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1. WPROWADZENIE 

Obecna Komisja przedstawia program prac na 2011 r. w szczególnie trudnym okresie dla UE. 
Widoczne są już oznaki ożywienia gospodarczego po najgorszym kryzysie, jaki miał miejsce 
w ciągu ostatnich dziesięcioleci, jednak nie jest ono jeszcze ugruntowane. Z tego względu 
inicjatywy, jakie przedstawi i zainicjuje w 2011 r. Komisja, będą w dużej mierze miały na 
celu przyspieszenie ożywienia. W roku 2011 strategia „Europa 2020” powinna stanowić 
podstawę wysiłków podejmowanych na poziomie UE i krajowym na rzecz inteligentnego i 
zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu W roku tym należy 
spodziewać się osiągnięcia pełnego porozumienia w sprawie przyjęcia kompleksowych 
rozwiązań regulacyjnych w sektorze finansowym, zainicjowania pierwszego europejskiego 
okresu oceny koordynacji polityki gospodarczej i podjęcia szeregu praktycznych środków 
wspierających zmiany. W połowie 2011 r. Komisja przedstawi wnioski dotyczące nowych 
wieloletnich ram finansowych dla UE, w których określi sposób dostosowania budżetu UE na 
potrzeby realizacji celów strategii „Europa 2020”. Podstawę niniejszego programu prac 
stanowi pięć priorytetowych kwestii politycznych przedstawionych przez przewodniczącego 
Barroso w pierwszym orędziu o sytuacji Unii, wygłoszonym w Parlamencie Europejskim we 
wrześniu 2010 r.1: 

– Przezwyciężanie kryzysu gospodarczego i nadanie przyspieszenia ożywieniu  

– Przywrócenie wzrostu zatrudnienia poprzez przyspieszenie reform przewidzianych w 
programie strategii „Europa 2020”  

– Budowanie przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości  

– Rozpoczęcie negocjacji w sprawie unowocześnienia budżetu UE 

– Wzmocnienie pozycji UE na scenie światowej 

Niniejszy program prac jest pierwszym, jaki zostanie przyjęty w ramach nowego cyklu 
programowania zapowiedzianego przez Przewodniczącego Komisji w wytycznych 
dotyczących polityki i określonego w porozumieniu ramowym zawartym między 
Parlamentem Europejskim a Komisją. Program prac może również posłużyć jako inspiracja 
dla nowego podejścia do opracowywania wspólnych priorytetów dla UE, zgodnie z 
postanowieniami traktatu lizbońskiego.  

Program prac Komisji z racji swego charakteru koncentruje się na działaniach, które mają 
zostać zrealizowane w 2011 r. Jednak w perspektywie wieloletniej nowego cyklu 
programowania roczny program prac Komisji zapewnia również ramy na potrzeby oceny 
bieżących polityk i wskazuje obszary, w których należy podejmować inicjatywy, aby możliwa 
była realizacja długoterminowych strategii politycznych, a co za tym idzie, celów, jakie 
stawia sobie UE. 

Z uwagi na palącą potrzebę zakończenia prac UE nad kluczowymi wnioskami 
przedstawionymi w obszarach takich jak zarządzanie gospodarką i regulacja systemu 
finansowego, Komisja wspólnie z Parlamentem Europejskim i Radą zbada możliwość 

                                                 
1 Zob. orędzie o stanie Unii w 2010 r. z dnia 7 września 2010 r. 
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priorytetowego potraktowania kwestii szybkiego przyjmowania pewnej ograniczonej liczby 
szczególnie pilnych wniosków.  

2. PRZYWRÓCENIE WZROSTU GOSPODARCZEGO I ODTWORZENIE MIEJSC PRACY 
PRZYSPIESZENIE W KONTEKŚCIE ROKU 2020 

2.1. Wzmocnienie zarządzania gospodarką i początek europejskiego okresu oceny  

Komisja poddała ostatnio pod dyskusję duży pakiet wniosków mających na celu usprawnienie 
narzędzi służących do zarządzania gospodarką i rozszerzenie ich zakresu na koordynację 
polityki kwestiach gospodarczych i budżetowych2. Nowe wnioski umożliwiłyby prowadzenie 
ściślejszego oraz o szerszym zakresie nadzoru nad polityką budżetową na poziomie UE, jak 
również lepszą koordynację polityki makroekonomicznej w celu usunięcia niedociągnięć w 
istniejącym prawodawstwie, w tym poprzez przeciwdziałanie zaburzeniom równowagi 
makrofinansowej. Nowy mechanizm egzekwowania zapobiegłby nadużyciom, które mogłyby 
zaburzyć równowagę budżetową czy finansową Europy, bądź ograniczał ich skutki. Komisja 
wzywa współprawodawców UE do szybkiego przeprowadzenia debat politycznych, aby nie 
utracić tempa reform. 

W pierwszej połowie 2011 r. europejski okres oceny koordynacji polityki gospodarczej stanie 
się podstawą podejmowanych na poziomie UE wspólnych wysiłków zmierzających do 
wzmocnienia wzrostu gospodarczego i przywrócenia miejsc pracy. W styczniu 2011 r. 
Komisja przyjmie pierwsze roczne sprawozdanie gospodarcze, aby zapoczątkować europejski 
okres oceny. W rocznym sprawozdaniu gospodarczym zostanie poddana analizie sytuacja 
gospodarcza Unii, w tym ocena możliwych zaburzeń i ryzyka systemowego. Określona 
zostanie pozycja UE w odniesieniu do pięciu celów wyznaczonych w strategii „Europa 2020”, 
tak aby można było rozpocząć ocenę procesu transformacji UE w społeczeństwo ery 
inteligencji, oparte na zrównoważonym modelu gospodarki i sprzyjające integracji.  

2.2. Regulacja sektora finansowego: finalizowanie reform 

Kompleksowy harmonogram wniosków, których przyjęcie zakończyłoby reformę finansową 
UE, został przedstawiony w czerwcu 2010 r.3. Na początku 2011 r. Komisja podda pod 
dyskusję pozostałe wnioski, które sfinalizują reformę sektora finansowego.  

Większość wniosków, dzięki którym mają zostać usunięte niedociągnięcia ujawnione przez 
kryzys, została już uzgodniona lub jest przedmiotem dyskusji, łącznie z ostatnio osiągniętym 
porozumieniem w sprawie pakietu dotyczącego nadzoru finansowego, które stanowi 
prawdziwy przełom. W pierwszej połowie 2011 r. Komisja zaproponuje szereg ulepszeń w 
obszarze wymogów kapitałowych (CRD IV), dzięki którym możliwe będzie wdrożenie na 
terenie UE wyników prac prowadzonych nad normami prawa bankowego na forum 
międzynarodowym przez Komitet Bazylejski, zmiany w dyrektywie w sprawie rynków 
instrumentów finansowych (dyrektywa MiFID) i w dyrektywie w sprawie nadużyć na rynku, 
dzięki którym rynki instrumentów pochodnych staną się bardziej przejrzyste i bezpieczne, 
wniosek w sprawie agencji ratingowych, a także przepisy tworzące ramy dla zarządzania 

                                                 
2 COM(2010) 522, COM(2010) 523, COM(2010) 524, COM(2010) 525, COM(2010) 526, COM(2010) 

527 z dnia 29.9.2010. 
3 COM(2010) 301 z 2.6.2010. 
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bankami w okresie kryzysu oraz rezolucję mającą na celu wyposażenie odpowiednich 
organów w zestaw narzędzi, w tym w fundusze naprawcze. 

Szczególnie dużo uwagi poświęcono ochronie małych inwestorów i zwykłych konsumentów: 
inicjatywy obejmują przepisy w sprawie dostępu do podstawowych usług bankowych i 
działania promujące praktyki odpowiedzialnego udzielania i zaciągania kredytów 
hipotecznych.  

Te i inne wnioski uzupełnią ambitny program reform sektora finansowego opracowany przez 
Komisję. Wspólnym celem dla instytucji europejskich powinno być uzgodnienie pełnego 
programu reformy do końca 2011 r., dzięki któremu powstanie zaawansowany system 
regulacji sektora finansowego, stanowiący podstawę dla prawidłowego, sprzyjającego 
tworzeniu miejsc pracy rozwoju. Jednocześnie UE będzie nadal promować skoordynowane 
podejście w skali światowej, przede wszystkim poprzez aktywne uczestnictwo w spotkaniach 
G20. Komisja będzie nadal prowadzić działania na rzecz sprawiedliwego wkładu sektora 
finansowego.  

2.3. Inteligentny wzrost 

Poprzez realizację projektów przewodnich strategii „Europa 2020”, takich jak „Unia 
innowacji”4, „Mobilna młodzież”5 oraz „Agenda cyfrowa”6, Komisja wskazała, w jaki sposób 
UE może, podejmując działania w wielu różnych dziedzinach, zwiększać europejski potencjał 
w obszarze inteligentnego rozwoju. W 2011 r. konkretne wnioski zapowiedziane w ramach 
projektów przewodnich zostaną przedstawione i wdrożone za pomocą działań dodatkowych 
prowadzonych na poziomie europejskim i krajowym. 

Rosnące możliwości Internetu stwarzają nowe szanse dla producentów audiowizualnych i 
nadawców, lecz stanowią wyzwanie w dziedzinie ochrony praw własności intelektualnej. 
Ogólnoeuroejskie i transgraniczne rozwiązania w ramach systemu licencjonowania w 
sektorze usług audiowizualnych pobudzą kreatywność z korzyścią dla obywateli Europy.  

Europejskie normy powinny odgrywać większą rolę jako mechanizmy zwiększające 
konkurencyjność naszych przedsiębiorstw na rynkach światowych, szczególnie w przypadku 
małych i średnich przedsiębiorstw. Sektor technologii informacyjno-komunikacyjnych jest 
jedną z tego rodzaju dziedzin o ogromnym potencjale. Pakiet wniosków, które zostaną 
przedstawione w 2011 r., będzie miał na celu stworzenie bardziej jednolitego europejskiego 
systemu normalizacyjnego.  

Komisja określi również sposoby modernizacji systemu szkolnictwa wyższego na poziomie 
UE oraz nakreśli program przyszłych działań mających wspierać wiedzę i innowacje.  

2.4. Rozwój zrównoważony 

Jak zapowiedziano w strategii „Europa 2020”, Komisja przedstawi koncepcję „Efektywnej 
gospodarki zasobami” jako projekt przewodni w 2011 r. Będzie to poważna zmiana w 
zakresie zintegrowanego opracowywania polityki na poziomie UE. Celem będzie stopniowe 
tworzenie w oparciu o efektywną gospodarkę zasobami takiego prawodawstwa, które 

                                                 
4 COM(2010) 546 z 6.10.2010. 
5 COM(2010) 477 z 15.9.2010. 
6 COM(2010) 245 z 19.5.2010. 
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umożliwi przekształcenie społeczeństwa w społeczeństwo niskoemisyjne i ujmie polityki 
sektorowe, takie jak energetyka, transport oraz zarządzanie zasobami naturalnymi (rolnictwo i 
rybołówstwo), w długoterminowe ramy zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. 
Zadania te będą wymagały czasu, jednak pierwszą płynącą z nich korzyścią będzie fakt, że 
wypracowane zostanie ogólne podejście określające sposoby ukierunkowywania już w chwili 
obecnej sektorów energetyki i transportu oraz propagowania gospodarki niskoemisyjnej, tak 
aby możliwe było przekształcenie gospodarki UE do 2050 r. Te połączone inicjatywy określą 
średnio- i długoterminowe scenariusze, dając solidne podstawy do podejmowania decyzji i 
tworząc bardziej przewidywalne warunki dla dużych inwestycji. Wymaga to również szeroko 
zakrojonego podejścia, zgodnie z którym efektywne gospodarowanie zasobami stanie się 
ważną częścią zmian, jakim podlegać będzie społeczeństwo europejskie w przyszłości.  

Szczególny nacisk w 2011 r. położono na infrastrukturę energetyczną i efektywność 
energetyczną, co w krótkim czasie przyniesie korzyści z punktu widzenia ochrony 
środowiska, rozwoju gospodarki i zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, dając 
jednocześnie okazję do tworzenia wielu miejsc pracy.  

W ramach białej księgi na temat przyszłej polityki transportowej przeanalizowany zostanie 
stan prac nad ukończeniem europejskiego obszaru transportowego, który powinien zapewnić 
wydajną i sprawnie działającą infrastrukturę wokół głównej sieci połączeń, w oparciu o 
innowacje mające na celu rozpowszechnienie transportu niskoemisyjnego. 

Propagowanie zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych i pobudzanie innowacji 
w sektorach takich jak rolnictwo i rybołówstwo będzie stanowiło główny temat wniosków 
Komisji dotyczących przeglądu wspólnej polityki rolnej i wspólnej polityki rybołówstwa w 
okresie objętym nowymi wieloletnimi ramami finansowymi. 

W 2011 r. Komisja nadal będzie starała się przeciwdziałać zmianom klimatu. Komisja będzie 
podejmować dalsze wysiłki na arenie międzynarodowej mające na celu zawarcie ambitnego 
światowego porozumienia, a jednocześnie będzie intensywnie pracować w ramach kontaktów 
dwustronnych, aby wymieniać się pomysłami i opracowywać wspólne projekty w dziedzinach 
takich jak czyste technologie, handel uprawnieniami do emisji i energia odnawialna. Rok 
2011 będzie okresem intensywnej pracy w dziedzinie szeroko pojętej ochrony środowiska - 
kwestią priorytetową będą przygotowania do Szczytu Ziemi Rio+20 w 2012 r., ponadto 
Komisja oceni wyniki szóstego wspólnotowego programu działań w zakresie środowiska 
naturalnego oraz podda przeglądowi strategie dotyczące zapobiegania powstawaniu odpadów 
i recyklingu.  

2.5. Wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu 

Przed końcem 2010 r. Komisja opublikuje piąte sprawozdanie na temat spójności i przedstawi 
dwa nowe projekty przewodnie w ramach strategii „Europa 2020”: „Program na rzecz 
nowych umiejętności i zatrudnienia” oraz „Europejski program walki z ubóstwem”. W 2011 
r. zostanie przedstawiony szereg konkretnych środków mających na celu propagowanie 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu. W ścisłej współpracy z 
partnerami społecznymi Komisja podda pod dyskusję wniosek ustawodawczy mający na celu 
lepsze wdrożenie dyrektywy o delegowaniu pracowników oraz nowelizację dyrektywy w 
sprawie czasu pracy. Komisja będzie również dążyć do opracowania ram jakościowych, które 
w pełni uwzględniałyby specyficzny charakter usług świadczonych w ogólnym interesie 
gospodarczym i których ważną część stanowiłaby aktualizacja zasad udzielania pomocy 
państwa. Zapewnienie wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu oznacza 
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szukanie rozwiązań stanowiących odpowiedź na wyzwania społeczne takie jak skutki 
starzenia się społeczeństwa. Komisja będzie wspierać działania państw członkowskich mające 
na celu zapewnienie adekwatnych i stabilnych emerytur dla obywateli za pomocą 
konkretnych środków, które zostaną opracowane w oparciu o wyniki konsultacji 
zainicjowanych w 2010 r. Propagowanie ambitnego programu reform na rzecz spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej będzie podstawowym tematem przeglądu polityki 
spójności do celów wniosku w sprawie nowych wieloletnich ram finansowych. 

2.6. Wykorzystywanie potencjału jednolitego rynku dla potrzeb wzrostu 
gospodarczego  

Aby w pełni wykorzystać potencjał jednolitego rynku, należy w coraz lepszy i bardziej 
aktualny sposób wykorzystywać jego zalety. Podczas kryzysu gospodarczego Unia potrafiła 
obronić się przed pokusą jaką stanowią krótkoterminowe rozwiązania i izolacja. Jeśli jednak 
jednolity rynek nie będzie funkcjonował prawidłowo, nie wzrośnie w Europie liczba miejsc 
pracy. Nadszedł odpowiedni moment, aby przenieść integrację rynku na nowy poziom, 
eliminując znaczne, wciąż istniejące niedociągnięcia, wskazane przez profesora Mario 
Montiego w jego niedawno opublikowanym sprawozdaniu dla Komisji7. 

W oparciu o tę pracę Komisja przygotowała ostatnio szereg konkretnych środków mających 
na celu ożywienie jednolitego rynku – w ramach Aktu o jednolitym rynku (Single Market 
Act)8 oraz projektu przewodniego strategii „Europa 2020” „Polityka przemysłowa w erze 
globalizacji”9. W obydwu podkreślono znaczenie mobilizacji całego społeczeństwa, aby 
wykorzystać wszystkie zalety jednolitego rynku, oraz uzyskać poprawę ramowych warunków 
dla europejskich podmiotów gospodarczych.  

Komisja nadal będzie zwiększać dostęp do rynku naszych przedsiębiorstw, zwłaszcza małych 
i średnich. Ważnym etapem będzie przedstawienie w 2011 r. wniosków w sprawie 
modernizacji zasad zamówień publicznych i ustanowienie wspólnych zasad dotyczących 
umów koncesyjnych. Inną inicjatywą ukierunkowaną w 2011 r. na małe i średnie 
przedsiębiorstwa będzie rozporządzenie w sprawie zarządzania transgranicznym 
odzyskiwaniem długów.  

Komisja podejmie szereg konkretnych działań, w tym przygotuje wnioski dotyczące 
mechanizmu alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR), mającego ułatwić 
rozwiązywanie problemów konsumentów na terenie UE, oraz będzie kontynuować prace nad 
mechanizmem dochodzenia roszczeń zbiorowych w oparciu o wyniki społecznych konsultacji 
zainicjowanych w 2010 r.  

W dziedzinie opodatkowania wniosek w sprawie wspólnej jednolitej podstawy 
opodatkowania osób prawnych (CCCTB) ma na celu stworzenie przedsiębiorstwom 
możliwości wyboru takiego systemu, który upraszcza zasady opodatkowania, obniża koszty 
przestrzegania przepisów i usuwa przeszkody podatkowe, z którymi muszą borykać się w 
chwili obecnej przedsiębiorstwa działające transgraniczne, nie zmieniając jednocześnie 
samych stawek podatkowych. Komisja opublikuje również komunikat na temat przyszłej 
strategii dotyczącej VAT, w którym omówione zostaną niedociągnięcia obowiązującego 

                                                 
7 http://ec.europa.eu/bepa/pdf/monti_report_final_10_05_2010_pl.pdf  
8 COM(2010) 608 z 27.10.2010. 
9 COM(2010) 614 z 27.10.2010. 
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systemu i przedstawione zostaną propozycje jego unowocześnienia i uproszczenia, tak aby 
zmniejszyć związane z VAT obciążenia administracyjne przedsiębiorstw.  

Pakiet dotyczący portów lotniczych ma na celu poprawę warunków konkurencji oraz praw 
konsumentów i efektywności środowiskowej tego ważnego sektora, ponieważ zawiera 
rozwiązania w dziedzinie przepustowości lotnisk, zarządzania przydziałami czasu 
przeznaczonymi na start lub lądowanie oraz obsługi naziemnej, które sprawią, że europejska 
sieć portów lotniczych będzie wykorzystywana w najlepszy możliwy sposób. 

3. REALIZOWANIE PROGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ OBYWATELI: WOLNOŚĆ, 
BEZPIECZEŃSTWO, SPRAWIEDLIWOŚĆ 

Obywatelstwo UE powinno przynosić wymierne korzyści jej obywatelom. Prawa obywateli 
mają solidną podstawę w przepisach UE. Jednak istnieje sporo rozbieżności pomiędzy 
zasadami zawartymi w Traktacie a rzeczywistością, z którą stykają się obywatele w ich 
codziennym życiu jako osoby prywatne, konsumenci, studenci, lub uczestnicy życia 
politycznego.  

We właśnie przyjętym przez Komisję sprawozdaniu w sprawie obywatelstwa europejskiego10 
wskazano dziedziny, w których podjęcie odpowiednich działań nadałoby praktyczny wymiar 
prawom jednostek przyznanym na poziomie UE. Wysiłki te pokrywają się ze środkami 
podjętymi w ramach planu działania wdrażającego program sztokholmski (2010-2014) w celu 
stworzenia przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości11 za pomocą całej gamy 
ulepszonych środków prawnych zawartych w Traktacie.  

W ramach starań o zwiększenie praw obywateli w 2011 r. Komisja przedstawi propozycję 
instrumentu prawnego dotyczącego europejskiego prawa umów. 

W dziedzinie prawa karnego Komisja przedstawi wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie 
praw ofiar przestępstw, mającej na celu zapewnienie dostępu do odpowiedniej opieki 
prawnej, wymiaru sprawiedliwości i ochrony obywatelom wszystkich państw członkowskich. 
Aby zwiększyć wzajemne zaufanie między organami sądowymi a obywatelami, Komisja 
przedstawi kolejne wnioski mające na celu wprowadzenie minimalnych norm w odniesieniu 
do procedury postępowania karnego, szczególnie w dziedzinie pomocy prawnej. 

Komisja przedstawi również wnioski ustawodawcze w sprawie programu rejestrowania 
podróżnych i systemu wjazdu/wyjazdu dla obywateli państw trzecich. Celem jest utrzymanie 
UE otwartej na świat, przy jednoczesnym zwalczaniu nielegalnej imigracji i zapobieganiu 
zorganizowanej przestępczości. W Europie otwartej na świat musimy dbać o to, aby 
przestępcy nie wykorzystywali naszego systemu gospodarczego. Ramy dotyczące konfiskaty i 
odzyskiwania nielegalnie uzyskanego majątku oraz komunikaty w sprawie kompleksowej 
polityki antykorupcyjnej i strategii zwalczania nadużyć finansowych.  

W podobny sposób poddanie przeglądowi prawodawstwa związanego z ochroną ludności 
zwiększy potencjał UE w zakresie gotowości do podejmowania działań w sytuacjach 
nadzwyczajnych oraz zapobiegania klęskom żywiołowym. Ponadto Komisja będzie nadal 

                                                 
10 COM(2010) 603 z 27.10.2010. 
11 COM(2010) 171 z 20.4.2010. 
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prowadzić prace wspólnie z wysokim przedstawicielem nad wnioskiem w sprawie wykonania 
art. 222 Traktatu. 

4. EUROPA W ŚWIECIE: WZMOCNIENIE POZYCJI UE NA SCENIE ŚWIATOWEJ 

Mamy już nowe struktury UE w dziedzinie polityki zewnętrznej, możemy zatem propagować 
teraz kompleksowe i spójne podejście do wyzwań, jakim musimy obecnie stawiać czoła w tej 
polityce, udowadniając, że UE to silny i odpowiedzialny partner, który dąży do jasno 
wytyczonych celów w połączony i spójny sposób. Komisja będzie nadal wspierać nową 
Europejską Służbę Działań Zewnętrznych i pomagać przy opracowywaniu nowego sposobu 
prowadzenia naszej polityki zewnętrznej. UE zrozumiała już znaczenie posiadania jasnej 
wizji naszych stosunków z partnerami strategicznymi, jak również zajmowania 
zdecydowanego i spójnego stanowiska w negocjacjach międzynarodowych. Dzięki temu 
można osiągnąć najlepsze rezultaty w zakresie obszarów polityki, za które odpowiada 
Komisja, takich jak rozwój, handel, rozszerzenie, pomoc humanitarna i zewnętrzne aspekty 
polityki wewnętrznej, a dzięki koordynacji tych działań z pracą Europejskiej Służby Działań 
Zewnętrznych można dokonać strategicznego przeglądu stosunków dwustronnych UE.  

4.1. Kompleksowa polityka handlowa 

Prowadzona z powodzeniem polityka handlowa jest podstawą strategii „Europa 2020”. W 
oparciu o strategię handlową, która zostanie opublikowana w listopadzie 2010 r., Komisja 
będzie nadal prowadzić negocjacje z naszymi partnerami handlowymi, stawiając sobie za cel 
między innymi doprowadzenie do pomyślnego zakończenia negocjacji w sprawie kilku 
znaczących umów dwustronnych przewidzianego na 2011 r. oraz dalsze dążenie do przełomu 
w negocjacjach WTO. Jednocześnie UE podejmie szereg innych konkretnych działań 
mających poprawić pozycję europejskich przedsiębiorców na rynku światowym. Komisja 
przedstawi w 2011 r. wniosek ustawodawczy dotyczący instrumentu UE mającego poprawić 
dostęp do rynku zamówień publicznych w krajach rozwiniętych i krajach o dużych 
gospodarkach wschodzących w drodze realizacji naszych międzynarodowych zobowiązań. 
Komisja przedstawi również środki mające wesprzeć małe i średnie przedsiębiorstwa w 
rozwijaniu ich działalności poza UE.  

W ramach kompleksowego podejścia zajmiemy się również kwestią wykorzystania naszej 
polityki handlowej dla celów zintegrowania krajów rozwijających się z gospodarką światową. 
Komisja przedstawi wniosek ustawodawczy dotyczący nowego rozporządzenia w sprawie 
ogólnego systemu preferencji, mający na celu maksymalne zwiększenie jego pozytywnego 
wpływu na zrównoważony rozwój i państwa znajdujące się w największej potrzebie. 

4.2. Rozszerzenie UE, polityki sąsiedztwa i rozwoju, pomoc humanitarna 

W 2011 r. UE będzie nadal kierowała procesem rozszerzenia. Postępy w negocjacjach, 
również tych, które być może zostaną otwarte w następstwie opublikowania Opinii w sprawie 
członkowstwa w końcu 2010 r., będą uzależnione od stałych postępów czynionych przez 
kraje kandydujące, ze specjalnym naciskiem na postępy czynione w zakresie praworządności. 

W ciągu ostatnich pięciu lat europejska polityka sąsiedztwa wykazała, że UE potrafi szerzyć 
swoje wartości i zasady w krajach sąsiadujących, a także przyczyniać się do ich politycznej 
stabilizacji i rozwoju gospodarczego, co stanowi jeden z priorytetów strategicznych UE. 
Komisja będzie nadal zacieśniała stosunki z krajami sąsiadującymi, między innymi dokonując 
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przeglądu polityki sąsiedztwa UE, co powinno skutkować przedstawieniem nowych 
wniosków w 2011 r. dotyczących dalszego rozwoju tych stosunków w formie dwustronnej i 
wielostronnej (Partnerstwo Wschodnie, Unia dla Śródziemnomorza). 

Skuteczne udzielanie pomocy rozwojowej jest podstawowym celem UE, największego na 
świecie donatora na rzecz rozwoju. Podejście partnerskie jest najlepszym sposobem, aby 
zapewnić maksymalny wkład UE w realizację milenijnych celów rozwoju i opracowanie 
nowej generacji programów, które będą zaspokajały potrzeby rozwojowe. W centrum uwagi 
znajdzie się mająca się ukazać pod koniec 2010 r. zielona księga na temat przyszłości polityki 
rozwojowej UE i wynikające z niej zalecenia. W księdze zostaną poddane ocenie instrumenty 
rozwojowe Unii w celu skupienia działań tam, gdzie rzeczywiście mogą przynieść pożytek 
potrzebującym. 

Kolejnym z ważnych elementów zaangażowania UE w sprawy światowe jest pomoc dla 
regionów dotkniętych katastrofą humanitarną. Podstawą dla tych starań, których celem jest 
ratowanie ludzkiego życia, będzie wniosek w sprawie przeglądu rozporządzenia Rady 
dotyczącego pomocy humanitarnej. 

5. OD ŚRODKÓW DO WYNIKÓW: MAKSYMALNE WYKORZYSTANIE POLITYK UE 

Rozmiary i tempo zmian na świecie narzucają UE styl działania: szybko, odpowiedzialnie, 
zdecydowanie. W roku 2011 będziemy mogli zobaczyć rezultaty refleksji nad sposobami 
modernizacji polityki UE i jej instrumentów finansowych, a także znaleźć rozwiązania, które 
pozwolą zwiększyć do maksimum wartość dodaną działań podejmowanych przez UE.  

5.1. Nowoczesny budżet dla przyszłej Europy 

Przedstawiony w zeszłym tygodniu przegląd budżetu12 zawiera wizję Komisji dotyczącą 
celów, struktury i sposobów realizacji nowego budżetu UE na okres po 2013 r. Cała Europa 
doświadcza trudności w sferze finansów publicznych. Budżet UE musi być ukierunkowany na 
te polityki i obszary, gdzie naprawdę może przynieść korzyści, wspierać średnio- i 
długoterminowe inwestycje oraz wnieść rzeczywistą wartość dodaną na rzecz realizacji celów 
polityki Unii. Przede wszystkim budżet UE powinien być jednym z podstawowych narzędzi 
służących realizacji celów strategii „Europa 2020”. Budżet należy również realizować w 
sposób pozwalający na osiągnięcie maksymalnego rezultatu. W czerwcu 2011 r. Komisja 
przedstawi formalne wnioski dotyczące przyszłych wieloletnich ram finansowych, w których 
uwzględni zarówno kwestię wydatków, jak i finansowanie budżetu. Jeśli chodzi o wydatki, 
Komisja przedstawi we wniosku swoją opinię na temat takich sposobów dokonywania 
wydatków i ich przeznaczenia, które pozwolą wykorzystać budżet do realizacji celów polityk 
UE możliwie najskuteczniej. W odniesieniu do finansowania, Komisja przestawi wniosek w 
sprawie decyzji dotyczącej nowych zasobów własnych. Wnioski zostaną opracowane w 
oparciu o wyniki szczegółowej analizy dotyczącej wydatków UE. W analizie zawarto wnioski 
na temat takiego sposobu wydawania środków UE, który wniesie największą wartość dodaną 
i poważnie przyczyni się do realizacji wspólnych celów UE, a także nowe spojrzenie na 
sposoby finansowania budżetu.  

W nadchodzących miesiącach Komisja opublikuje szereg komunikatów i sprawozdań 
dotyczących kluczowych obszarów, w szczególności reformy wspólnej polityki rolnej, 

                                                 
12 COM(2010) 700 z 19.10.2010. 
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wspólnej polityki rybołówstwa oraz przyszłości polityki spójności, które będą stanowić 
podstawę polityczną dla wniosków budżetowych w zakresie wieloletnich ram finansowych. 
Komisja przedstawi szczegółowe wnioski ustawodawcze dotyczące poszczególnych 
instrumentów finansowych i programów wdrażających nowe wieloletnie ramy finansowe. 
Zostaną one przedstawione w formie pakietów w okresie od lata do końca 2011 r. 

5.2. Propagowanie inteligentnych regulacji 

Program reform Komisji w zakresie lepszego stanowienia prawa przyniósł w efekcie znaczną 
poprawę w procesie tworzenia polityki, zarówno na poziomie UE, jak i krajowym. Projekt 
nowych przepisów został opracowany w oparciu o opinie zainteresowanych stron i wyniki 
szeroko przeprowadzonych konsultacji oraz został poddany procesowi oceny, który eksperci 
zewnętrzni uznali za skutecznie podnoszący jakość wniosków. Jednocześnie Komisja 
dokonała zasadniczego uproszczenia obowiązujących przepisów i dokonała znacznych 
postępów w zakresie ograniczenia obciążeń administracyjnych oraz wspierania państw 
członkowskich w procesie transponowania przepisów UE.  

W oparciu o te doświadczenia Komisja jest gotowa przejść do kolejnego etapu inteligentnych 
regulacji13. Proces tworzenia i realizacji polityki należy postrzegać jako całość: począwszy od 
opracowania, poprzez etap stosowania, aż po ocenę i przegląd przepisów. W ramach 
niniejszego programu prac co do zasady konieczna będzie pozytywna opinia Rady ds. Ocen 
Skutków, aby wniosek mógł zostać przedstawiony do decyzji Komisji.  

Komisja będzie nadal współpracować z Parlamentem Europejskim, Radą i państwami 
członkowskimi w celu zapewnienia czynnego uczestnictwa wszystkich stron w realizacji 
programu, zarówno na etapie tworzenia przepisów UE, jak i ich wykonywania.  

Wreszcie, z jeszcze większą uwagą będzie wysłuchiwany głos obywateli i zainteresowanych 
stron, których dane przepisy będą dotyczyć w największym stopniu, ponieważ począwszy od 
2012 r. zostanie przedłużony okres konsultacji z 8 do 12 tygodni, polityka Komisji w zakresie 
konsultacji zostanie poddana przeglądowi w 2011 r., a dzięki zwiększonej przewidywalności 
planów Komisji w zakresie przedstawianych wniosków oraz dzięki działaniom prowadzonym 
w ramach oceny ex-post zainteresowane strony będą mogły przygotowywać swoje uwagi na 
dużo wcześniejszym etapie.  

Te trzy elementy inteligentnych regulacji powinny przyczynić się do realizacji ogólnego celu, 
to znaczy uzyskania adekwatnego, skutecznego ustawodawstwa UE o dobrej jakości, dzięki 
któremu zamierzone cele są realizowane, a obywatele i przedsiębiorstwa odnoszą korzyści. 

5.3. Prace w toku 

Nowe środki koncentrujące się wokół priorytetów politycznych to tylko jeden z aspektów 
pracy Komisji. Przez cały rok Komisja jest odpowiedzialna za realizację i nadzór 
uzgodnionych polityk, sprawozdawczość i podsumowywanie postępów w zakresie 
obowiązujących strategii i planów działania, uczestniczy w międzynarodowych negocjacjach, 
wnosi wkład w konferencje i inne ważne wydarzenia polityczne. Komisja zarządza wieloma 
programami finansowymi i zadaniami operacyjnymi. Jako instytucja odpowiedzialna za 
realizację budżetu operacyjnego UE, Komisja stara się zapewnić jak najlepsze wykorzystanie 
ograniczonych zasobów na rzecz realizacji celów UE, uzyskać jak najlepszą relację jakości do 

                                                 
13 COM(2010) 543 z 7.10.2010. 
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ceny, przy jednoczesnym poszanowaniu zasad należytego zarządzania finansami. Większość 
z tych prac bieżących skutkuje przyjęciem sprawozdań i dokumentów, które nie figurują w 
załączniku do niniejszego dokumentu – chociaż prace przy wdrażaniu i monitorowaniu 
angażują poważną część zasobów ludzkich i finansowych Komisji; niniejszy program prac 
koncentruje się jednak przede wszystkim na tych obszarach, w których Komisja dokonuje 
wyborów politycznych, a nie na tych, w których wypełnia swoje wykonawcze obowiązki. 

W ostatnich latach Komisja poświęcała wiele uwagi i angażowała poważne zasoby w prace 
przy wdrażaniu przepisów UE. Niedawno uruchomiony projekt pilotażowy UE14 przynosi 
pierwsze rezultaty, włożono też wiele wysiłku, aby przyspieszyć prowadzenie spraw o 
naruszenie przepisów. Bardziej systematycznie dokonuje się analizy przyczyn opóźnionego 
lub nieprawidłowego transponowania przepisów UE, a jej wyniki uwzględniane są w 
realizowanym programie upraszczania regulacji, a także wykorzystywane do celów przeglądu 
obowiązującego ustawodawstwa. W wyniku tych prac UE będzie dysponować nowoczesną, 
aktualną podstawą prawną, która będzie dobrze służyć zamierzonym celom i przyczyni się do 
realizacji obietnic składanych przez UE jej obywatelom.  

6. WNIOSEK 

Niniejszy program prac przedstawia podstawowe nowe inicjatywy Komisji, których realizację 
przewidziano na 2011 r.15, oraz inicjatywy, nad którymi prace będą prowadzone zarówno w 
2011 r., jak i w latach następnych16, w tym wnioski dotyczące uproszczenia i wycofania17. 
Tego rodzaju wczesne planowanie ma na celu stworzenie zainteresowanym stronom 
przewidywalnych i przejrzystych warunków pracy, z jednoczesnym zachowaniem otwartości 
i elastyczności w celu dostosowania się do zmieniających się okoliczności. Komisja będzie 
oczywiście nadal prowadziła prace nad innymi kwestiami, które wymagają natychmiastowego 
podjęcia działań, oraz opracowywała projekty długoterminowe. Komisja będzie ściśle 
współpracowała z Parlamentem Europejskim i Radą, a także z zainteresowanymi stronami, w 
tym parlamentami krajowymi, aby zapewnić inicjatywom przedstawianym w trakcie 
przyszłego roku jak najszersze poparcie i zgodę co do sposobu, w jaki UE powinna 
realizować oczekiwania swoich obywateli, którzy pragną ambitnej i skutecznej Europy.  

                                                 
14 COM(2007) 502 – uruchomiony w kwietniu 2008 r. 
15 Zob. załącznik I. 
16 Zob. załącznik II. 
17 Zob. załączniki III i IV. 


