...] Powinniśmy także nadal wspierać kraje 
kandydujące do członkostwa w UE i potencjalnych 
kandydatów, w tym przez rozszerzenie naszych 
autonomicznych środków handlowych. Liczę na to, że 
współprawodawcy przedłożą na czas nowe rozporządzenie i 
z ogromnym zadowoleniem przyjmuję niedawne 
głosowanie Komisji Handlu Międzynarodowego (INTA) w 
tym zakresie.” [...] „Nasze negocjacje z Wielką Brytanią. W 
istotnym interesie obu stron jest stworzenie jak najbliższych 
stosunków handlowych, jednak powinienem tu podkreślić, 
że postępy tych prac będą zależały od tego, czy obie strony 
wypełnią swoje zobowiązania przyjęte w umowie 
o wystąpieniu.” 

„[...] Chcemy zreformować Traktat karty energetycznej, by 
umożliwić członkom wycofanie się z ochrony inwestycji w 
paliwa kopalne. Jest to główny cel reformy.” [...] „W 
odniesieniu do ogólnego systemu preferencji taryfowych w 
jego przeglądzie w przyszłym roku z pewnością wzmocnimy 
powiązanie ze zrównoważonym rozwojem, w tym z 
porozumieniem paryskim.” 

Handel i zrównoważony rozwój  

„[...] Chętnie przeanalizuję, czy możemy już zastosować 
bardziej możliwe [...] do wyegzekwowania lub możliwe do 
stopniowego egzekwowania rozdziały dotyczące handlu 
i zrównoważonego rozwoju, na przykład w naszych 
negocjacjach z Nową Zelandią.” [...] „Musimy oczywiście 
następnie zastanowić się, jak pójść naprzód. Mamy 
piętnastopunktowy plan działania w zakresie handlu i 
zrównoważonego rozwoju przyjęty w 2018 r. Miał on zostać 
poddany przeglądowi w 2023 r. [...] Jednak przyspieszę ten 
przegląd i przełożę go na 2021 r. oraz uwzględnię skutki 
pandemii COVID-19, jak również bieżące priorytety. 
Spójrzmy na przyszłe umowy i w odniesieniu do Państwa 
pytań dotyczących możliwości bardziej szczegółowego 
egzekwowania – a zatem czegoś pomiędzy prostym 
dialogiem a zawieszeniem umowy, co jest dość podstawową 
opcją – przyjrzałem się dokumentowi przygotowanemu 
przez Francję i Holandię w zakresie uwarunkowania opłat 
celnych pewnymi wynikami w zakresie zrównoważonego 
rozwoju i muszę powiedzieć, że chętnie przeanalizuję ten 
pomysł dogłębniej.” [...] „Propozycja ta w szczególności 
obejmuje pomysły dotyczące kształtowania i wdrażania 

warunkowości wyrażanej obniżeniem ceł lub brakiem 
takiego obniżenia, w przypadku niewdrażania pewnych 
konwencji MOP lub umów dotyczących ochrony środowiska. 
Tak więc to jest dokładnie podejście, które możemy przyjąć.” 

 [Główny urzędnik ds. egzekwowania przepisów 
handlowych] będzie jednym punktem kontaktowym 
zarówno dla zaangażowanych przedsiębiorstw, jak i dla 
społeczeństwa obywatelskiego w odniesieniu do rozdziałów 
dotyczących handlu i zrównoważonego rozwoju. Będzie tam 
można złożyć skargę i przedyskutować konkretne, wcześniej 
zidentyfikowane problemy. 

„[...] Proponowałbym przeprowadzenie analizy 
porównawczej, by dowiedzieć się, co poszczególne kraje na 
świecie robią w odniesieniu do egzekwowania rozdziałów 
dotyczących handlu i zrównoważonego rozwoju.” 

Mechanizm dostosowywania cen na granicach z 
uwzględnieniem emisji CO2 

„W pierwszej połowie 2021 r. zamierzamy przedłożyć 
wniosek legislacyjny – przy czym rolę wiodącą ma tu DG 
TAXUD i komisarz Paolo Gentiloni, choć handel jest z tym 
ściśle związany z uwagi na kwestię kompatybilności WTO 
[...].” 

Analiza due diligence 

„[...] Kompleksowa umowa dotycząca inwestycji, przy czym 
inwestycje te muszą być podejmowane w poszanowaniu 
konwencji MOP w zakresie pracy przymusowej,” [...] „w tym 
stanowczych działań w walce z pracą dzieci. [...]. Będę ściśle 
współpracował z komisarzem Didierem Reyndersem, by już 
w przyszłym roku przedłożyć wniosek legislacyjny Komisji 
w zakresie obligatoryjnej analizy due diligence.” 

„[...] DG ds. Handlu przygotowuje analizę na temat udziału 
kobiet w handlu, która koncentruje się w znaczącym stopniu 
na handlu towarami [...]. Później przeprowadzimy również 
kolejną analizę na temat udziału kobiet w handlu, ze 
szczególnym uwzględnieniem usług.” [...] „Będziemy 
intensyfikować prace w tym obszarze [...], przygotujemy plan 
działania UE na rzecz równouprawnienia płci w stosunkach 
zewnętrznych na lata 2021–2025, a handel będzie jego 
istotnym elementem.” 

„[...] Komisja jest gotowa kontynuować prace nad wiążącym 
traktatem ONZ w sprawie biznesu i praw człowieka:” [...] 
„inicjatywa na rzecz zrównoważonego kakao [...] jest dobrym 
modelem inicjatyw angażujących wiele podmiotów i warto 
ją powielać również w innych obszarach, czyli – zgodnie z 
tym, co Państwo nadmienili – w branży włókienniczej, ale 
także w innych dziedzinach.  
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