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STRESZCZENIE
Mają Państwo przed sobą drugie wydanie przygotowywanej co roku przez Biuro Analiz
Parlamentu Europejskiego (EPRS) publikacji prezentującej najważniejsze problemy
i obszary polityki mogące zająć szczególnie ważne miejsce w programie działań Unii
Europejskiej w nadchodzącym roku. Wybrane tematy dotyczą zarówno spraw
o charakterze wewnątrzunijnym, jak i problemów, które z uwagi na ścisłe wzajemne
powiązania między wydarzeniami na świecie mają bardziej globalny zasięg. Niektóre
z nich należą do głównych zobowiązań zapisanych we wspólnej deklaracji o priorytetach
legislacyjnych na rok 2018 uzgodnionej przez Parlament Europejski, Komisję Europejską
i Radę UE. Znalazły one również odzwierciedlenie w „Planie działania na rzecz bardziej
zjednoczonej, silniejszej i bardziej demokratycznej Unii”, przedstawionym w programie
prac Komisji na nadchodzący rok.
Z uwagi na nieustanne zagrożenia dla bezpieczeństwa ważne miejsce w dyskusjach
niewątpliwie zajmą pytania o to, jak skutecznie zwalczać radykalizację postaw i jak
wzmocnić strukturę unijnego systemu informacyjnego. Zważywszy że szanse na
rozwiązanie problemu terroryzmu w najbliższej przyszłości są raczej niewielkie, UE
będzie nadal rozwijać swoje możliwości walki z terroryzmem, skuteczniej wdrażając już
istniejące instrumenty i stosując nowe rozwiązania w obliczu tego ewoluującego
zjawiska. Wobec zagrożeń dla cyberbezpieczeństwa, zaawansowanych kampanii
wywierania wpływu, w tym przez dezinformację i fałszywe informacje, a także wobec
cyberataków i cyberprzestępczości podejmowane będą różnorodne działania, z których
część dopiero ma się rozpocząć, a inne przyniosą efekty już w 2018 r. Na arenie
międzynarodowej – jako że kryzys północnokoreański może w każdej chwili przekształcić
się w konflikt geopolityczny o dużym zasięgu – UE będzie nadal starać się wypracować
pokojowe rozwiązanie pod egidą ONZ, nie rezygnując jednak z możliwości zaostrzenia
sankcji wobec Korei Północnej.
UE będzie również w dalszym ciągu szukać lepszych sposobów zarządzania przepływami
migracyjnymi i ewentualnymi kryzysami w tej dziedzinie. Ważnym krokiem w tym
kierunku będzie reforma wspólnego europejskiego systemu azylowego i uszczelnienie
granic zewnętrznych UE. Nacisk zostanie położony na rozwijanie współpracy
z państwami trzecimi w dziedzinie migracji i azylu, w tym w kwestii powrotów
i readmisji. Podejmowane będą również starania o zwiększenie możliwości legalnego
przyjazdu do Europy – w ramach przesiedleń, mobilności pracowników lub programów
przewidujących pokrywanie kosztów pobytu przez osoby prywatne i społeczności
lokalne.
Innym poważnym i złożonym wyzwaniem są pogłębiające się nierówności; problemem
tym UE zajmie się z wykorzystaniem różnych polityk. Działania te obejmą m.in. wdrażanie
europejskiego filaru praw socjalnych i powiązanych inicjatyw, by ożywić rynki pracy
i usprawnić istniejące systemy opieki społecznej. Znajdą się wśród nich również środki
służące dalszemu pogłębieniu unii gospodarczej i walutowej oraz nadaniu nowego
kształtu budżetowi UE.
Jako że UE niezmiennie stara się zmniejszyć bezrobocie wśród młodzieży i zwiększyć jej
udział w życiu obywatelskim, zamierza opracować strategię dla młodzieży na lata
2019-2027, wprowadzić przepisy o Europejskim Korpusie Solidarności oraz uzgodnić
budżet programu Erasmus+ w nowych wieloletnich ramach finansowych. Zamierza także
uczestniczyć w pracach konferencji ministerialnej europejskiego obszaru szkolnictwa
wyższego, która działa na rzecz uznawania kwalifikacji w obrębie UE, by usuwać bariery
utrudniające mobilność.
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Zasadnicze znaczenie będzie mieć lista priorytetów finansowych UE, zapisanych w jej
rocznym budżecie i wieloletnich ramach finansowych, przy jednoczesnym zapewnieniu
stabilności dzięki reformie zarządzania strefą euro i zacieśnianie unii bankowej.
Propozycja wieloletnich ram finansowych na okres po roku 2020 ma być przedstawiona
w maju 2018 r., kiedy będzie więcej wiadomo o wpływie brexitu na finanse UE. Będzie to
okazja do reformy unijnego budżetu zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków.
Reforma ma objąć nowe zasoby własne, a także częstsze stosowanie innowacyjnych
instrumentów finansowych, by pobudzić inwestycje sektora prywatnego w dziedziny
stanowiące priorytety UE. Dyskusje na temat zarządzania strefą euro w przyszłości,
uwzględniające następstwa kryzysu finansowego i europejskiego kryzysu
zadłużeniowego, zaowocowały konkretnymi propozycjami wzmocnienia metody
wspólnotowej, by ograniczyć międzyrządowy charakter niektórych instrumentów
polityki unijnej. Zaproponowano na przykład zastąpienie Europejskiego Mechanizmu
Stabilności Europejskim Funduszem Walutowym podlegającym prawu EU, co byłoby
krokiem ku wzmocnieniu unii walutowej.
W 2018 r. UE będzie kontynuować rozmowy dotyczące brexitu. Będzie starać się
rozwiązać złożone problemy związane z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa oraz
przygotować rozwiązania przejściowe z myślą o przyszłych stosunkach między UE a tym
państwem. Zdecydowana dążyć do jedności, siły i demokracji, Unia 27 państw będzie
również kontynuować kluczową dyskusję rozpoczętą w 2017 r., by ustalić dalsze
działania oraz doprecyzować i ukształtować przyszłą tożsamość UE dzięki otwartemu
dialogowi między jej instytucjami a obywatelami. Przygotowania do wyborów
europejskich w 2019 r. pokażą, czy utrwalone zostaną korzyści z „europeizacji” kampanii
w 2014 r., polegającej na wskazaniu głównych kandydatów (Spitzenkandidaten) na
stanowisko przewodniczącego Komisji, oraz czy uda się na czas wdrożyć reformę systemu
wyborczego, do czego dąży Parlament Europejski. W szerszym ujęciu wybory będą dla
UE dobrą okazją, by wykazać się zaangażowaniem w taki otwarty dialog i zbliżyć się do
obywateli, wzmóc starania o zapewnienie obywatelom poczucia bezpieczeństwa oraz
zachęcać ich do przyjęcia wspólnej tożsamości i podstawowych wartości UE.

10 ważnych spraw na 2018 r.

Strona 3 z 35

SPIS TREŚCI
Wprowadzenie....................................................................................................................4
1.

Terroryzm ....................................................................................................................6

2.

Dezinformacja i cyberbezpieczeństwo ........................................................................9

3.

Brexit – wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE ...............................................12

4.

Pogłębiające się nierówności ....................................................................................15

5.

Migracja .....................................................................................................................18

6.

Upodmiotowienie ludzi młodych ..............................................................................21

7.

Wybory europejskie ..................................................................................................24

8.

Przyszłość strefy euro ................................................................................................27

9.

Korea Północna .........................................................................................................30

10. Finansowanie przyszłych działań Unii .......................................................................33

10 ważnych spraw na 2018 r.

Strona 4 z 35

Wprowadzenie
Dziesięć problemów przedstawionych w niniejszej dorocznej publikacji zostało
wybranych z szerszego spektrum kluczowych zagadnień, które mogą wpłynąć na kształt
polityki i strategii Unii Europejskiej w 2018 r. Miniony rok 2017 trudno nazwać
spokojnym. W UE nieprzerwana migracja zwiększyła potrzebę podejmowania
uzgodnionych działań, akty przemocy inspirowane ideologią spowodowały śmierć wielu
niewinnych osób, a kampanie opierające się na fałszywych informacjach miały wywołać
poczucie nieufności – to tylko kilka przykładów spośród problemów, które zdominowały
nasze codzienne życie. Jednocześnie w 2017 r. wiele zrobiono, by zwiększyć spójność
Europy w dziedzinie obrony i bezpieczeństwa oraz w sprawach finansowych
i społecznych. Na wszystko to należy patrzeć w kontekście ciągle zmieniających się
uwarunkowań geopolitycznych: Stany Zjednoczone definiują na nowo swoją politykę
zagraniczną, politykę bezpieczeństwa, politykę handlową i priorytety środowiskowe;
Chiny dążą do pozycji globalnego supermocarstwa; Korea Północna przeprowadza
kolejne próby jądrowe, by zastraszyć sąsiadów i całą społeczność międzynarodową.
W 2017 r. Unia silnie odczuła fakt, że Stany Zjednoczone chcą odgrywać inną niż
dotychczas rolę na arenie międzynarodowej, a także decyzję Zjednoczonego Królestwa
o opuszczeniu UE. Państwa członkowskie musiały przeanalizować szereg wspólnych
kluczowych zasad i wspólną przyszłość w dłuższej perspektywie, co przyniosło im
silniejsze poczucie celu, bardziej zdecydowaną wizję i determinację. Z tą nową
świadomością i na tle różnorodnych problemów – od zamieszek na Bliskim Wschodzie
i terroryzmu po dezinformację i zagrożenia dla cyberbezpieczeństwa – UE poczyniła
w 2017 r. znaczne postępy w zakresie współpracy na rzecz obronności i bezpieczeństwa,
zwłaszcza w obszarze badań i rozwoju, w zwiększaniu zdolności i w sprawie funduszu
obronności, na który będą przeznaczane coraz większe środki.
Chociaż skala migracji do UE była mniejsza niż w 2016 r., to nadal wystawiała na próbę
podstawowe wartości Unii, zwłaszcza jeśli chodzi o potrzebne działania społeczne,
ekonomiczne i humanitarne. W 2018 r. i w kolejnych latach problemy takie jak konflikty,
prześladowania i degradacja środowiska, a także związany z nimi brak bezpieczeństwa
i możliwości będą nadal zmuszać ludzi do opuszczania ich rodzinnych stron
w poszukiwaniu bezpieczniejszej i lepszej przyszłości. UE jest przekonana, że aby
zapewnić adekwatną, sprawiedliwą i solidarną odpowiedź, musi zreformować wspólny
system azylowy, wzmocnić partnerstwo z państwami trzecimi i zagwarantować
odpowiednie środki potrzebne, by stawić czoła temu wyzwaniu, jednocześnie chroniąc
swoich obywateli i zapewniając możliwość swobodnego przemieszczania się na swoim
terytorium.
Pomimo ciągłych wysiłków nadal utrzymuje się długotrwałe bezrobocie, zwłaszcza wśród
ludzi młodych, i nadal istnieją nierówności. UE stara się rozwiązywać te problemy
z wykorzystaniem różnych polityk. Podejmuje m.in. działania na rzecz wzrostu
gospodarczego, inwestycji i stabilności makroekonomicznej w kontekście ściślejszej unii
gospodarczej i walutowej oraz na rzecz dokończenia budowy jednolitego rynku. Ponadto,
niedawno przyjęty europejski filar społeczny powinien – przy wystarczającej woli
działania w oparciu o zapisane w nim zasady – uwypuklić znaczenie aspektów
społecznych.
Wszystkie te priorytety odzwierciedlono w unijnym budżecie na rok 2018; przy jego
uchwalaniu Parlament Europejski starał się wynegocjować większe środki na
rozwiązywanie problemu migracji i wspieranie wzrostu gospodarczego, a zwłaszcza
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zatrudnienia ludzi młodych. Sprawy te należą również do uzgodnionych przez instytucje
priorytetowych działań i inicjatyw legislacyjnych na nadchodzący rok i są zgodne
z „Planem działania na rzecz bardziej zjednoczonej, silniejszej i bardziej demokratycznej
Unii” przedstawionym w programie prac Komisji na rok 2018. W perspektywie wyborów
europejskich zaplanowanych na rok 2019 wyzwaniem dla UE będzie wytworzenie
odpowiedniej dynamiki działań i jednocześnie wyważenie różnych, często
kontrowersyjnych i nieprzewidywalnych sił działających w Unii i poza jej granicami, chęci
zwiększenia spójności i integracji oraz potrzeby umocnienia i potwierdzenia roli UE jako
organizacji, która broni swoich obywateli, zapewnia im ochronę i wzmacnia ich pozycję.
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1. Terroryzm
Ewoluujące zagrożenie
W ostatnich latach terroryzm budził duże zaniepokojenie i zdominował debatę publiczną
w całej UE. Śmiercionośne zamachy, do których doszło w kilku państwach członkowskich
UE w 2017 r., potwierdzają, że pomimo radykalnego zaostrzenia środków
bezpieczeństwa zagrożenie nadal istnieje. Ponadto wypieranie ISIL/Daiszu (tzw. Państwa
Islamskiego) z Iraku i Syrii przyniosło zjawisko powrotów zagranicznych bojowników do
Europy, bardzo niepokojące z punktu widzenia bezpieczeństwa. Widoczny spadek liczby
osób przybywających na obszary objęte konfliktem i opuszczających te obszary w 2017 r.
jest najprawdopodobniej wynikiem działań wojskowych, bardziej rygorystycznych
kontroli granicznych i większej skuteczności podejmowanych przez państwa działań
uniemożliwiających podróżowanie. Ta tendencja może się odwrócić, gdy ISIL/Daisz
zostanie ostatecznie pokonany, chociaż pozostali przy życiu bojownicy mogą przyłączać
się do walk w innych miejscach, jeżeli będzie to dla nich mniejszym wyzwaniem niż
powrót do UE. Upadek ISIL/Daiszu może również spowodować odrodzenie się innych
ugrupowań, takich jak Al-Kaida, które mogą przyjąć nowe strategie działania. Wydaje się,
że obecnie najbardziej palącą sprawą jest skuteczne rozwiązanie problemu osób
zradykalizowanych, przebywających w UE, ale niekoniecznie zidentyfikowanych przez
władze, oraz zapobieganie dalszej radykalizacji.
W pewnym stopniu zmienił się charakter zamachów terrorystycznych popełnianych
przez dżihadystów na terytorium UE. Niektóre z nich są co prawda nadal popełniane, lub
przynajmniej organizowane, przez siatki terrorystyczne, ale sprawcami pozostałych są
pojedynczy dżihadyści, którzy są tylko luźno (lub nie są wcale) związani z ISIL/Daiszem czy
innymi ugrupowaniami. Często działają oni samotnie, najczęściej używając prostych,
łatwo dostępnych środków (np. pojazdów samochodowych, noży), i liczą na masowe
ofiary lub napadają na pojedyncze osoby. Atakowane są zarówno cele „twarde” (policja
i wojsko), jak i „miękkie” (tłumy w miejscach publicznych).
Wydaje się, że coraz ważniejszą rolę odgrywają kobiety. Początkowo werbowane do
wykonywania mniej istotnych zadań, takich jak wychowywanie dzieci zgodnie z ideologią
dżihadystyczną, obecnie są coraz częściej włączane w przygotowywanie
i przeprowadzanie zamachów terrorystycznych. Według Europolu co czwarta osoba
aresztowana w UE w 2016 r. za działania terrorystyczne była kobietą. Fakt, że wśród
powracających osób może być wiele kobiet i dzieci, prawdopodobnie
zindoktrynowanych i przyzwyczajonych do przemocy, wymaga konkretnych działań
politycznych, wykraczających daleko poza samo egzekwowanie prawa.
Ostatnie zamachy rzuciły także nowe światło na powiązania terroryzmu z pospolitą
przestępczością. Większość sprawców w przeszłości popełniała już przestępstwa, na
przykład handlowała narkotykami czy dokonywała kradzieży, a dla części z nich
przystąpienie do brutalnych ekstremistów nie oznacza porzucenia dotychczasowej
działalności. Zatem pospolita przestępczość może być łatwym źródłem finansowania
działalności terrorystycznej.

Kompleksowa odpowiedź UE
W tych zmieniających się okolicznościach UE chce być głównym forum współpracy
antyterrorystycznej między państwami członkowskimi. Chociaż zwalczanie terroryzmu
należy w dużym stopniu do kompetencji krajowych, UE stworzyła ramy prawne
i strategiczne obejmujące różnorodne obszary, w tym współpracę policyjną i sądową,
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cyberbezpieczeństwo i walkę z finansowaniem terroryzmu. W odpowiedzi na apele
o ocenę szeregu istniejących środków Komisja opublikowała w czerwcu 2017 r.
kompleksową analizę poświęconą w dużej mierze zwalczaniu terroryzmu. Wynika z niej,
że główne unijne instrumenty polityki bezpieczeństwa są odpowiednie i że działania UE
przyniosły pozytywne rezultaty, bez istotnych skutków ubocznych ani powielania czy
nakładania się działań. Wynika z niej jednak również, że niektóre z tych instrumentów nie
zostały w pełni i skutecznie wdrożone. Ponadto niektóre istotne unijne akty prawne
zostały przyjęte dopiero niedawno i czekają jeszcze na transpozycję do prawa krajowego.
Są to na przykład dyrektywa o danych PNR z 2016 r. i dyrektywa o zwalczaniu terroryzmu
z 2017 r. – państwa członkowskie powinny transponować je w 2018 r. Pierwsza z nich
pokazuje, że UE jest gotowa zapewnić organom ścigania bardzo szeroki dostęp do
informacji, a druga – że chce rozszerzyć wykaz działań terrorystycznych przez uznanie za
przestępstwa takich czynów jak podróżowanie i odbywanie szkoleń na potrzeby
terroryzmu.
Z kolei Parlament Europejski utworzył specjalną komisję (TERR), która ma zbadać
niedociągnięcia w walce z terroryzmem i zastanowić się nad możliwymi kolejnymi
krokami.
Niektóre obszary wymagają dalszej poprawy; obecnie analizowane są najlepsze sposoby
wyeliminowania istniejących niedociągnięć i stawienia czoła wyzwaniom. Jednym
z takich obszarów jest wymiana informacji i danych wywiadowczych – współpraca
organów krajowych jest tutaj wciąż niedostateczna pomimo istotnych postępów
z ostatnich dwóch lat. Rozwiązaniem może być np. skuteczniejsze wykorzystywanie
istniejących systemów informacyjnych UE służących do zarządzania granicami
i zapewniania bezpieczeństwa (np. System Informacyjny Schengen – SIS). Analizowane
są różne możliwości zwiększenia interoperacyjności tych systemów, zapewnienia
funkcjonariuszom pierwszej linii szybszego dostępu do informacji oraz zapobiegania
powstawaniu „martwych pól” (gdy ta sama osoba zostanie wpisana w różnych bazach
danych pod różnymi pseudonimami). Odpowiednie wnioski ustawodawcze
przedstawiono w grudniu 2017 r., a w 2018 r. ma zostać przyjęty nowy mandat
Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami
Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA).
Kolejnym problemem wymagającym intensywniejszych prac jest radykalizacja postaw.
Rozszerzono sieć upowszechniania wiedzy o radykalizacji postaw (RAN); obejmuje ona
obecnie 3 000 osób z całej UE, zajmujących się tym problemem na co dzień na szczeblu
lokalnym. Sieć z powodzeniem koordynuje i wspiera gromadzenie wiedzy fachowej, ale
potrzeba jeszcze głębszego zrozumienia zjawiska radykalizacji, nadal zbyt mało
poznanego.
Organy UE działające w obszarze bezpieczeństwa zamierzają dalej dostosowywać
metody pracy do nowych warunków, by skuteczniej stawiać czoła zagrożeniom
terrorystycznym. Duże osiągnięcia ma tu Europol, który utworzył Europejskie Centrum
ds. Zwalczania Terroryzmu (ECTC), wyspecjalizowaną jednostkę skupiającą środki służące
zwalczaniu terroryzmu. ECTC zarządza m.in. systemem informacyjnym Europolu,
unijno-amerykańskim programem śledzenia środków finansowych należących do
terrorystów (program TFTP) i unijną jednostką ds. zgłaszania podejrzanych treści
w internecie, która zwalcza propagandę terrorystyczną i ekstremizm w sieci. ECTC pełni
zatem funkcję centralnej platformy informacyjnej oraz wspiera i koordynuje
prowadzenie transgranicznych śledztw dotyczących terroryzmu, np. śledztw w sprawie
zamachów w Paryżu i Brukseli.
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W inicjatywach, które UE prawdopodobnie podejmie w najbliższej przyszłości, zajmie się
opisanymi tendencjami w rozwoju terroryzmu. Wskazują na to przedstawione niedawno
przez Komisję plany działań mających poprawić ochronę przestrzeni publicznej
i zwiększyć gotowość na wypadek chemicznych, biologicznych, radiologicznych
i jądrowych (CBRJ) zagrożeń dla bezpieczeństwa. Przedmiotem zainteresowania jest
również szyfrowanie, a także niezgodne z prawem stosowanie substancji chemicznych
do produkcji materiałów wybuchowych wytwarzanych domowym sposobem. Ponadto
Komisja ponownie rozważa utworzenie systemu obejmującego płatności
wewnątrzunijne w uzupełnieniu unijno-amerykańskiego programu śledzenia środków
finansowych należących do terrorystów.
Nie wiadomo jeszcze, na ile przyszłe działania UE będą uwzględniać prawa podstawowe
i normy ochrony danych. Te prawa i normy są zdefiniowane w uregulowaniach
międzynarodowych i unijnych, ale nie zawsze są w pełni przestrzegane w unijnej polityce
przeciwdziałania terroryzmowi, powstającej głównie w odpowiedzi na sytuacje
kryzysowe.
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2. Dezinformacja i cyberbezpieczeństwo
W 2017 r. rosyjskie kampanie służące wywieraniu wpływu, organizowane za
pośrednictwem mediów społecznościowych z siedzibą w USA, nadal budziły duże
zaniepokojenie w zachodnich demokracjach. W ciągu roku stopniowo ujawniano
rozmiary ingerencji Kremla w kampanię poprzedzającą wybory prezydenckie w USA
w 2016 r. W odtajnionej analizie wywiadu amerykańskiego z początku 2017 r.
stwierdzono, że Kreml wykorzystywał profesjonalnych „trolli” internetowych i rosyjską
państwową stację telewizyjną RT w „działaniach służących wywieraniu wpływu”. Rok
później największe media społecznościowe w końcu przyznały przed amerykańskim
ustawodawcą, że prokremlowscy gracze wykupili i opublikowali reklamy dzielące opinię
publiczną, których zasięg zwiększyło wykorzystanie tzw. botów i interakcji
międzyludzkich sterowanych algorytmami. Reklamy te, mające wpływać zarówno na
liberałów, jak i na konserwatystów, tylko za pośrednictwem Facebooka dotarły do
126 mln Amerykanów. Ponadto kilka państw członkowskich UE – w tym Zjednoczone
Królestwo i Hiszpania – oskarżyło Rosję o ingerowanie w wybory lub referenda krajowe.
W tej sytuacji wzrasta presja na największe firmy technologiczne, aby zaczęły
udostępniać posiadane przez siebie informacje i wzięły na siebie większą
odpowiedzialność za zamieszczane treści.

Walka UE z kampaniami służącymi wywieraniu wpływu
W związku z opisanymi wydarzeniami rosną naciski na Wysoką Przedstawiciel UE
Federikę Mogherini, by wzmocniła grupę zadaniową East StratCom (wzywa do tego
np. Parlament Europejski w przyjętej w 2016 r. rezolucji o przeciwdziałaniu wrogiej
propagandzie stron trzecich). Odkąd grupa ta powstała w 2015 r. w ramach Europejskiej
Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ), korzysta ona z oddelegowanych pracowników
i sieci wolontariuszy, którzy gromadzą dezinformujące teksty (jak dotąd ponad 3 300
przykładów w 18 językach), a następnie analizują je, obalają zawarte w nich twierdzenia
i publikują ich treść w cotygodniowych biuletynach. Na początku 2018 r. Federica
Mogherini poprosi prawdopodobnie o zwiększenie zasobów grupy StratCom mimo
ostrzeżeń ze strony Kremla, który twierdzi, że wzmocnienie tej grupy może jeszcze
bardziej zwiększyć napięcie w stosunkach UE-Rosja. W budżecie UE na 2018 r.,
zatwierdzonym przez Parlament w listopadzie 2017 r., przewidziano 1,1 mln EUR na
zainicjowany przez PE projekt pilotażowy „StratCom Plus”, który ma być realizowany
wspólnie przez Komisję Europejską i ESDZ. Projekt ten ma zwiększyć unijne możliwości
konfrontowania dezinformujących treści z faktami w obrębie UE i poza nią dzięki
podniesieniu umiejętności personelu (w przedstawicielstwach Komisji w państwach
członkowskich oraz w delegaturach UE w krajach Partnerstwa Wschodniego i na
Bałkanach Zachodnich), który będzie składał sprawozdania ESDZ i należącej do niej
grupie zadaniowej StratCom.
W czerwcu 2017 r. Parlament przyjął rezolucję w sprawie platform internetowych
i jednolitego rynku cyfrowego, w której podkreślił „znaczenie działań przeciwko
rozpowszechnianiu fałszywych wiadomości”. Następnie Komisja rozpoczęła konsultacje
publiczne na temat „fałszywych informacji i dezinformacji w internecie” oraz utworzyła
grupę wysokiego szczebla, w skład której weszli eksperci reprezentujący środowisko
akademickie, platformy internetowe, media informacyjne i organizacje społeczeństwa
obywatelskiego. Wyniki tych konsultacji i związane z nimi badanie Eurobarometru
zostaną opublikowane w marcu 2018 r., a w kwietniu gotowe ma być sprawozdanie
grupy wysokiego szczebla. Na wiosnę 2018 r. Komisja planuje opublikowanie komunikatu
w sprawie fałszywych informacji i dezinformacji.
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Zacieśnianie współpracy międzynarodowej jako odpowiedź na rosnące
zagrożenia hybrydowe
W 2017 r. pogłębiono współpracę między UE a NATO zgodnie z przyjętą w lipcu 2016 r.
globalną strategią na rzecz polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE, która przewiduje
zacieśnianie więzów i współpracy z NATO, a także zgodnie z przyjętą w tym samym
miesiącu wspólną deklaracją UE-NATO. W kwietniu 2016 r. opublikowano wspólny
komunikat Komisji i wysokiej przedstawiciel w sprawie wspólnych ram przeciwdziałania
zagrożeniom hybrydowym, a w październiku 2017 r. otwarto w Helsinkach Europejskie
Centrum ds. Zwalczania Zagrożeń Hybrydowych (Hybrid CoE). Decyzja 10 państw
członkowskich UE (Niemiec, Estonii, Hiszpanii, Francji, Łotwy, Litwy, Polski, Finlandii,
Szwecji i Zjednoczonego Królestwa), Norwegii i Stanów Zjednoczonych o otwarciu
centrum jest postrzegana jako znak, że napięć wywoływanych przez rosyjskie kampanie
służące wywieraniu wpływu nie można dłużej ignorować. UE i NATO poproszono
o udzielenie wsparcia radzie zarządzającej, a w pracach centrum mogą brać udział
wszystkie państwa członkowskie UE i sojusznicy NATO. Centrum utrzymuje ścisłe
kontakty z Komórką UE ds. Syntezy Informacji o Zagrożeniach Hybrydowych, powstałą
w ramach Centrum Analiz Wywiadowczych UE i w pełni operacyjną od maja 2017 r. Inne
ośrodki utworzono w państwach członkowskich UE takich jak Estonia, Łotwa i Litwa pod
egidą NATO, natomiast nowe centrum w Helsinkach jako pierwsze bezpośrednio łączy
NATO i UE. Zgodnie z opublikowanym w lipcu 2017 r. wspólnym sprawozdaniem
z wdrażania wspólnych ram współpraca między UE a NATO na tak bezprecedensowo
wysokim poziomie ma być kontynuowana w 2018 r., by zwalczać zagrożenia hybrydowe.

Cyberbezpieczeństwo: przejście do większej regulacji
W 2017 r. UE i cały świat nadal borykały się z wieloma zmieniającymi się zagrożeniami
dla cyberbezpieczeństwa, w tym z bezprecedensowymi pod względem skali atakami
z użyciem oprogramowania typu ransomware i z masowymi naruszeniami ochrony
danych; informacje na ten temat trafiały na pierwsze strony gazet. Szacuje się, że
codziennie dochodzi do utraty lub kradzieży ponad 5 mln rekordów danych oraz do
ponad 4 000 ataków typu ransomware. W ocenie zagrożenia wykorzystaniem Internetu
przez zorganizowane grupy przestępcze (IOCTA 2017) Europol przestrzega przed rosnącą
liczbą takich ataków na infrastrukturę krytyczną (szpitale, organy ścigania i firmy
transportowe), co grozi poważnymi zakłóceniami w funkcjonowaniu. Ponadto ciągły
proces digitalizacji otwiera nowe możliwości dla cyberataków mających na celu
ingerencję w wybory. Ataki takie, jak podkreślił Europol, mogą przybierać różnorodne
formy: ataków typu „odmowa obsługi”, zakłócających działanie stron internetowych
wykorzystywanych w kampanii wyborczej lub działanie wyborczych usług on-line,
ataków na systemy rejestracji wyborców i na urządzenia do głosowania lub ataków
polegających na nielegalnym pobieraniu danych. Wszystkie one zagrażają uczciwemu
przebiegowi i wiarygodności wyborów. Istnieje ryzyko, że przed wyborami europejskimi
w 2019 r. Parlament Europejski stanie się celem zarówno kampanii służących wywieraniu
wpływu, jak i cyberataków.
W tej sytuacji niektórzy analitycy uważają, że rządy powinny działać bardziej
zdecydowanie i wymagać od przedsiębiorstw większej odpowiedzialności. Na szczeblu
UE w maju 2018 r. wejdą w życie dwa instrumenty prawne o kluczowym znaczeniu:
dyrektywa o bezpieczeństwie sieci i informacji (NIS) oraz ogólne rozporządzenie
o ochronie danych. Zgodnie z dyrektywą NIS przedsiębiorstwa uznane za operatorów
usług kluczowych będą mieć obowiązek stosowania odpowiednich środków
bezpieczeństwa i zgłaszania organom krajowym poważnych incydentów. Ten sam
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obowiązek będzie dotyczyć dostawców usług cyfrowych (wyszukiwarki, usługi
przetwarzania w chmurze i internetowe platformy handlowe). Z kolei ogólne
rozporządzenie o ochronie danych przewiduje, że przedsiębiorstwa będą musiały
informować klientów i właściwe organy o przypadkach naruszenia ochrony danych. Kary
pieniężne za nieprzestrzeganie tych przepisów mogą sięgać nawet 20 mln EUR lub 4 %
rocznego obrotu.
UE dąży do zintensyfikowania działań w tej dziedzinie, dlatego we wrześniu 2017 r.
przyjęto nowe kompleksowe podejście do cyberbezpieczeństwa, czyli pakiet aktów
mający zwiększyć cyberodporność, poprawić skuteczność środków prawnokarnych
i przynieść ściślejszą współpracę międzynarodową. Zwiększania cyberodporności dotyczy
wniosek ustawodawczy w sprawie aktu o cyberbezpieczeństwie, którego celem jest
wzmocnienie Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA)
i przekształcenie jej w unijną agencję ds. cyberbezpieczeństwa mającą pełne zdolności
operacyjne. W październiku 2017 r. posłowie do Parlamentu przyjęli rezolucję w sprawie
walki z cyberprzestępczością. Wezwali w niej państwa członkowskie do większych
inwestycji w cyberbezpieczeństwo, by zapobiegać atakom przeprowadzanym w celu
zniszczenia infrastruktury krytycznej i zdestabilizowania społeczeństw. Posłowie
opowiedzieli się również za poprawą wymiany informacji za pośrednictwem Eurojustu,
Europolu i ENISA oraz za inwestowaniem w edukację, by rozwiązać problem braku
wykwalifikowanych
informatyków
specjalizujących
się
w dziedzinie
cyberbezpieczeństwa.
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3. Brexit – wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE
29 marca 2017 r. premier Zjednoczonego Królestwa Theresa May powiadomiła Radę
Europejską, że Zjednoczone Królestwo zamierza wystąpić z UE. Od tej daty rozpoczyna
się bieg dwuletniego terminu na osiągnięcie porozumienia w sprawie wystąpienia.
Zjednoczone Królestwo opuści również jednolity rynek UE i unię celną, dlatego będzie
dążyć do zawarcia z UE kompleksowej umowy o wolnym handlu. Miesiąc później Rada
Europejska (UE-27) przyjęła wytyczne dotyczące negocjacji ze Zjednoczonym
Królestwem, przewidujące podejście etapowe. Pierwszy etap rozmów ma dotyczyć
trzech priorytetowych kwestii: praw obywateli UE i obywateli Zjednoczonego Królestwa,
rozliczenia finansowego oraz sytuacji Irlandii Północnej. Drugi etap rozpocznie się po
osiągnięciu „wystarczających postępów” w etapie pierwszym i dotyczyć będzie
przyszłych stosunków między UE a Zjednoczonym Królestwem oraz rozwiązań
przejściowych, zgodnie ze złożonym później wnioskiem Zjednoczonego Królestwa.
8 grudnia, po sześciu rundach rozmów, wypracowano porozumienie w priorytetowych
kwestiach, zatem Rada Europejska mogła uznać, że osiągnięto wystarczające postępy
i można przejść do etapu drugiego.
Terminy: Negocjacje muszą zakończyć się jesienią 2018 r., żeby Parlament Europejski zdążył
wydać zgodę na zawarcie umowy o wystąpieniu, a parlament Zjednoczonego Królestwa –
zatwierdzić tę umowę, a tym samym by Zjednoczone Królestwo przestało być członkiem UE
z dniem 29 marca 2019 r. UE-27 i Zjednoczone Królestwo mogą przedłużyć ten termin za
obopólną zgodą.

Porozumienie w kluczowych sprawach regulowanych umową
o wystąpieniu
8 grudnia UE i Zjednoczone Królestwo ogłosiły, że osiągnęły porozumienie co do zasady
w głównych sprawach; porozumienie przedstawiono we wspólnym sprawozdaniu.
Można je będzie jeszcze dostosować do ewentualnych rozwiązań przejściowych i nie ma
ono wpływu na rozmowy o przyszłych stosunkach między UE a Zjednoczonym
Królestwem.
 Prawa obywateli: Strony osiągnęły porozumienie w sprawie ochrony i skutecznego
wykonywania wynikających z przepisów UE praw przysługujących obywatelom UE
i obywatelom Zjednoczonego Królestwa oraz członkom ich rodzin na terytorium
drugiej ze stron, „jeżeli obywatele ci skorzystali przed określoną datą z prawa do
swobodnego przemieszczania się”. Dzięki temu obywatele UE-27 i obywatele
Zjednoczonego Królestwa będą mogli nadal mieszkać, pracować i uczyć się
w państwie dotychczasowego pobytu. „Określona data” oznacza datę wystąpienia,
chociaż Komisja uważa, że jeżeli „pierwotne” prawa obywateli UE mają nadal
zastosowanie w okresie przejściowym, to „określoną datą” powinna być data
zakończenia tego okresu.
 Rozliczenie finansowe: Strony uzgodniły metodę rozliczenia finansowego, w tym jego
składniki, zasady obliczania i warunki płatności. Zasadniczo Zjednoczone Królestwo
będzie nadal mieć udział w wieloletnim budżecie UE do 31 grudnia 2020 r. i wpłacać
zobowiązania narosłe do tego czasu.
 Irlandia Północna i Irlandia: Negocjatorzy uzgodnili szereg zasad i zobowiązań, by nie
uniemożliwić współpracy między północną i południową częścią wyspy Irlandii po
wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z UE, z jednolitego rynku i z unii celnej.
Zasadniczo strony zobowiązały się kontynuować proces pokojowy i przestrzegać
porozumienia wielkopiątkowego, m.in. nie tworzyć na wyspie „twardej granicy”.
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Ponadto Zjednoczone Królestwo zobowiązało się „w pełni przestrzegać” tych
przepisów UE, które wspierają rozwój współpracy i gospodarki na całej wyspie, jeżeli
nie uda się uzgodnić konkretnych rozwiązań dla Irlandii Północnej w przyszłych
stosunkach między UE a Zjednoczonym Królestwem lub w innych ramach.
 Pozostałe aspekty brexitu omawiane w pierwszym etapie wymagają dalszych
rozmów. Do zagadnień tych należy wypowiedzenie przez Zjednoczone Królestwo
traktatu Euratom, niezakończone unijne postępowania sądowe i administracyjne,
towary wprowadzone do obrotu przed wystąpieniem, trwająca współpraca policyjna
i sądowa w sprawach karnych oraz współpraca sądowa w sprawach cywilnych
i handlowych. Rozbieżności dotyczą przede wszystkim wykonania umowy
o wystąpieniu, to jest roli Trybunału Sprawiedliwości UE, instytucjonalnych
mechanizmów rozwiązywania sporów i zapewnienia przestrzegania umowy.

Dalsze działania: okres przejściowy i przyszłe stosunki między UE
a Zjednoczonym Królestwem
15 grudnia Rada Europejska (UE-27) uznała na podstawie zalecenia Komisji, że osiągnięto
wystarczające postępy i można przejść do drugiego etapu negocjacji. W nowych
wytycznych wzywa negocjatorów, by rozpoczęli opracowywanie umowy o wystąpieniu
na podstawie wspólnego sprawozdania i rozmów o innych aspektach brexitu. Podkreśla
również, że postępy na drugim etapie będą zależeć od pełnego przestrzegania
zobowiązań podjętych na etapie pierwszym.
Rozwiązania przejściowe, które muszą być precyzyjnie określone i mają obowiązywać
tylko przez określony czas, będą elementem umowy o wystąpieniu, objętym
następującymi zasadami: (i) Zjednoczone Królestwo pozostanie w unii celnej i na
jednolitym rynku, ale nie będzie reprezentowane w instytucjach UE; (ii) do
Zjednoczonego Królestwa będzie miał zastosowanie cały dorobek prawny UE (w tym
zmiany wprowadzone w okresie przejściowym), wraz z „wszystkimi istniejącymi unijnymi
instrumentami i strukturami regulacyjnymi, budżetowymi, nadzorczymi, sądowniczymi
i związanymi z egzekwowaniem”; (iii) Zjednoczone Królestwo będzie wypełniać
obowiązki wynikające z czterech swobód jednolitego ryku i z unii celnej. W styczniu Rada
przyjmie wytyczne negocjacyjne w sprawie rozwiązań przejściowych na podstawie
zalecenia Komisji.
Procedury w Zjednoczonym Królestwie: 13 lipca rząd Zjednoczonego Królestwa przedłożył
w parlamencie projekt ustawy o (wystąpieniu z) Unii Europejskiej. Celem tego projektu jest
uchylenie, z dniem wystąpienia, ustawy o Wspólnotach Europejskich z 1972 r., na mocy której
prawo UE obowiązuje w Zjednoczonym Królestwie, a większość przepisów UE zostaje
przeniesiona do porządku prawnego Zjednoczonego Królestwa. Parlament jeszcze rozpatruje
projekt ustawy. Zjednoczone Królestwo ogłosiło również, że umowa o wystąpieniu zostanie
bezpośrednio włączona do prawa krajowego na mocy prawa pierwotnego.

W kwestii przyszłych stosunków między UE a Zjednoczonym Królestwem Rada
Europejska ogłosiła, że jest gotowa rozpocząć wstępne rozmowy, by ustalić wspólne
założenia, które zostaną zapisane w deklaracji politycznej towarzyszącej umowie
o wystąpieniu, gdyż nową umowę będzie można zawrzeć dopiero wtedy, gdy
Zjednoczone Królestwo stanie się państwem trzecim. Niemniej dyskusje na temat handlu
i innych obszarów współpracy, takich jak zwalczanie terroryzmu, bezpieczeństwo,
obronność i polityka zagraniczna, rozpoczną się dopiero po uzgodnieniu dodatkowych
wytycznych w marcu 2018 r. Dla UE kluczowe będzie zachowanie integralności
i prawidłowego funkcjonowania jednolitego rynku oraz uniknięcie zakłóceń
w stosunkach z państwami trzecimi, z którymi obecnie współpracuje. W UE trwają
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wewnętrzne dyskusje przygotowawcze, ale Zjednoczone Królestwo jeszcze nie wyjaśniło,
jaką umową handlową jest zainteresowane.
Jaka umowa gospodarczo-handlowa?
Zdaniem UE wykluczenie udziału w jednolitym rynku UE (na wzór państw EOG/EFTA) oznacza, że
jedynym rozwiązaniem dla Zjednoczonego Królestwa jest porozumienie podobne do umowy
handlowej między UE a Kanadą (CETA). Przewiduje ona jednak ograniczony dostęp do rynku usług.
Główny negocjator Zjednoczonego Królestwa zaproponował wariant „Kanada plus-plus-plus”, czyli
„Kanada plus najkorzystniejsze elementy umowy z Japonią, plus najkorzystniejsze elementy
umowy z Koreą Południową plus... usługi”. Eksperci zaproponowali również układ
o stowarzyszeniu, na wzór umowy między UE a Ukrainą. Ustanawiałby on pogłębioną
i kompleksową strefę wolnego handlu oraz polityczną współpracę w polityce zagranicznej lub
w dziedzinie zwalczania terroryzmu. Obecnie mało prawdopodobny wydaje się scenariusz
zakładający brak jakiejkolwiek umowy i prowadzenie wymiany handlowej na zasadach WTO;
miałby on najbardziej szkodliwe konsekwencje gospodarcze, zwłaszcza dla Zjednoczonego
Królestwa.

Rola Parlamentu Europejskiego
Zawarcie umowy o wystąpieniu wymaga zgody Parlamentu; przyjął on trzy rezolucje
w sprawie negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem: 5 kwietnia 2017 r., 3 października
2017 r. i 13 grudnia 2017 r. W ostatniej z nich wezwał do pełnego przestrzegania
zobowiązań podjętych we wspólnym sprawozdaniu i do ich pełnego odzwierciedlenia
w postanowieniach mających moc prawną, co jego zdaniem jest warunkiem przyszłych
postępów. Przedstawił również pięć nierozstrzygniętych kwestii, którymi należy zająć się
w dalszej kolejności. Ponadto podkreślił, że w okresie przejściowym do Zjednoczonego
Królestwa muszą mieć zastosowanie instrumenty i struktury nadzorcze UE oraz cały
unijny dorobek prawny.
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4. Pogłębiające się nierówności
Nierówności to głęboko zakorzeniony i utrzymujący się problem w UE i na całym świecie.
Chociaż w obrębie UE współczynnik Giniego (ekwiwalentny dochód do dyspozycji)
niewiele się zmienia – zarówno w poszczególnych państwach członkowskich, jak
i w UE-28 jako całości – widoczne są duże różnice terytorialne i rozwojowe. Co więcej,
nowe, pełniejsze metody gromadzenia danych, wykraczające poza PKB i uwzględniające
również czynniki środowiskowe i społeczne, dają jeszcze bardziej zróżnicowany obraz. Na
przykład opublikowany ostatnio przez OECD indeks dobrobytu pokazuje, że skutki
kryzysu finansowo-gospodarczego są nadal odczuwalne i nie wszyscy w jednakowej
mierze czerpią korzyści z globalizacji, w tym z większego otwarcia na świat. Dane
pokazują wyraźne różnice między społeczeństwami i jednostkami w zależności od
poziomu wykształcenia, dochodów, stanu majątkowego, stanu zdrowia, wieku i miejsca
urodzenia. Na przykład, osoby poniżej 25. roku życia są w szczególnie trudnej sytuacji,
mimo że są lepiej wykształcone niż poprzednie pokolenia; prawdopodobieństwo
bezrobocia jest wśród tych osób o 60 % większe niż w przedziale wiekowym od 25 do 54
lat. Ogólnie sytuacja ta przynosi brak zaufania do rządzących, zarówno na poziomie
krajowym, jak i unijnym, i prowadzi do napięć politycznych.

Czym są nierówności?
Nierówność oznacza nie tylko nierówność dochodów; może dotyczyć także nierówności
pod względem wykształcenia, stanu zdrowia czy mobilności społecznej. Ponadto
nierówności mogą występować między pokoleniami, płciami i regionami oraz między
osobami o różnym pochodzeniu społecznym czy kulturowym. Zatem problem wiąże się
również z podstawowymi strukturami naszych społeczeństw, dlatego środki zaradcze
muszą być ukierunkowane na te podstawowe struktury, a przy tym nie ma jednego,
uniwersalnego rozwiązania. Istniejące podejścia obejmują np. zwalczanie nierówności
szans lub wspieranie wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu. Za tym drugim
środkiem przemawia głównie to, że wzrostu gospodarczego nie można zapewniać
kosztem równości, a znaczne nierówności naruszają spójność społeczną. Niektórzy
wskazują, że literatura fachowa nie dostarcza rozstrzygających dowodów
potwierdzających wpływ nierówności na wzrost, co wywołuje ożywione spory co do
najlepszej przyszłej polityki i strategii.

Strategie zwalczania nierówności w UE w 2018 r.
Na zmniejszanie nierówności należy obecnie patrzeć z perspektywy procesu refleksji nad
przyszłością UE, który rozpoczęło opublikowanie przez Komisję Europejską w marcu
2017 r. białej księgi na ten temat. Dwa dodatkowe dokumenty szczegółowe – jeden
dotyczący społecznego wymiaru UE, drugi poświęcony wykorzystywaniu możliwości
płynących z globalizacji – bezpośrednio odnoszą się do podstawowego problemu
nierówności oraz do nowych rodzajów nierówności wynikających z przemian
gospodarczych i technologicznych, a także przedstawiają możliwe rozwiązania.
W dokumencie dotyczącym wymiaru społecznego mowa jest o nierównościach
w dochodach i o tym, jak dobrze funkcjonujące państwo opiekuńcze może
przeciwdziałać temu zjawisku. Dokument dotyczący globalizacji wyjaśnia problematykę
koncentracji majątku w UE w rękach niewielkiej grupy osób (chociaż i tak koncentracja
ta jest o wiele mniejsza niż w pozostałych częściach świata), zwracając jednocześnie
uwagę, że mniejsze nierówności występują w państwach członkowskich lepiej
zintegrowanych z globalnymi łańcuchami dostaw. Podstawowym dylematem wszystkich
decyzji o społeczno-gospodarczym wymiarze przyszłej UE jest konieczność

10 ważnych spraw na 2018 r.

Strona 16 z 35

jednoczesnego
zaspokojenia
oczekiwań
dotyczących
„odpowiedzialności
i konkurencyjności” oraz „solidarności i opieki”. O ile pierwszy z tych elementów oznacza
bardziej rygorystyczne stosowanie przepisów, utrzymanie zasady „no bail-out”,
zmniejszanie ryzyka, ściślejsze przestrzeganie zasad rynkowych i reformy strukturalne,
o tyle drugi wymaga bardziej elastycznych przepisów, wspólnych instrumentów podziału
ryzyka, większego europejskiego wsparcia dla reform krajowych, zwiększania swobody
budżetowej dla inwestycji publicznych, zmniejszania nierówności makroekonomicznych
oraz niwelowania różnic między państwami strefy euro a państwami spoza niej. Aby
osiągnąć te bardzo zróżnicowane, czy wręcz sprzeczne cele i zmierzać do konwergencji,
unikając dywergencji, trzeba wprowadzić zestaw działań wspierających korzystne
otoczenie gospodarcze. Oznacza to również konieczność ściślejszej koordynacji polityki
gospodarczej i polityki społecznej.
W UE środki bezpośrednio przeciwdziałające niektórym podstawowym przyczynom
nierówności zostaną w 2018 r. powiązane z wdrażaniem europejskiego filaru praw
socjalnych i towarzyszących mu inicjatyw. Filar ten obejmuje 20 zasad i praw, które mają
pomóc ożywić obecny rynek pracy i unowocześnić systemy bezpieczeństwa socjalnego,
jednocześnie wspierając sprawiedliwość międzypokoleniową. Dotyczy trzech głównych
tematów: równych szans i dostępu do rynku pracy, sprawiedliwych warunków pracy oraz
ochrony socjalnej i włączenia społecznego. Przewodniczący Komisji Europejskiej,
Parlamentu Europejskiego i Rady UE podpisali międzyinstytucjonalną proklamację
w sprawie filaru społecznego podczas szczytu społecznego, który odbył się w Göteborgu
w listopadzie 2017 r. Zawiera ona wspólne zobowiązanie trzech instytucji do działania
w tej dziedzinie.
Filar społeczny przygotowano z myślą o strefie euro, ale zgodnie z proklamacją jest on
otwarty dla wszystkich państw członkowskich. Głównym wyzwaniem pozostaje jak
najskuteczniejsze wdrożenie filaru społecznego i powiązanej z nim polityki, tak by
dopasować go do specyfiki społeczno-gospodarczej poszczególnych państw
członkowskich. Jak podkreślono w kilku rezolucjach Parlamentu Europejskiego, strategie
wdrażania powinny obejmować inicjatywy ukierunkowane na cały cykl życia, a także
środki dotyczące zarządzania i finansowania. Wspólna proklamacja przewiduje, że
wdrażaniem powinny zająć się głównie państwa członkowskie, z udziałem partnerów
społecznych. Chcąc zapewnić monitorowanie i wspieranie procesu wdrażania,
w programie prac Komisji na rok 2018 przewidziano włączenie tablicy wyników
zawierającej wskaźniki społeczne, która towarzyszy filarowi społecznemu, do
europejskiego semestru (czyli ram koordynowania polityki gospodarczej na szczeblu
europejskim).
Wdrażaniu niektórych zasad filaru społecznego mają służyć środki zapisane w pakiecie
dotyczącym sprawiedliwości społecznej, którego przyjęcie zaplanowano na 2018 r.; mają
one wesprzeć dążenia państw członkowskich do unowocześnienia krajowych systemów
bezpieczeństwa socjalnego. Środki te obejmują utworzenie europejskiego urzędu
ds. pracy, zapewnienie osobom samozatrudnionym na nietypowych warunkach dostępu
do systemu zabezpieczenia społecznego, wprowadzenie europejskiego numeru
ubezpieczenia społecznego wykorzystywanego w różnych sektorach polityki oraz
znowelizowanie dyrektywy w sprawie pisemnego oświadczenia, która zobowiązuje
pracodawców do informowania pracowników o warunkach pracy. Ponadto pakiet
dotyczący równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, obejmujący środki
legislacyjne i nielegislacyjne, może pomóc na nowo zdefiniować obszar opieki, by był on
postrzegany w większym stopniu jako nieodłączny element życia społecznego. Jeśli
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chodzi o zasady filaru społecznego dotyczące zapewniania dostępu do edukacji wysokiej
jakości oraz problemu niedopasowania umiejętności, szczególna uwaga zostanie
poświęcona 10 działaniom zaproponowanym w 2016 r. w „Nowym programie na rzecz
umiejętności”. Priorytetowo potraktowane zostanie wdrażanie zalecenia w sprawie
ścieżek poprawy umiejętności, dotyczącego osób dorosłych o niskim poziomie
podstawowych umiejętności i kwalifikacji.
„Twarde” zarządzanie gospodarką i przyszłość finansów UE będą mieć bardzo duży
wpływ na dążenie do wyeliminowania nierówności w UE. Planowane inicjatywy służące
dokończeniu budowy unii gospodarczej i walutowej obejmują zapisanie w budżecie UE
środków na wspieranie reform strukturalnych i rozwój instrumentu pomocy
przedakcesyjnej na rzecz konwergencji. Ważną rolę odegra również debata na temat
wieloletnich ram finansowych na okres po roku 2020. Rozpocznie się ona, gdy Komisja
przedstawi stosowny wniosek, co powinno nastąpić w maju 2018 r., i będzie musiała
pogodzić potrzebę elastyczności i szybkiego działania władzy wykonawczej z większą
demokratyczną legitymacją i jednolitością budżetu.
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5. Migracja
Chociaż rekordowo duży napływ migrantów do UE w 2015 i 2016 r. osłabł pod koniec
2017 r., migracja drogą morską nadal utrzymuje się na wysokim poziomie. Biorąc pod
uwagę globalne reperkusje konfliktów międzynarodowych i wewnętrznych, zmiany
klimatu oraz rosnące nierówności między UE a państwami trzecimi, jest mało
prawdopodobne, by fala migracji opadła w 2018 r. i w kolejnych latach. UE musi zatem
przystosować się do nowej rzeczywistości i przygotować się na nieprzewidywalne,
wymuszone ruchy migracyjne. Ma temu służyć szereg prowadzonych obecnie działań,
a ten priorytet polityczny odzwierciedlono również w budżecie UE, gdzie na migrację
i bezpieczeństwo przeznaczono w 2018 r. prawie 4,1 mld EUR, a w latach 2015-2018
kwota finansowania tych obszarów polityki wyniesie w sumie 22 mld EUR.

Reforma wspólnego europejskiego systemu azylowego
W 2016 r. Komisja przedstawiła kilka wniosków dotyczących: reformy wspólnego
europejskiego systemu azylowego (w drodze nowelizacji rozporządzenia dublińskiego),
utworzenia Agencji Unii Europejskiej ds. Azylu, wzmocnienia systemu Eurodac
(pobieranie odcisków palców migrantów), zastąpienia dyrektywy o procedurach
azylowych i dyrektywy o kwalifikowaniu rozporządzeniami oraz przekształcenia
dyrektywy o warunkach przyjmowania. Parlament Europejski i Rada poczyniły postępy
w negocjacjach nad tymi reformami, ale proces legislacyjny jeszcze trwa. Wszystkie
wymienione sprawy uznano za priorytetowe wnioski oczekujące na przyjęcie
w programie prac Komisji na rok 2018 i w międzyinstytucjonalnej wspólnej deklaracji
w sprawie priorytetów legislacyjnych.

Uszczelnianie granic
W ostatnim roku zniesiono kontrole na granicach wewnętrznych w kilku państwach
strefy Schengen, które czasowo wprowadziły takie kontrole po stwierdzeniu w 2015 r.
poważnych niedociągnięć na greckiej granicy zewnętrznej. Zgodnie z przepisami kodeksu
granicznego Schengen zezwolono Austrii, Danii, Niemcom, Szwecji i Norwegii na
utrzymanie tych kontroli do listopada 2017 r. Ponieważ dalsze przedłużenie nie było
możliwe, Komisja zaproponowała nowelizację kodeksu granicznego Schengen zgodnie
z planem działania „Powrót do strefy Schengen”. Nowelizacja ma polegać na
wprowadzeniu większych gwarancji proceduralnych, specjalnej procedury na wypadek
stałych poważnych zagrożeń oraz dłuższego maksymalnego okresu tymczasowego
przywracania kontroli na granicach wewnętrznych w razie przewidywalnych wydarzeń
i zidentyfikowanych zagrożeń. Parlament i Rada mają rozpatrzyć wniosek Komisji
w 2018 r. Kolejnym krokiem ku skuteczniejszemu zarządzaniu granicami zewnętrznymi
było przyjęcie rozporządzenia o systemie wjazdu/wyjazdu, w którym rejestrowani będą
wszyscy obywatele państw trzecich przekraczający granice Schengen. Pieczątki
w paszportach zostaną zastąpione bardziej zautomatyzowanymi kontrolami. Ponadto
łatwiej będzie wykrywać zarówno fałszywe dokumenty i oszustwa dotyczące tożsamości,
jak i przypadki nieprzestrzegania maksymalnego okresu pobytu dozwolonego na
podstawie wizy. Nowy system ma zacząć działać do 2020 r. Ma on zwiększyć
interoperacyjność systemów informacyjnych UE i usunąć niedostatki w pozyskiwaniu
informacji.

Powroty i readmisje
W śródokresowym przeglądzie „Europejskiego programu w zakresie migracji” Komisja
oceniła, że chociaż wyjazd nakazano połowie spośród około 1 mln obywateli państw
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trzecich, którzy w 2016 r. nielegalnie przebywali na terytorium UE, to faktycznie
odesłano tylko 226 000 osób. Problem ten częściowo wynika z niechęci państw trzecich
do współpracy w zakresie readmisji. UE dąży do zawarcia umów o readmisji (w kolejności
priorytetów) z Nigerią, Tunezją i Jordanią oraz kontynuuje negocjacje z Marokiem
i Algierią. W podejściu politycznym UE, które odzwierciedla znowelizowany plan
działania w zakresie powrotów, położono również nacisk na bardziej systemowe
rozwiązanie w razie braku współpracy przy powrotach; rozwiązanie to może objąć także
środki wizowe. Niski odsetek powrotów wynika jednak również z braku skuteczności
państw członkowskich UE w stosowaniu odpowiednich instrumentów. Aby zaradzić temu
problemowi, Komisja zaleciła opracowanie wspólnego zestawu wytycznych –
„Podręcznika dotyczącego powrotów” – oraz zacieśnienie współpracy z Europejską
Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej. Proponowane nowe narzędzia służące
zarządzaniu granicami, np. przekształcony System Informacyjny Schengen, Eurodac
i europejski system informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż, również powinny
usprawnić wymianę informacji między państwami członkowskimi na potrzeby
powrotów.

Współpraca z państwami trzecimi
W marcu 2016 r. UE i Turcja wydały oświadczenie dotyczące planów pogłębienia
współpracy w celu zahamowania nieuregulowanej migracji z Turcji do UE. W kolejnych
miesiącach Komisja nawiązała dialog z innymi państwami pochodzenia i tranzytu, by
zintensyfikować działania istniejących platform współpracy, takich jak dialog UE-Afryka
poświęcony migracji i mobilności oraz proces chartumski i proces rabacki. Na tej
podstawie opracowała nowe ramy partnerstwa z państwami trzecimi, by pomóc
eliminować pierwotne przyczyny nieuregulowanej migracji, zwalczać handel ludźmi
i motywować te państwa do ściślejszej współpracy w zakresie powrotów i readmisji.
Nowe partnerstwa powiązano z systemem zachęt, zarówno pozytywnych (ułatwienia
wizowe), jak i negatywnych (uzależnienie współpracy rozwojowej od spełnienia
określonych warunków). Partnerstwa takie zawarto z Jordanią, Libanem, Nigrem,
Nigerią, Senegalem, Mali i Etiopią. We wrześniu 2017 r. Komisja ogłosiła zawarcie
kolejnych partnerstw z państwami z Afryki Zachodniej i Północnej w celu zmniejszenia
przepływów na szlaku środkowośródziemnomorskim. W tym samym celu na początku
2017 r. Włochy podpisały protokół ustaleń z Libią. W lipcu UE opublikowała plan
działania prezentujący środki wsparcia dla Włoch oraz pomoc dla libijskiej straży
przybrzeżnej w przechwytywaniu i odsyłaniu migrantów zatrzymanych na Morzu
Śródziemnym. Te działania są ostatnio krytykowane, m.in. przez Wysokiego Komisarza
ONZ ds. Praw Człowieka, a UE wezwano do przestrzegania praw człowieka i zasady
non-refoulement podczas działań prowadzonych w państwach trzecich lub we
współpracy z nimi; takie same zalecenia znalazły się w wytycznych unijnej Agencji Praw
Podstawowych.

Legalne możliwości migracji do UE
W orędziu o stanie Unii wygłoszonym w 2017 r. przewodniczący Komisji Jean-Claude
Juncker stwierdził, że „nielegalna migracja zostanie zatrzymana, tylko jeśli istnieć będzie
prawdziwa alternatywa dla niebezpiecznych podróży”. W UE państwa członkowskie
przesiedlają uchodźców z państw trzecich bezpośrednio w ramach unijnego systemu
przesiedleń w sytuacjach nadzwyczajnych i na podstawie oświadczenia UE-Turcja.
W skali globalnej liczba przesiedleń pozostaje jednak niewielka. We wrześniu 2017 r.
Komisja zaleciła, aby do października 2019 r. państwa członkowskie dodatkowo
przesiedliły co najmniej 50 000 osób wymagających szczególnego traktowania. Biuro
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UNHCR i Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji również przygotowują bardziej
ukierunkowane podejście do dużych przepływów migrantów i uchodźców. Podejście to
mają uzupełnić konkretne zobowiązania międzynarodowe, w tym ze strony UE. Ten
wielostopniowy proces, rozpoczęty we wrześniu 2016 r. wraz z ogłoszeniem deklaracji
nowojorskiej, wejdzie w fazę formalnych konsultacji w pierwszej połowie 2018 r., by do
grudnia można było przyjąć ostateczne wersje dwóch globalnych porozumień –
o uchodźcach i o migrantach. Równolegle można rozważyć wprowadzenie programów
przewidujących pokrywanie kosztów pobytu przez osoby prywatne i społeczności
lokalne, z udziałem organizacji społeczeństwa obywatelskiego i grup osób prywatnych.
Innym sposobem zwiększania możliwości legalnej migracji do UE jest mobilność
pracowników. Niebieska karta UE ma przyciągać i zatrzymywać wysoko
wykwalifikowanych pracowników, ale jest wykorzystywana tylko w ograniczonym
stopniu. Nowelizacja dyrektywy o niebieskiej karcie jest obecnie przedmiotem negocjacji
między Parlamentem Europejskim a Radą.
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6. Upodmiotowienie ludzi młodych
Według danych Eurostatu młodych Europejczyków w wieku od 15 do 29 lat jest obecnie
88,6 mln. Stanowią oni 17,4 % ogółu populacji; odsetek ten powoli, lecz stale spada od
roku 2006 (19,6 %, 96,6 mln osób). Kobiety stanowią większość ogółu populacji, jednak
w tej grupie wiekowej są mniejszością. Około 66 % młodych ludzi mieszka z rodzicami,
a wyprowadzają się od nich średnio w wieku 26 lat. Około 28,8 % młodych jest
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
W 2016 r. w górnym segmencie tej grupy, w przedziale wiekowym od 25 do 29 lat, 37,2 %
osób miało wykształcenie wyższe, 46,8 % – wykształcenie średnie II stopnia lub
pomaturalne, a 15,9 % – wykształcenie średnie I stopnia lub niższe. Współczynnik
zatrudnienia w całej grupie wynosi 73,2 %, ale pracuje tylko 54 % młodych z najniższym
wykształceniem. Niemal 91 % młodych ocenia, że cieszy się dobrym lub bardzo dobrym
zdrowiem, ale widoczna jest różnica ponad 10 punktów procentowych między kwintylem
o najniższych (83,7 %) i o najwyższych dochodach (94,3 %).
Polityka młodzieżowa w UE należy do kompetencji państw członkowskich. Jednak aby im
pomóc, UE przyjęła dziewięcioletnią strategię na rzecz młodzieży, która będzie
realizowana do końca 2018 r. Ma ona zwiększać szanse wszystkich młodych ludzi
i zachęcać ich do aktywnego udziału w życiu społecznym. Działania zapisane w tej
strategii dotyczą edukacji i szkoleń, zatrudnienia i przedsiębiorczości, zdrowia
i dobrostanu, udziału w życiu publicznym, wolontariatu, włączenia społecznego,
młodzieży na świecie, kreatywności i kultury. Komisja Europejska przeprowadziła
w 2017 r. inwentaryzację tych działań i odpowiednie konsultacje.
Przedstawiciele młodzieży sygnalizowali, że pożądane byłoby rozszerzenie mobilności
studentów i młodzieży na grupy młodych ludzi, którzy do tej pory byli w praktyce
wykluczeni ze społeczeństwa. Poprawa włączenia społecznego jest również
przedmiotem dyskusji politycznych w ramach europejskiego obszaru szkolnictwa
wyższego – inicjatywy mającej na celu poprawę mobilności przez zreformowanie
systemów szkolnictwa wyższego. Przedstawiciele młodzieży podkreślili również potrzebę
konstruktywnego angażowania młodzieży w sprawy obywatelskie i procesy
demokratyczne. Zwrócili uwagę na znaczenie uznawania wiedzy i umiejętności nabytych
poza formalnym systemem kształcenia, a także oferowania dostępu do stabilnej pracy
i godnych warunków mieszkaniowych, czego znacznej części młodzieży wciąż brakuje.
Pozytywnie uczestnicy opisywali zorganizowany dialog, dzięki któremu młodzież
regularnie spotyka się z decydentami wysokiego szczebla, i uznali go za inspirujący
i wyjątkowy.
W 2018 r. przyjęta zostanie nowa strategia na rzecz młodzieży na lata 2019-2027.
Zainteresowane podmioty wskazały, że aby strategia ta odniosła sukces, musi mieć
charakter przekrojowy i musi być ściśle zsynchronizowana z innymi dziedzinami polityki
i źródłami finansowania. Zwróciły również uwagę, że należy zwiększyć udział szerokiego
grona instytucji, młodzieży i osób pracujących z młodzieżą w opracowywaniu, wdrażaniu
i monitorowaniu strategii. Wyraźniej powiązane muszą być cele programu Erasmus+,
czyli unijnego programu finansowania edukacji, młodzieży i sportu, z celami strategii na
rzecz młodzieży.
W orędziu o stanie Unii w dniu 14 września 2016 r. przewodniczący Komisji Jean-Claude
Juncker ogłosił kolejną inicjatywę na rzecz młodzieży: Europejski Korpus Solidarności,
który ma do końca 2020 r. zaangażować 100 000 młodych ludzi w przedsięwzięcia
służące solidarności. W listopadzie 2017 r. Rada przyjęła podejście ogólne dotyczące
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wniosku Komisji w sprawie ram prawnych tej inicjatywy. Oczekuje się, że Parlament
Europejski przyjmie swoje stanowisko na początku 2018 r. W rezolucji dotyczącej
korpusu Parlament obstawał przy konieczności wprowadzenia jednoznacznych definicji,
uniknięcia negatywnego oddziaływania na istniejące programy oraz włączenia inicjatywy
w szerszą strategię wolontariatu. Komisja przewiduje, że ramy prawne zostaną przyjęte
na początku 2018 r.
Rozmowom o strategii na rzecz młodzieży i o Europejskim Korpusie Solidarności
towarzyszy rosnące wśród decydentów przekonanie, że niektóre grupy młodzieży
napotykają przeszkody uniemożliwiające im konstruktywny udział w życiu publicznym.
W obu inicjatywach nawiązano więc do deklaracji paryskiej z 2015 r., w której wezwano
decydentów do skupienia działań na walce z nierównościami, rasizmem i dyskryminacją
oraz do propagowania edukacji obywatelskiej, pozwalającej rozwinąć u młodych ludzi
kompetencje medialne i krytyczne myślenie. Była to w dużej mierze odpowiedź na
doniesienia o młodych ludziach wyjeżdżających z Europy, aby dołączyć do ugrupowań
terrorystycznych walczących w Syrii, i na ataki terrorystyczne z 2015 r. Dlatego też
większą uwagę poświęcono zrozumieniu roli mediów społecznościowych i Internetu
w przyciąganiu młodych ludzi, a także w rozpowszechnianiu fałszywych wiadomości
(zwanych powszechnie fake news).
Okoliczności społeczne odbijające się na wszystkich mieszkańcach mogą dotykać ludzi
młodych w szczególny sposób. Na przykład, silniej odczuwają oni okresowe kryzysy
gospodarcze. Niełatwe przejście od życia szkolnego do życia zawodowego również
zwiększa ryzyko wykluczenia. Ponadto uczenie się w miejscu pracy pomaga co prawda
uporać się z problemem niedopasowania umiejętności, ale istnieje też ryzyko, że
narzędzia takie jak staże będą niewłaściwie wykorzystywane, zastępując prawdziwe
miejsca pracy. Bezpłatne praktyki zawodowe powodują również przeniesienie kosztów
zdobywania umiejętności na uczącego się, co utrudnia dostęp do rynku pracy tym,
którym brakuje środków na utrzymanie. Aby zapewnić wsparcie młodym ludziom
niekształcącym się, niepracującym i nieszkolącym się, a także długotrwale bezrobotnym,
UE przyjęła w 2012 r. Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, a w 2013 r. –
gwarancję dla młodzieży.
Młodzi ludzie narażeni są też na inne formy nierówności i dyskryminacji, często
w związku z przynależnością do danej grupy społecznej. Sporo zrobiono na przykład, by
ułatwić dostęp do edukacji młodym niepełnosprawnym, ale bariery wciąż istnieją. Na
szczeblu UE wdraża się obecnie środki mające umożliwiać tej grupie i innym grupom
defaworyzowanym mobilność edukacyjną. W innych dziedzinach, np. w dostępie do
pracy, kultury i sportu, postępy są znacznie mniejsze.
Dane wskazują, że młodzi ludzie urodzeni za granicą lub których rodzice urodzili się za
granicą są bardziej narażeni na ubóstwo i z większym prawdopodobieństwem wcześnie
skończą naukę i pozostaną bez pracy, wykształcenia i wyszkolenia; mniejsze jest też
prawdopodobieństwo, że do momentu ukończenia 15 lat nabędą podstawowe
umiejętności (w zakresie czytania i pisania, matematyki i nauk przyrodniczych). Jest to
również powiązane z dochodami rodziców i ich poziomem wykształcenia. Wydaje się
jednak, że wiele zmienić mogą takie praktyki jak dobre (i ustawiczne) kształcenie
nauczycieli z zakresu edukacji międzykulturowej, unikanie wczesnej selekcji oraz nauka
zarówno w języku ucznia, jak i w języku kraju przyjmującego.
Na wynik kształcenia ma także wpływ płeć. Chłopcy z defaworyzowanych środowisk
społeczno-ekonomicznych częściej wcześnie kończą naukę i osiągają słabsze wyniki.
Dziewczynki częściej zaczynają studia wyższe pierwszego stopnia, ale nadal jest ich
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niewspółmiernie mało na kierunkach związanych z naukami przyrodniczymi, techniką,
inżynierią i matematyką. Na późniejszym etapie kształcenia to mężczyźni częściej
podejmują studia doktoranckie, znajdują pracę zaraz po zakończeniu nauki i zarabiają
więcej.
Jednocześnie uznanie, że tożsamość płciowa nie jest tylko binarna, nie jest jednakowo
powszechne w różnych państwach członkowskich, na skutek czego młodzież LGTBI jest
wciąż narażona na dyskryminację. Chociaż zasada równości i zakaz dyskryminowania ze
względu na tożsamość płciową są zapisane w przepisach UE, badania wskazują, że
homofobia i nękanie w szkole wciąż są problemem. Z funduszy UE finansowano
programy, które zmieniają postawy w szkole i w społecznościach lokalnych oraz
pozwalają na międzynarodową wymianę dobrych praktyk.
Sprawy młodzieży będą zajmować poczesne miejsce w programie działań UE w 2018 r. –
odnowiona zostanie strategia na rzecz młodzieży, stworzona zostanie podstawa prawna
Europejskiego Korpusu Solidarności, odbędzie się spotkanie z podmiotami procesu
bolońskiego w Paryżu, a przed rozmowami, które na dobre rozpoczną się w maju i będą
elementem negocjacji w sprawie kolejnych wieloletnich ram finansowych,
przeprowadzona zostanie kampania na rzecz dziesięciokrotnego zwiększenia środków
programu Erasmus+.
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7. Wybory europejskie
Na przełomie maja i czerwca 2019 r. odbędą się kolejne wybory europejskie (do
Parlamentu dziewiątej kadencji), wciąż jednak w formie i treści mniej europejskie,
a bardziej narodowe. Wybory do Parlamentu Europejskiego często określa się jako
wybory drugiego rzędu, ponieważ kampanie często zdominowane są przez tematy
o charakterze czysto krajowym i przeważnie prowadzone są przez polityków krajowych.
Etykietka „krajowy” tym mocniej przylgnęła do wyborów europejskich, że regulowane są
one w dużej mierze przepisami krajowymi. Akt o wyborach bezpośrednich z 1976 r. (ze
zmianami) ustanawia jedynie pewne wspólne zasady, takie jak proporcjonalna
reprezentacja, wspólny „okres wyborów” oraz dobrowolny próg nie wyższy niż 5 %.
Pozostałe aspekty, np. konkretny dzień wyborów, czynne i bierne prawo wyborcze,
termin zgłaszania kandydatów, głosowanie z zagranicy oraz korzystanie z list
zamkniętych lub z głosowania preferencyjnego, a także stosowanie progu minimalnego,
regulują przepisy krajowe, przez co występują tu istotne różnice między państwami
członkowskimi.
Wypełniając mandat przewidziany w art. 223 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej (TFUE), dotyczący zaproponowania jednolitej procedury wyborczej
w wyborach europejskich lub ordynacji wyborczej wprowadzającej zasady wspólne dla
wszystkich państw członkowskich, Parlament przyjął w listopadzie 2015 r. projekt
reformy obecnego prawa wyborczego. Celem projektu jest większe „zeuropeizowanie”
wyborów do Parlamentu Europejskiego zarówno w formie, jak i treści, a także ich
większa demokratyzacja, przez wspieranie równości wyborczej wśród obywateli UE
i usprawnienie działania Parlamentu. Projekt zawiera m.in. przepisy dotyczące
wspólnego terminu zgłaszania list wyborczych i głównych kandydatów
(Spitzenkandidaten) (na 12 tygodni przed wyborami), a także przepisy dotyczące
równowagi płci na listach wyborczych, wskazania na kartach do głosowania związków
partii krajowej z europejskimi partiami politycznymi, prawa obywateli UE mieszkających
w państwie trzecim do głosowania w wyborach do PE, jednoczesnego ogłaszania
pierwszych prognoz wyników we wszystkich państwach członkowskich oraz minimalnego
progu wyborczego na poziomie 3-5 % w państwach członkowskich z jednym okręgiem
wyborczym i więcej niż 26 mandatami oraz w poszczególnych okręgach wyborczych
państw członkowskich mających więcej niż jeden okręg wyborczy.
Wniosek spotkał się ze zdecydowanym sprzeciwem Rady – niektóre państwa
członkowskie sprzeciwiły mu się w całości, uznając, że jest „niepotrzebny” do
przeprowadzenia wyborów europejskich, a inne sugerowały zastąpienie większości
proponowanych przepisów niewiążącymi zaleceniami lub przepisami dyskrecjonalnymi.
Czasu na osiągnięcie porozumienia w wielu nieuzgodnionych kwestiach jest niewiele,
ponieważ w niektórych państwach członkowskich obowiązuje wymóg prawny, aby
wszelkie zmiany przepisów wyborczych wchodziły w życie co najmniej rok przed
wyborami.
Z oporem w Radzie spotykają się w szczególności odniesienia do wyznaczania
Spitzenkandidaten. Procedurę tę, zastosowaną po raz pierwszy w wyborach europejskich
w 2014 r., umożliwiła zmiana w art. 17 ust. 7 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE)
wprowadzona traktatem lizbońskim; artkuł ten stanowi, że Rada Europejska musi
„uwzględnić wybory do Parlamentu Europejskiego”, kiedy proponuje Parlamentowi
kandydata na przewodniczącego Komisji, oraz że Parlament „wybiera”
przewodniczącego Komisji, a nie jedynie „zatwierdza” jego wybór. Wyznaczanie
Spitzenkandidaten jest konstytucyjnie bardzo ważne dla równowagi instytucjonalnej UE,
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ponieważ tworzy bezpośrednie polityczne powiązanie między wyborami europejskimi
a przewodniczącym Komisji. Takie powiązanie między PE a organem władzy
wykonawczej UE przyniosło już dalszą „parlamentaryzację” procesu decyzyjnego w UE,
nie tylko w samych procedurach legislacyjnych, ale także na pozostałych etapach cyklu
politycznego UE, w tym podczas tworzenia programu działań oraz oceny. Parlament ma
znacznie więcej do powiedzenia w planowaniu politycznym i prawodawczym UE
i przewiduje się, że jego wpływ jeszcze wzrośnie w wyniku wprowadzenia tego nowego
powiązania politycznego, dzięki któremu tworzenie programu działań politycznych
i legislacyjnych jest bardziej demokratyczne i właśnie bardziej polityczne.
Jednakże mimo konstytucyjnego potencjału procedury wyznaczania Spitzenkandidaten
ma ona pewne ograniczenia. Zwiększone zainteresowanie mediów kampanią wyborczą
głównych kandydatów w 2014 r. nie przyniosło wzrostu frekwencji, chociaż być może
zapobiegło jej dalszemu obniżeniu. W ogólnym rozrachunku wpływ mediów zależał od
kraju pochodzenia kandydata. Jednakże stwierdzono, że proces ten przyczynił się do
„europeizacji” wyborów, ponieważ dzięki niemu w centrum debaty wyborczej znalazły
się prawdziwie europejskie zagadnienia, a dzięki kampanii ukierunkowanej na konkretne
postaci poprawiła się dostrzegalność Parlamentu Europejskiego. Te zjawiska są jeszcze
nowe, ale pokazują potencjał procedury wyznaczania Spitzenkandidaten w tworzeniu
wspólnej europejskiej przestrzeni politycznej, w której wyborcy będą świadomie
wybierać spośród wariantów politycznych proponowanych w wyborach do Parlamentu.
Ponadto projekt reformy wyborczej zawiera podstawę prawną do wprowadzenia list
transnarodowych w wyborach na posłów do Parlamentu Europejskiego. W okręgu
wyborczym obejmującym całą UE każda rodzina polityczna miałaby własną listę, a na
pierwszym miejscu listy figurowałby główny kandydat na stanowisko przewodniczącego
Komisji. Listy transnarodowe mają zwiększyć europejski charakter wyborów, zapewnić
bardziej aktywną rolę europejskich partii politycznych i sprzyjać bezpośredniej rywalizacji
politycznej, jednak od wielu lat są w Parlamencie kwestią kontrowersyjną i dopiero
w 2015 r. udało się je włączyć do projektu reformy wyborczej. Pomysł wydaje się również
zdobywać coraz większe poparcie w Radzie, chociaż w dość ograniczonym zakresie;
np. rząd francuski wydał dokument roboczy na temat europejskiego okręgu wyborczego,
zawierający szczegółowe propozycje ewentualnego kształtu wyborów posłów do
Parlamentu Europejskiego z list transnarodowych.
Rozmowy na temat ewentualnych list transnarodowych we wspólnym unijnym okręgu
wyborczym nabrały tempa w perspektywie zwolnienia się 73 mandatów w Parlamencie
Europejskim po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z UE. Aby rozdzielić niektóre
z tych mandatów, ale również znaleźć stabilną metodę dostosowywania składu
Parlamentu w każdych wyborach, parlamentarna Komisja Spraw Konstytucyjnych (AFCO)
opracowuje sprawozdanie, które zostanie poddane pod głosowanie na posiedzeniu
plenarnym na początku 2018 r. W traktacie lizbońskim Parlament otrzymał uprawnienia
do przedkładania Radzie Europejskiej projektu decyzji w sprawie składu Parlamentu,
z poszanowaniem trzech zasad: maksymalna liczba posłów to 751, na jedno państwo
członkowskie przypada od 6 do 96 mandatów, obowiązuje degresywna
proporcjonalność. Aktualny skład został ustalony decyzją Rady Europejskiej z 2013 r.,
która zawiera także definicję „degresywnej proporcjonalności” na podstawie propozycji
Parlamentu: „przed zaokrągleniem do pełnych wartości poseł do Parlamentu
Europejskiego z państwa członkowskiego o większej liczbie ludności reprezentuje
większą liczbę obywateli niż poseł z państwa członkowskiego o mniejszej liczbie ludności,
natomiast mniej ludne państwo członkowskie nigdy nie ma więcej mandatów niż bardziej
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ludne państwo członkowskie”. Obecny rozkład mandatów nie we wszystkich
przypadkach spełnia pierwszy z tych dwóch wymogów. Trudno jest ustalić nowy (stały)
rozkład mandatów: po pierwsze, z powodu niepewności co do daty wystąpienia
Zjednoczonego Królestwa, a po drugie, ponieważ większość proponowanych wzorów
matematycznych prowadzi do utraty mandatów przez państwa członkowskie średniej
wielkości, dlatego niektóre z nich zażądały odpowiedniej korekty zasad głosowania
w Radzie. Jak dotąd projekt sprawozdania przewiduje, że tylko część mandatów
zwolnionych po brexicie zostanie podzielona między niektóre państwa członkowskie, aby
osiągnąć lepszą degresywną proporcjonalność, a pozostałe zachowane zostaną na
potrzeby ewentualnego przyszłego transnarodowego okręgu wyborczego.

10 ważnych spraw na 2018 r.

Strona 27 z 35

8. Przyszłość strefy euro
Strefa euro w ciągu ostatnich lat dwukrotnie znalazła się pod ogromną presją: w 2007 r.,
kiedy kryzys finansowy w USA rozlał się na Europę, a następnie kiedy rozpoczął się
europejski kryzys zadłużeniowy, z apogeum w latach 2010-2012. Ten drugi kryzys
w widoczny sposób obnażył słabości pierwotnej struktury unii gospodarczej i walutowej
(UGW). Podczas kryzysów oraz po ich zakończeniu podjęto szeroko zakrojone działania
legislacyjne, by wzmocnić i uzupełnić UGW. Największe zmiany polegały na usprawnieniu
zarządzania gospodarczego, które przybrało odtąd formę europejskiego semestru,
i dotyczyły w szczególności „sześciopaku”, czyli zbioru przepisów w sprawie nadzoru
gospodarczego i budżetowego. Wprowadzono też zmiany z zastosowaniem podejścia
międzyrządowego – utworzono Europejski Mechanizm Stabilności (EMS) oraz podpisano
Traktat o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w unii gospodarczej i walutowej i pakt
euro plus. Aby złagodzić skutki kryzysów, Europejski Bank Centralny (EBC) podjął
zdecydowane działania w postaci obniżenia stóp procentowych i luzowania ilościowego.
Jednocześnie wydatnie usprawniono regulacje dotyczące usług finansowych. Działania te
doprowadziły do ustabilizowania UGW, odtąd zwanej czasem „UGW 2.0”.
W debacie o przyszłości UGW ścierają się dwa główne nurty. Jedni uważają, że UGW
uzyskała już niemal ostateczny kształt, inni woleliby ją radykalnie zmienić lub znacznie
rozbudować. Przykładem opinii z drugiego nurtu jest sprawozdanie pięciu
przewodniczących z 2015 r., zgodnie z którym ukończenie tworzenia UGW wymaga
dalszych działań, by powstała unia gospodarcza, finansowa, budżetowa i wreszcie
polityczna. Należy pamiętać, że sprawozdanie jest wyrazem poglądów przewodniczących
pięciu instytucji UE, ale nie stanowi porozumienia między instytucjami, którym oni
przewodniczą.
Niektóre pomysły zapisane w sprawozdaniu zostały szybko wcielone w życie,
np. utworzenie krajowych rad ds. produktywności i niezależnej Europejskiej Rady
Budżetowej w strefie euro (o charakterze doradczym), a także opracowanie planu
działania w sprawie tworzenia unii rynków kapitałowych. Plan ten zakłada szereg
środków, które należy przyjąć lub zrealizować do roku 2019, w tym powstanie
europejskiego systemu gwarantowania depozytów. W listopadzie 2017 r. w Göteborgu
ogłoszono i podpisano Europejski filar praw socjalnych, który wprowadził do UGW 20
zasad i praw, w tym prawo do godziwych zarobków. W 2012 r. ogłoszono też analogiczny
plan działań na rzecz utworzenia unii bankowej.

Poglądy i propozycje Komisji Europejskiej
W marcu 2017 r. Komisja przedstawiła Białą księgę w sprawie przyszłości Europy.
W dokumencie tym nie zaproponowano konkretnych działań, ale nakreślono pięć
możliwych scenariuszy o różnym poziomie ambicji – od „kontynuowania
dotychczasowych prac” do „podejmowania dużo większej liczby wspólnych działań”.
Komisja zapowiedziała także dalsze dokumenty otwierające debatę, w tym jeden
poświęcony pogłębieniu UGW. Został on opublikowany w maju 2017 r., ale podobnie jak
biała księga zawierał tylko pomysły na przyszłą UGW, takie jak funkcja stabilizacji
makroekonomicznej czy europejski program reasekuracji społecznych ubezpieczeń od
bezrobocia, i miał inspirować do debaty.
Przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker podał jednak więcej szczegółów w orędziu
o stanie Unii, wygłoszonym w Parlamencie we wrześniu 2017 r., i w załączonym liście
intencyjnym. Zaproponował zastosowanie klauzul pomostowych, aby w niektórych
dziedzinach polityki, w tym w kwestii podatków, zmienić tryb podejmowania decyzji
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z jednomyślności na większość kwalifikowaną. Opowiedział się też za włączeniem
znacznych fragmentów międzyrządowego Traktatu o stabilności, koordynacji
i zarządzaniu w unii gospodarczej i walutowej do ram prawnych UE. Międzyrządowy EMS
miałby zostać przekształcony w Europejski Fundusz Walutowy podlegający przepisom
unijnym. W budżecie UE miałaby powstać specjalna linia budżetowa dla strefy euro na
potrzeby: (1) wsparcia reform strukturalnych, (2) stabilizacji, (3) mechanizmu
ochronnego dla jednolitego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w unii
bankowej oraz (4) wsparcia przedakcesyjnego w UGW. By dokończyć tworzenia unii
bankowej, zmierzano by do zmniejszenia liczby kredytów zagrożonych i opracowano by
ramy tworzenia papierów wartościowych zabezpieczonych obligacjami skarbowymi. Do
roku 2025 stworzono by stanowisko europejskiego ministra gospodarki i finansów, aby
wesprzeć reformy strukturalne w państwach członkowskich (według Komisji funkcję tę
miałby pełnić wiceprzewodniczący Komisji będący też przewodniczącym Eurogrupy),
i przeprowadzono by analizę możliwości stworzenia bezpiecznego składnika aktywów dla
strefy euro.
Na podstawie tych zapowiedzi w programie prac Komisji na 2018 r., opublikowanym
w październiku 2017 r., przewidziano konkretne nowe wnioski ustawodawcze dotyczące
EMS i Europejskiego Funduszu Walutowego, utworzenia specjalnego budżetu strefy euro
i włączenia Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w unii gospodarczej
i walutowej do prawa UE. W dniu 6 grudnia 2017 r. opublikowano plan działania
zakładający pogłębienie UGW. Inne planowane wnioski ustawodawcze dotyczą ram
tworzenia unijnych papierów wartościowych zabezpieczonych obligacjami skarbowymi.
Parlament, który jako współprawodawca odegrał ważną rolę w powstaniu UGW 2.0, jest
również otwarty na zmiany, co pokazują trzy rezolucje: „Poprawa funkcjonowania UE”
(sprawozdawcy Brok i Bresso), „Ewentualne zmiany i dostosowania w obecnej strukturze
instytucjonalnej UE” (Verhofstadt) oraz „Możliwości budżetowe strefy euro” (Böge
i Berès), które zostały przyjęte na posiedzeniu plenarnym w lutym 2017 r.

Debata w 2018 r.
W 2017 r. pojawiło się wiele pomysłów dotyczących przyszłości Europy, ale całą uwagę
skupił na sobie prezydent Francji Emmanuel Macron, m.in. dzięki przemówieniu
programowemu na Sorbonie w dniu 26 września, w którym proponował pogłębianie
integracji europejskiej. Chociaż zarówno przewodniczący Juncker, jak i prezydent
Macron prezentują przyszłościowe wizje Europy, to ich rozwiązania są czasem
diametralnie różne. W kwestii UGW Juncker chce zupełnego przejścia na metodę
wspólnotową, zwiększenia uprawnień Komisji i Parlamentu oraz silnego budżetu UE ze
specjalną linią budżetową dla strefy euro. Z kolei Emmanuel Macron opowiada się raczej
za silnymi elementami międzyrządowymi, np. osobnym parlamentem i budżetem dla
strefy euro. Chodzi zatem nie tylko o to, dokąd zmierza Europa, ale również o to, jak
może się zmienić równowaga sił w UE. Ważną rolę w debacie odegrają też inne
podmioty, na przykład rządy Niderlandów i Niemiec, które stoją na stanowisku, że
UGW 2.0 nie potrzebuje wielu zmian, ale należy lepiej egzekwować jej zasady.
Należy się również spodziewać, że w 2018 r. głównym tematem rozmów będzie
wykonalność prawna i akceptacja polityczna. Jak dotąd większość podmiotów
popierających integrację w ramach UGW nie wskazywała, które spośród ich propozycji
wymagają zmiany Traktatów UE. Jeżeli chodzi o akceptację polityczną, każdy kolejny krok
naprzód wymagałby szerokiego porozumienia między rządami czy wręcz jednomyślności
(w przypadku zmiany Traktatów). Oczekiwania społeczne co do UGW różnią się znacznie
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w poszczególnych krajach, dlatego nie wszystkie rządy będą skłonne poprzeć zmiany,
a nawet te, które je poprą, muszą uwzględnić wzrost eurosceptycyzmu i jego wpływ na
wybory.
Na szczycie strefy euro w dniu 15 grudnia 2017 r., na którym zaprezentowano wiele
różnych poglądów na temat przyszłości strefy euro, postanowiono, że kolejny szczyt
odbędzie się w marcu 2018 r. Głównym tematem debaty będzie dokończenie budowy
unii bankowej i przekształcenie EMS.
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9. Korea Północna
Jedna z głównych obaw społeczności międzynarodowej dotyczy trwającego od lat
kryzysu północnokoreańskiego, który w 2018 r. może przerodzić się w konflikt na dużą
skalę, o konsekwencjach odczuwalnych nie tylko w Azji Wschodniej, ale również na
całym świecie.
Rysunek 1 – Kalendarium kryzysu północnokoreańskiego (2016-2017)

Eskalacja pod rządami Kim Dzong Una
Kim Dzong Un stanął na czele Korei Północnej w grudniu 2011 r., po śmierci ojca. Pod
jego rządami reżim północnokoreański pozostaje zamknięty dla reszty świata,
a jednocześnie nasila antyamerykańską retorykę, wysyła groźby pod adresem
Waszyngtonu i Tokio (Japonia popiera zdecydowane stanowisko USA) i ogólnie
destabilizuje cały region, co narusza interesy UE, zważywszy na wolumen wymiany
handlowej UE z Chinami, Japonią i Koreą Południową. W marcu 2013 r., miesiąc po
przeprowadzeniu przez Koreę Północną trzeciej próby jądrowej, Kim Dzong Un ogłosił
przyjęcie polityki równoległego rozwoju gospodarki i programu jądrowego. Następnie
doszło do trzech kolejnych prób jądrowych, a najsilniejszy jak dotąd wybuch miał miejsce
we wrześniu 2017 r.: Pjongjang twierdzi, że była to zminiaturyzowana bomba wodorowa,
którą mogą przenosić międzykontynentalne rakietowe pociski balistyczne (ICBM).
Pjongjang opracował również własną technologię ICBM: w lipcu i we wrześniu 2017 r.
wystrzelił w kierunku północnej Japonii pocisk balistyczny średniego zasięgu
Hwasong-12.
W odpowiedzi społeczność międzynarodowa przyjęła popierane przez ONZ sankcje
wobec Pjongjangu, chcąc zmusić go do powrotu do negocjacji i do porzucenia programu
jądrowego. Coraz częstsze północnokoreańskie próby jądrowe i rakietowe przyniosły
nasilenie wrogiej retoryki między reżimem a administracją Donalda Trumpa: Pjongjang
zagroził nawet wystrzeleniem rakiet w kierunku amerykańskiej bazy wojskowej na
wyspie Guam na Pacyfiku. Ta wojna na słowa spowodowała odsunięcie na boczny tor
Korei Południowej, która dąży do uregulowania stosunków z Północą. Chociaż głównym
partnerem handlowym Korei Południowej są Chiny, ostatnio podjęły one działania
odwetowe zagrażające interesom handlowym Seulu. Jest to odpowiedź na
rozmieszczanie przez USA na terytorium Korei Południowej systemu obronnego THAAD
(Terminal High-Altitude Area Defense). Na Pekin przypada 90 % wymiany handlowej
Korei Północnej i uważa się, że odgrywa on decydującą rolę w przetrwaniu reżimu
w Pjongjangu. Pekin wraz z Moskwą uniemożliwił Radzie Bezpieczeństwa ONZ przyjęcie
surowszych sankcji wobec Korei Północnej, ale obecnie wywierane są naciski (zwłaszcza
ze strony Waszyngtonu), by wprowadził pełne embargo na eksport ropy naftowej do tego
odizolowanego państwa. Z perspektywy Chin upadek reżimu może oznaczać, że
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sąsiadujące z nimi sprzymierzone państwo buforowe (Chiny zawarły z Koreą Północną
traktat o wzajemnej pomocy już w 1961 r.) zastąpi zjednoczona Korea – sojusznik USA.
Chiny i Rosja opowiadają się za tzw. podwójnym zawieszeniem, czyli przerwaniem
zarówno prób w Korei Północnej, jak i działań wojskowych USA w Korei Południowej.
Ignorowany problem: prawa człowieka w Korei Północnej
Kim Dzong Unowi udało się odwrócić uwagę społeczności międzynarodowej od przerażającej
sytuacji w jego kraju. W lutym 2014 r. komisja śledcza ONZ ds. praw człowieka opublikowała
sprawozdanie, w którym oskarżyła Koreę Północną, że od pół wieku dopuszcza się zbrodni
przeciwko ludzkości (arbitralne zatrzymania, tortury, egzekucje, uprowadzenia i spowodowanie
śmierci setek tysięcy więźniów politycznych przetrzymywanych w obozach karnych
w niewyobrażalnie okrutnych warunkach). W listopadzie 2017 r. w sprawozdaniu Komitetu ONZ
ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet podkreślono systematyczne łamanie praw kobiet.

Ostatnie wydarzenia
We wrześniu 2017 r. minister spraw zagranicznych Korei Północnej Ri Yong Ho dał do
zrozumienia, że jego kraj rozważa przeprowadzenie atmosferycznej próby jądrowej nad
Pacyfikiem. Po tej zapowiedzi przerwano próby na dwa miesiące i złagodzono retorykę.
Zdaniem analityków mogło to wynikać z problemów technicznych lub z tego, że
Pjongjang postanowił powstrzymać się od prowokacji w oczekiwaniu na wyniki
11-dniowej wizyty prezydenta USA Donalda Trumpa w pięciu państwach azjatyckich
w listopadzie 2017 r. Po zakończeniu tej wizyty Stany Zjednoczone ponownie uznały
Koreę Północną za państwo wspierające terroryzm, co miało wymiar głównie
symboliczny. Nałożyły również sankcje wtórne na chińskie firmy handlujące
z Pjongjangiem. Spotkało się to ze sprzeciwem Pekinu, którego stosunki z Seulem
poprawiają się, a w relacjach z Koreą Północną obserwuje się ochłodzenie, co było
wyraźnie widać, gdy specjalny wysłannik przewodniczącego Xi Jinpinga podczas
listopadowej wizyty w Pjongjangu nie spotkał się z Kim Dzong Unem oraz gdy Chiny
niedawno wdrożyły sankcje ONZ wobec Korei Północnej. Amerykańska administracja
uznała, że gospodarka Korei Północnej odczuwa skutki sankcji. Pojawiły się też głosy, że
Korea Północna nie robi postępów w pracach nad technologią ICBM, ale 28 listopada
2017 r. przyszła odpowiedź reżimu: Pjongjang wystrzelił swój najpotężniejszy pocisk,
Hwasong-15, nad Morzem Japońskim, a Kim Dzong Un oświadczył, że osiągnął cel, jakim
jest dołączenie do grona potęg jądrowych. USA i Korea Południowa postanowiły
przesunąć termin wspólnych dorocznych ćwiczeń wojskowych, by odbyły się one po
zakończeniu zimowych igrzysk olimpijskich i paraolimpijskich w Pjongczangu (Korea
Południowa); w związku z tym zapowiadane są rozmowy na wysokim szczeblu na temat
udziału Korei Północnej w igrzyskach.

Perspektywy
Pomimo sankcji międzynarodowych i izolacji jest mało prawdopodobne, by Kim Dzong
Un zgodził się na negocjacje w sprawie programu jądrowego. Dąży on do uznania jego
państwa za faktyczną potęgę jądrową, obok Indii, Izraela i Pakistanu, nieobjętych
Układem o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (NPT). Osiągnięcie tego celu mogłoby
skłonić Pjongjang do przyjęcia moratorium na próby atomowe i testy pocisków
rakietowych, ale mogłoby też zachęcić inne państwa w regionie do rozpoczęcia własnych
prób z bronią jądrową. Jednocześnie ostatecznym celem Korei Północnej pozostaje
zawarcie traktatu pokojowego z USA, w miejsce rozejmu podpisanego pod koniec wojny
koreańskiej 1950-1953. Dopóki to nie nastąpi, reżim może używać argumentu jedności
w obliczu wroga zewnętrznego, w czym pomagają mu m.in. oświadczenia prezydenta
USA. W pewnym momencie Donald Trump wspomniał nawet o możliwości ataku
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prewencyjnego, a to scenariusz o nieprzewidywalnych konsekwencjach. Bez względu na
skalę takiego ataku odpowiedzią na niego mogłyby być środki odwetowe wobec Korei
Południowej, zagrażające życiu milionów mieszkańców Seulu (położonego blisko granicy)
i mogące spowodować napływ uchodźców na granicę z Chinami. Społeczność
międzynarodowa nie próbuje jednak zdestabilizować Korei Północnej od wewnątrz,
np. przez rozpowszechnianie informacji z zewnątrz, by doprowadzić do zmiany
przywódcy. Uciekinierzy z Korei Północnej, w tym ci najbardziej znani, podkreślają
jednak, że takie działania mogą być skuteczne, m.in. dlatego, że mieszkańcy coraz
sceptyczniej odnoszą się do propagandy, a elity są coraz bardziej przeciwne rządom Kim
Dzong Una.
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10. Finansowanie przyszłych działań Unii
UE ma skromne możliwości fiskalne w postaci rocznego budżetu, którego wielkość
i struktura są w dużej mierze z góry określone w wieloletnich ramach finansowych.
W obecnych ramach finansowych na lata 2014-2020 zapisano kwotę 1,09 bln EUR, czyli
około 1 % PKB UE. Z unijnego budżetu pokrywane są priorytety wydatkowe uzgodnione
wspólnie przez państwa członkowskie, Parlament i Komisję. Budżet jest obecnie
finansowany z trzech kategorii „zasobów własnych”: „tradycyjnych zasobów własnych”
pochodzących głównie z ceł i opłat wyrównawczych od cukru (20,1 mld w 2016 r., czyli
14 % dochodów); zasobów własnych stanowiących określony odsetek szacunkowych
dochodów państw członkowskich z tytułu VAT (15,9 mld EUR w 2016 r., czyli 11,1 %
dochodów) oraz zasobów własnych stanowiących ustalony odsetek dochodu
narodowego brutto (DNB) (95,6 mld w 2016 r., czyli 66,6 % dochodów). Pozostałe
dochody obejmują podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników UE, wpłaty
państw spoza UE do programów finansowanych z unijnego budżetu, kary nakładane na
przedsiębiorstwa za naruszanie prawa konkurencji oraz dochody z operacji zaciągania
i udzielania pożyczek przez UE. Inaczej niż w przypadku budżetów państw w budżecie UE
nie może być mowy o deficycie, a wszystkie wydatki muszą być pokrywane z dochodów.
Pułap zasobów własnych na pokrycie wydatków budżetowych UE to 1,20 % rocznego
unijnego DNB.
Wpłaty niektórych państw członkowskich z tytułu DNB pomniejsza się na postawie
tzw. rabatów, czyli zniżek przyznanych, by wyrównać różnicę między wpłatami do
budżetu UE a środkami UE otrzymywanymi przez krajowy sektor publiczny i prywatny.
Najbardziej znanym przykładem jest rabat brytyjski, ale rabaty przyznano też innym
płatnikom netto1.
Znaczne wydatki na priorytety UE są również ponoszone poza unijnym budżetem.
Stosowane są tu różne rozwiązania, np. utworzenie odrębnego funduszu
międzyrządowego, jak Europejski Fundusz Rozwoju, do którego państwa członkowskie
przekazują wpłaty indywidualnie, a jego budżet na lata 2014-2020 wynosi 30,5 mld EUR.
Można też stosować różne instrumenty i narzędzia finansowe, np. pożyczki lub
gwarancje, którymi zarządza Europejski Bank Inwestycyjny, lub fundusze powiernicze
łączące unijne środki budżetowe z wpłatami innych podmiotów. W ostatnich latach to
ostanie rozwiązanie odgrywa coraz większą rolę, gdyż UE chce przyczyniać się do rozwoju
zarówno w swoich granicach, jak i poza nimi, przez pobudzanie inwestycji prywatnych.

Możliwe reformy i oczekiwane działania w 2018 r.
Komisja Europejska, Parlament Europejski i wielu obserwatorów ze środowisk
akademickich jest zgodnych co do tego, że obowiązujący system zasobów własnych
wymaga reformy2. System ten uważa się za skomplikowany i nieprzejrzysty. Zachęca on
państwa członkowskie do skupiania się na uzyskaniu „sprawiedliwego zwrotu”
z wpłaconych środków, a zatem na wydawaniu pieniędzy na potrzeby lokalne, a nie na
wspólne europejskie priorytety. Chociaż nie brak pomysłów na alternatywne zasoby
1

A. D’Alfonso, „The UK „rebate” on the EU budget: An explanation of the abatement and other
correction mechanisms”, EPRS, luty 2016 r.

2

Zob. np. A. D’Alfonso, „How the EU budget is financed: The 'own resources' system and the debate on
its reform”, EPRS, czerwiec 2014 r.; „Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego –
Dokument analityczny na temat przyszłości finansów UE”, październik 2017 r.; M. Schratzenstaller,
„The next Multiannual Financial Framework (MFF), its Structure and the Own Resources”, Departament
Tematyczny ds. Budżetu, Parlament Europejski, październik 2017 r.
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własne i chociaż pomysły te pomogłyby zdecydowanie uprościć istniejący system
i zapewnić większą autonomię finansową unijnego budżetu, przeprowadzenie
zasadniczej reformy jest trudne. Zmiany systemu zasobów własnych wymagają
jednomyślnej decyzji Rady UE po zasięgnięciu opinii Parlamentu, a następnie
ratyfikowania przez wszystkie państwa członkowskie.
Okazja do przeprowadzenia reformy pojawi się jednak w 2018 r. W maju Komisja planuje
opublikować pakiet zawierający kompleksowy wniosek dotyczący przyszłych wieloletnich
ram finansowych na okres po roku 2020 oraz propozycję zmian w systemie zasobów
własnych budżetu UE. Następnie zaproponuje kolejną generację wieloletnich
programów wydatkowania.
Przygotowując publikację wniosku dotyczącego wieloletnich ram finansowych po
2020 r., Komisja w czerwcu 2017 r. opublikowała dokument otwierający debatę na temat
przyszłości finansów UE, powiązany z wydaną w marcu 2017 r. białą księgą w sprawie
przyszłości Europy, w której przedstawiono pięć scenariuszy o różnej skali i poziomie
ambicji wraz z opisem ich skutków dla finansów UE. W dokumencie otwierającym debatę
Komisja proponuje uproszczenie lub nawet zniesienie systemu zasobów własnych
opartych na VAT oraz zauważa, że wraz z brexitem rabat brytyjski straci rację bytu,
podobnie jak wszelkie „rabaty od rabatów”. W białej księdze powtórzono zalecenie
sformułowane w sprawozdaniu z grudnia 2016 r. przez międzyinstytucjonalną Grupę
Wysokiego Szczebla ds. Zasobów Własnych, zgodnie z którym wszelkie nowe zasoby
własne powinny być wyraźnie i przejrzyście powiązane z podstawowymi celami
strategicznymi UE, dlatego Komisja wspomina o możliwości pobierania wspólnych
podatków energetycznych lub środowiskowych (służących dekarbonizacji gospodarki UE)
oraz o możliwości przeznaczania określonego odsetka wspólnej podstawy
opodatkowania osób prawnych lub podatku od transakcji finansowych na
ustabilizowanie jednolitego rynku i strefy euro.
Komisja widzi również możliwość powszechniejszego stosowania instrumentów
finansowych (pożyczki, gwarancje i instrumenty kapitałowe), zarówno w ramach
budżetu UE, jak i poza nim, jako elementu „rozszerzonej architektury finansowej” UE, do
której należy Europejski Bank Inwestycyjny. W obecnych wieloletnich ramach
finansowych najlepszym przykładem takiego instrumentu jest Europejski Fundusz na
rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS). Komisja chce dalej analizować potencjał tych
instrumentów, zwłaszcza w obliczu podwójnej presji na unijny budżet, który musi
z jednej strony odpowiadać na nowe wyzwania, a z drugiej – dostosować się do spadku
dochodów w wyniku wystąpienia Zjednoczonego Królestwa, czyli „zdziałać więcej
mniejszymi środkami”.

Rola Parlamentu Europejskiego
Parlament od dawna opowiada się za reformą budżetu UE, w tym jej zasobów własnych.
W tym celu przyjął dwie rezolucje, w 2007 r. i w 2011 r., w których zaapelował
o wprowadzenie faktycznych zasobów własnych UE, by ograniczyć rolę zasobów
postrzeganych przez państwa członkowskie jako wpłaty krajowe i przenieść ciężar
negocjacji budżetowych na działania mające najwyższą wartość dodaną dla UE.
Utworzenie grupy wysokiego szczebla, która przeprowadzi dogłębny przegląd systemu
zasobów własnych, było jednym z warunków zatwierdzenia przez Parlament wieloletnich
ram finansowych na lata 2014-2020.
W październiku 2017 r. Parlament przyjął rezolucję w sprawie dokumentu Komisji
otwierającego debatę na temat przyszłości finansów UE. Zgodził się, że wszelkie nowe
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priorytety polityki Unii powinny być powiązane z dodatkowymi środkami finansowymi,
i ponownie podkreślił, że UE powinna być finansowana, zgodnie z unijnymi traktatami,
z „faktycznych” środków własnych. Ponadto zachęcił Komisję do dalszego rozwijania
koncepcji „europejskiej wartości dodanej”, ponieważ postrzega ją jako kluczową dla
podejmowania decyzji o unijnych priorytetach wydatkowania, a tym samym
o odpowiedniej kombinacji zasobów własnych. Parlament powtórzył ponadto, że zależy
mu na jednolitości budżetowej, oraz zakwestionował sens tworzenia dodatkowych
instrumentów finansowania poza budżetem UE.
Wiosną 2018 r. Parlament zamierza przeprowadzić debatę o dwóch sprawozdaniach
z własnej inicjatywy: na temat wieloletnich ram finansowych po 2020 r. i na temat
przyszłych zasobów własnych.
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