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1. WPROWADZENIE

Obecna Komisja przedstawia program prac na 2011 r. w szczególnie trudnym okresie dla UE.
Widoczne s ju oznaki o ywienia gospodarczego po najgorszym kryzysie, jaki mia miejsce
w ci gu ostatnich dziesi cioleci, jednak nie jest ono jeszcze ugruntowane. Z tego wzgl du
inicjatywy, jakie przedstawi i zainicjuje w 2011 r. Komisja, b d w du ej mierze mia y na
celu przyspieszenie o ywienia. W roku 2011 strategia �Europa 2020� powinna stanowi
podstaw wysi ków podejmowanych na poziomie UE i krajowym na rzecz inteligentnego i
zrównowa onego rozwoju sprzyjaj cego w czeniu spo ecznemu W roku tym nale y
spodziewa si osi gni cia pe nego porozumienia w sprawie przyj cia kompleksowych
rozwi za regulacyjnych w sektorze finansowym, zainicjowania pierwszego europejskiego
okresu oceny koordynacji polityki gospodarczej i podj cia szeregu praktycznych rodków
wspieraj cych zmiany. W po owie 2011 r. Komisja przedstawi wnioski dotycz ce nowych
wieloletnich ram finansowych dla UE, w których okre li sposób dostosowania bud etu UE na
potrzeby realizacji celów strategii �Europa 2020�. Podstaw niniejszego programu prac
stanowi pi priorytetowych kwestii politycznych przedstawionych przez przewodnicz cego
Barroso w pierwszym or dziu o sytuacji Unii, wyg oszonym w Parlamencie Europejskim we
wrze niu 2010 r.1:

� Przezwyci anie kryzysu gospodarczego i nadanie przyspieszenia o ywieniu

� Przywrócenie wzrostu zatrudnienia poprzez przyspieszenie reform przewidzianych w
programie strategii �Europa 2020�

� Budowanie przestrzeni wolno ci, bezpiecze stwa i sprawiedliwo ci

� Rozpocz cie negocjacji w sprawie unowocze nienia bud etu UE

� Wzmocnienie pozycji UE na scenie wiatowej

Niniejszy program prac jest pierwszym, jaki zostanie przyj ty w ramach nowego cyklu
programowania zapowiedzianego przez Przewodnicz cego Komisji w wytycznych
dotycz cych polityki i okre lonego w porozumieniu ramowym zawartym mi dzy
Parlamentem Europejskim a Komisj . Program prac mo e równie pos u y jako inspiracja
dla nowego podej cia do opracowywania wspólnych priorytetów dla UE, zgodnie z
postanowieniami traktatu lizbo skiego.

Program prac Komisji z racji swego charakteru koncentruje si na dzia aniach, które maj
zosta zrealizowane w 2011 r. Jednak w perspektywie wieloletniej nowego cyklu
programowania roczny program prac Komisji zapewnia równie ramy na potrzeby oceny
bie cych polityk i wskazuje obszary, w których nale y podejmowa inicjatywy, aby mo liwa
by a realizacja d ugoterminowych strategii politycznych, a co za tym idzie, celów, jakie
stawia sobie UE.

Z uwagi na pal c potrzeb zako czenia prac UE nad kluczowymi wnioskami
przedstawionymi w obszarach takich jak zarz dzanie gospodark i regulacja systemu
finansowego, Komisja wspólnie z Parlamentem Europejskim i Rad zbada mo liwo

1 Zob. or dzie o stanie Unii w 2010 r. z dnia 7 wrze nia 2010 r.
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priorytetowego potraktowania kwestii szybkiego przyjmowania pewnej ograniczonej liczby
szczególnie pilnych wniosków.

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

2.1. Wzmocnienie zarz dzania gospodark i pocz tek europejskiego okresu oceny

Komisja podda a ostatnio pod dyskusj du y pakiet wniosków maj cych na celu usprawnienie
narz dzi s u cych do zarz dzania gospodark i rozszerzenie ich zakresu na koordynacj
polityki kwestiach gospodarczych i bud etowych2. Nowe wnioski umo liwi yby prowadzenie
ci lejszego oraz o szerszym zakresie nadzoru nad polityk bud etow na poziomie UE, jak

równie lepsz koordynacj polityki makroekonomicznej w celu usuni cia niedoci gni w
istniej cym prawodawstwie, w tym poprzez przeciwdzia anie zaburzeniom równowagi
makrofinansowej. Nowy mechanizm egzekwowania zapobieg by nadu yciom, które mog yby
zaburzy równowag bud etow czy finansow Europy, b d ogranicza ich skutki. Komisja
wzywa wspó prawodawców UE do szybkiego przeprowadzenia debat politycznych, aby nie
utraci tempa reform.

W pierwszej po owie 2011 r. europejski okres oceny koordynacji polityki gospodarczej stanie
si podstaw podejmowanych na poziomie UE wspólnych wysi ków zmierzaj cych do
wzmocnienia wzrostu gospodarczego i przywrócenia miejsc pracy. W styczniu 2011 r.
Komisja przyjmie pierwsze roczne sprawozdanie gospodarcze, aby zapocz tkowa europejski
okres oceny. W rocznym sprawozdaniu gospodarczym zostanie poddana analizie sytuacja
gospodarcza Unii, w tym ocena mo liwych zaburze i ryzyka systemowego. Okre lona
zostanie pozycja UE w odniesieniu do pi ciu celów wyznaczonych w strategii �Europa 2020�,
tak aby mo na by o rozpocz ocen procesu transformacji UE w spo ecze stwo ery
inteligencji, oparte na zrównowa onym modelu gospodarki i sprzyjaj ce integracji.

2.2. Regulacja sektora finansowego: finalizowanie reform

Kompleksowy harmonogram wniosków, których przyj cie zako czy oby reform finansow
UE, zosta przedstawiony w czerwcu 2010 r.3. Na pocz tku 2011 r. Komisja podda pod
dyskusj pozosta e wnioski, które sfinalizuj reform sektora finansowego.

Wi kszo wniosków, dzi ki którym maj zosta usuni te niedoci gni cia ujawnione przez
kryzys, zosta a ju uzgodniona lub jest przedmiotem dyskusji, cznie z ostatnio osi gni tym
porozumieniem w sprawie pakietu dotycz cego nadzoru finansowego, które stanowi
prawdziwy prze om. W pierwszej po owie 2011 r. Komisja zaproponuje szereg ulepsze w
obszarze wymogów kapita owych (CRD IV), dzi ki którym mo liwe b dzie wdro enie na
terenie UE wyników prac prowadzonych nad normami prawa bankowego na forum
mi dzynarodowym przez Komitet Bazylejski, zmiany w dyrektywie w sprawie rynków
instrumentów finansowych (dyrektywa MiFID) i w dyrektywie w sprawie nadu y na rynku,
dzi ki którym rynki instrumentów pochodnych stan si bardziej przejrzyste i bezpieczne,
wniosek w sprawie agencji ratingowych, a tak e przepisy tworz ce ramy dla zarz dzania

2 COM(2010) 522, COM(2010) 523, COM(2010) 524, COM(2010) 525, COM(2010) 526, COM(2010)
527 z dnia 29.9.2010.

3 COM(2010) 301 z 2.6.2010.
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bankami w okresie kryzysu oraz rezolucj maj c na celu wyposa enie odpowiednich
organów w zestaw narz dzi, w tym w fundusze naprawcze.

Szczególnie du o uwagi po wi cono ochronie ma ych inwestorów i zwyk ych konsumentów:
inicjatywy obejmuj przepisy w sprawie dost pu do podstawowych us ug bankowych i
dzia ania promuj ce praktyki odpowiedzialnego udzielania i zaci gania kredytów
hipotecznych.

Te i inne wnioski uzupe ni ambitny program reform sektora finansowego opracowany przez
Komisj . Wspólnym celem dla instytucji europejskich powinno by uzgodnienie pe nego
programu reformy do ko ca 2011 r., dzi ki któremu powstanie zaawansowany system
regulacji sektora finansowego, stanowi cy podstaw dla prawid owego, sprzyjaj cego
tworzeniu miejsc pracy rozwoju. Jednocze nie UE b dzie nadal promowa skoordynowane
podej cie w skali wiatowej, przede wszystkim poprzez aktywne uczestnictwo w spotkaniach
G20. Komisja b dzie nadal prowadzi dzia ania na rzecz sprawiedliwego wk adu sektora
finansowego.

2.3. Inteligentny wzrost

Poprzez realizacj projektów przewodnich strategii �Europa 2020�, takich jak �Unia
innowacji�4, �Mobilna m odzie �5 oraz �Agenda cyfrowa�6, Komisja wskaza a, w jaki sposób
UE mo e, podejmuj c dzia ania w wielu ró nych dziedzinach, zwi ksza europejski potencja
w obszarze inteligentnego rozwoju. W 2011 r. konkretne wnioski zapowiedziane w ramach
projektów przewodnich zostan przedstawione i wdro one za pomoc dzia a dodatkowych
prowadzonych na poziomie europejskim i krajowym.

Rosn ce mo liwo ci Internetu stwarzaj nowe szanse dla producentów audiowizualnych i
nadawców, lecz stanowi wyzwanie w dziedzinie ochrony praw w asno ci intelektualnej.
Ogólnoeuroejskie i transgraniczne rozwi zania w ramach systemu licencjonowania w
sektorze us ug audiowizualnych pobudz kreatywno z korzy ci dla obywateli Europy.

Europejskie normy powinny odgrywa wi ksz rol jako mechanizmy zwi kszaj ce
konkurencyjno naszych przedsi biorstw na rynkach wiatowych, szczególnie w przypadku
ma ych i rednich przedsi biorstw. Sektor technologii informacyjno-komunikacyjnych jest
jedn z tego rodzaju dziedzin o ogromnym potencjale. Pakiet wniosków, które zostan
przedstawione w 2011 r., b dzie mia na celu stworzenie bardziej jednolitego europejskiego
systemu normalizacyjnego.

Komisja okre li równie sposoby modernizacji systemu szkolnictwa wy szego na poziomie
UE oraz nakre li program przysz ych dzia a maj cych wspiera wiedz i innowacje.

2.4. Rozwój zrównowa ony

Jak zapowiedziano w strategii �Europa 2020�, Komisja przedstawi koncepcj �Efektywnej
gospodarki zasobami� jako projekt przewodni w 2011 r. B dzie to powa na zmiana w
zakresie zintegrowanego opracowywania polityki na poziomie UE. Celem b dzie stopniowe
tworzenie w oparciu o efektywn gospodark zasobami takiego prawodawstwa, które

4 COM(2010) 546 z 6.10.2010.
5 COM(2010) 477 z 15.9.2010.
6 COM(2010) 245 z 19.5.2010.



PL 6 PL

umo liwi przekszta cenie spo ecze stwa w spo ecze stwo niskoemisyjne i ujmie polityki
sektorowe, takie jak energetyka, transport oraz zarz dzanie zasobami naturalnymi (rolnictwo i
rybo ówstwo), w d ugoterminowe ramy zgodne z zasadami zrównowa onego rozwoju.
Zadania te b d wymaga y czasu, jednak pierwsz  p yn c z nich korzy ci  b dzie fakt, e
wypracowane zostanie ogólne podej cie okre laj ce sposoby ukierunkowywania ju w chwili
obecnej sektorów energetyki i transportu oraz propagowania gospodarki niskoemisyjnej, tak
aby mo liwe by o przekszta cenie gospodarki UE do 2050 r. Te po czone inicjatywy okre l
rednio- i d ugoterminowe scenariusze, daj c solidne podstawy do podejmowania decyzji i

tworz c bardziej przewidywalne warunki dla du ych inwestycji. Wymaga to równie szeroko
zakrojonego podej cia, zgodnie z którym efektywne gospodarowanie zasobami stanie si
wa n cz ci zmian, jakim podlega  b dzie spo ecze stwo europejskie w przysz o ci.

Szczególny nacisk w 2011 r. po o ono na infrastruktur energetyczn i efektywno
energetyczn , co w krótkim czasie przyniesie korzy ci z punktu widzenia ochrony
rodowiska, rozwoju gospodarki i zapewnienia bezpiecze stwa energetycznego, daj c

jednocze nie okazj do tworzenia wielu miejsc pracy.

W ramach bia ej ksi gi na temat przysz ej polityki transportowej przeanalizowany zostanie
stan prac nad uko czeniem europejskiego obszaru transportowego, który powinien zapewni
wydajn i sprawnie dzia aj c infrastruktur wokó  g ównej sieci po cze , w oparciu o
innowacje maj ce na celu rozpowszechnienie transportu niskoemisyjnego.

Propagowanie zrównowa onego wykorzystania zasobów naturalnych i pobudzanie innowacji
w sektorach takich jak rolnictwo i rybo ówstwo b dzie stanowi o g ówny temat wniosków
Komisji dotycz cych przegl du wspólnej polityki rolnej i wspólnej polityki rybo ówstwa w
okresie obj tym nowymi wieloletnimi ramami finansowymi.

W 2011 r. Komisja nadal b dzie stara a si przeciwdzia a zmianom klimatu. Komisja b dzie
podejmowa dalsze wysi ki na arenie mi dzynarodowej maj ce na celu zawarcie ambitnego
wiatowego porozumienia, a jednocze nie b dzie intensywnie pracowa w ramach kontaktów

dwustronnych, aby wymienia si pomys ami i opracowywa wspólne projekty w dziedzinach
takich jak czyste technologie, handel uprawnieniami do emisji i energia odnawialna. Rok
2011 b dzie okresem intensywnej pracy w dziedzinie szeroko poj tej ochrony rodowiska -
kwesti priorytetow  b d przygotowania do Szczytu Ziemi Rio+20 w 2012 r., ponadto
Komisja oceni wyniki szóstego wspólnotowego programu dzia a w zakresie rodowiska
naturalnego oraz podda przegl dowi strategie dotycz ce zapobiegania powstawaniu odpadów
i recyklingu.

2.5. Wzrost gospodarczy sprzyjaj cy w czeniu spo ecznemu

Przed ko cem 2010 r. Komisja opublikuje pi te sprawozdanie na temat spójno ci i przedstawi
dwa nowe projekty przewodnie w ramach strategii �Europa 2020�: �Program na rzecz
nowych umiej tno ci i zatrudnienia� oraz �Europejski program walki z ubóstwem�. W 2011
r. zostanie przedstawiony szereg konkretnych rodków maj cych na celu propagowanie
wzrostu gospodarczego sprzyjaj cego w czeniu spo ecznemu. W cis ej wspó pracy z
partnerami spo ecznymi Komisja podda pod dyskusj wniosek ustawodawczy maj cy na celu
lepsze wdro enie dyrektywy o delegowaniu pracowników oraz nowelizacj dyrektywy w
sprawie czasu pracy. Komisja b dzie równie  d y do opracowania ram jako ciowych, które
w pe ni uwzgl dnia yby specyficzny charakter us ug wiadczonych w ogólnym interesie
gospodarczym i których wa n cz stanowi aby aktualizacja zasad udzielania pomocy
pa stwa. Zapewnienie wzrostu gospodarczego sprzyjaj cego w czeniu spo ecznemu oznacza



PL 7 PL

szukanie rozwi za stanowi cych odpowied na wyzwania spo eczne takie jak skutki
starzenia si spo ecze stwa. Komisja b dzie wspiera dzia ania pa stw cz onkowskich maj ce
na celu zapewnienie adekwatnych i stabilnych emerytur dla obywateli za pomoc
konkretnych rodków, które zostan opracowane w oparciu o wyniki konsultacji
zainicjowanych w 2010 r. Propagowanie ambitnego programu reform na rzecz spójno ci
gospodarczej, spo ecznej i terytorialnej b dzie podstawowym tematem przegl du polityki
spójno ci do celów wniosku w sprawie nowych wieloletnich ram finansowych.

2.6. Wykorzystywanie potencja u jednolitego rynku dla potrzeb wzrostu
gospodarczego

Aby w pe ni wykorzysta potencja jednolitego rynku, nale y w coraz lepszy i bardziej
aktualny sposób wykorzystywa jego zalety. Podczas kryzysu gospodarczego Unia potrafi a
obroni si przed pokus jak stanowi krótkoterminowe rozwi zania i izolacja. Je li jednak
jednolity rynek nie b dzie funkcjonowa prawid owo, nie wzro nie w Europie liczba miejsc
pracy. Nadszed odpowiedni moment, aby przenie integracj rynku na nowy poziom,
eliminuj c znaczne, wci istniej ce niedoci gni cia, wskazane przez profesora Mario
Montiego w jego niedawno opublikowanym sprawozdaniu dla Komisji7.

W oparciu o t prac Komisja przygotowa a ostatnio szereg konkretnych rodków maj cych
na celu o ywienie jednolitego rynku � w ramach Aktu o jednolitym rynku (Single Market
Act)8 oraz projektu przewodniego strategii �Europa 2020� �Polityka przemys owa w erze
globalizacji�9. W obydwu podkre lono znaczenie mobilizacji ca ego spo ecze stwa, aby
wykorzysta wszystkie zalety jednolitego rynku, oraz uzyska popraw ramowych warunków
dla europejskich podmiotów gospodarczych.
Komisja nadal b dzie zwi ksza dost p do rynku naszych przedsi biorstw, zw aszcza ma ych
i rednich. Wa nym etapem b dzie przedstawienie w 2011 r. wniosków w sprawie
modernizacji zasad zamówie publicznych i ustanowienie wspólnych zasad dotycz cych
umów koncesyjnych. Inn inicjatyw ukierunkowan w 2011 r. na ma e i rednie
przedsi biorstwa b dzie rozporz dzenie w sprawie zarz dzania transgranicznym
odzyskiwaniem d ugów.

Komisja podejmie szereg konkretnych dzia a , w tym przygotuje wnioski dotycz ce
mechanizmu alternatywnych metod rozwi zywania sporów (ADR), maj cego u atwi
rozwi zywanie problemów konsumentów na terenie UE, oraz b dzie kontynuowa prace nad
mechanizmem dochodzenia roszcze zbiorowych w oparciu o wyniki spo ecznych konsultacji
zainicjowanych w 2010 r.

W dziedzinie opodatkowania wniosek w sprawie wspólnej jednolitej podstawy
opodatkowania osób prawnych (CCCTB) ma na celu stworzenie przedsi biorstwom
mo liwo ci wyboru takiego systemu, który upraszcza zasady opodatkowania, obni a koszty
przestrzegania przepisów i usuwa przeszkody podatkowe, z którymi musz boryka si w
chwili obecnej przedsi biorstwa dzia aj ce transgraniczne, nie zmieniaj c jednocze nie
samych stawek podatkowych. Komisja opublikuje równie komunikat na temat przysz ej
strategii dotycz cej VAT, w którym omówione zostan niedoci gni cia obowi zuj cego

7 http://ec.europa.eu/bepa/pdf/monti_report_final_10_05_2010_pl.pdf
8 COM(2010) 608 z 27.10.2010.
9 COM(2010) 614 z 27.10.2010.
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systemu i przedstawione zostan propozycje jego unowocze nienia i uproszczenia, tak aby
zmniejszy zwi zane z VAT obci enia administracyjne przedsi biorstw.

Pakiet dotycz cy portów lotniczych ma na celu popraw warunków konkurencji oraz praw
konsumentów i efektywno ci rodowiskowej tego wa nego sektora, poniewa zawiera
rozwi zania w dziedzinie przepustowo ci lotnisk, zarz dzania przydzia ami czasu
przeznaczonymi na start lub l dowanie oraz obs ugi naziemnej, które sprawi , e europejska
sie portów lotniczych b dzie wykorzystywana w najlepszy mo liwy sposób.

3. REALIZOWANIE PROGRAMU DZIA A NA RZECZ OBYWATELI: WOLNO ,
BEZPIECZE STWO, SPRAWIEDLIWO

Obywatelstwo UE powinno przynosi wymierne korzy ci jej obywatelom. Prawa obywateli
maj solidn podstaw w przepisach UE. Jednak istnieje sporo rozbie no ci pomi dzy
zasadami zawartymi w Traktacie a rzeczywisto ci , z któr stykaj si obywatele w ich
codziennym yciu jako osoby prywatne, konsumenci, studenci, lub uczestnicy ycia
politycznego.

We w a nie przyj tym przez Komisj sprawozdaniu w sprawie obywatelstwa europejskiego10

wskazano dziedziny, w których podj cie odpowiednich dzia a nada oby praktyczny wymiar
prawom jednostek przyznanym na poziomie UE. Wysi ki te pokrywaj si ze rodkami
podj tymi w ramach planu dzia ania wdra aj cego program sztokholmski (2010-2014) w celu
stworzenia przestrzeni wolno ci, bezpiecze stwa i sprawiedliwo ci11 za pomoc ca ej gamy
ulepszonych rodków prawnych zawartych w Traktacie.

W ramach stara o zwi kszenie praw obywateli w 2011 r. Komisja przedstawi propozycj
instrumentu prawnego dotycz cego europejskiego prawa umów.

W dziedzinie prawa karnego Komisja przedstawi wniosek dotycz cy dyrektywy w sprawie
praw ofiar przest pstw, maj cej na celu zapewnienie dost pu do odpowiedniej opieki
prawnej, wymiaru sprawiedliwo ci i ochrony obywatelom wszystkich pa stw cz onkowskich.
Aby zwi kszy wzajemne zaufanie mi dzy organami s dowymi a obywatelami, Komisja
przedstawi kolejne wnioski maj ce na celu wprowadzenie minimalnych norm w odniesieniu
do procedury post powania karnego, szczególnie w dziedzinie pomocy prawnej.

Komisja przedstawi równie wnioski ustawodawcze w sprawie programu rejestrowania
podró nych i systemu wjazdu/wyjazdu dla obywateli pa stw trzecich. Celem jest utrzymanie
UE otwartej na wiat, przy jednoczesnym zwalczaniu nielegalnej imigracji i zapobieganiu
zorganizowanej przest pczo ci. W Europie otwartej na wiat musimy dba o to, aby
przest pcy nie wykorzystywali naszego systemu gospodarczego. Ramy dotycz ce konfiskaty i
odzyskiwania nielegalnie uzyskanego maj tku oraz komunikaty w sprawie kompleksowej
polityki antykorupcyjnej i strategii zwalczania nadu y finansowych.

W podobny sposób poddanie przegl dowi prawodawstwa zwi zanego z ochron ludno ci
zwi kszy potencja UE w zakresie gotowo ci do podejmowania dzia a w sytuacjach
nadzwyczajnych oraz zapobiegania kl skom ywio owym. Ponadto Komisja b dzie nadal

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

4. EUROPA W WIECIE: WZMOCNIENIE POZYCJI UE NA SCENIE WIATOWEJ

Mamy ju nowe struktury UE w dziedzinie polityki zewn trznej, mo emy zatem propagowa
teraz kompleksowe i spójne podej cie do wyzwa , jakim musimy obecnie stawia czo a w tej
polityce, udowadniaj c, e UE to silny i odpowiedzialny partner, który d y do jasno
wytyczonych celów w po czony i spójny sposób. Komisja b dzie nadal wspiera now
Europejsk  S u b Dzia a Zewn trznych i pomaga przy opracowywaniu nowego sposobu
prowadzenia naszej polityki zewn trznej. UE zrozumia a ju znaczenie posiadania jasnej
wizji naszych stosunków z partnerami strategicznymi, jak równie zajmowania
zdecydowanego i spójnego stanowiska w negocjacjach mi dzynarodowych. Dzi ki temu
mo na osi gn najlepsze rezultaty w zakresie obszarów polityki, za które odpowiada
Komisja, takich jak rozwój, handel, rozszerzenie, pomoc humanitarna i zewn trzne aspekty
polityki wewn trznej, a dzi ki koordynacji tych dzia a z prac Europejskiej S u by Dzia a
Zewn trznych mo na dokona strategicznego przegl du stosunków dwustronnych UE.

4.1. Kompleksowa polityka handlowa

Prowadzona z powodzeniem polityka handlowa jest podstaw strategii �Europa 2020�. W
oparciu o strategi handlow , która zostanie opublikowana w listopadzie 2010 r., Komisja
b dzie nadal prowadzi negocjacje z naszymi partnerami handlowymi, stawiaj c sobie za cel
mi dzy innymi doprowadzenie do pomy lnego zako czenia negocjacji w sprawie kilku
znacz cych umów dwustronnych przewidzianego na 2011 r. oraz dalsze d enie do prze omu
w negocjacjach WTO. Jednocze nie UE podejmie szereg innych konkretnych dzia a
maj cych poprawi pozycj europejskich przedsi biorców na rynku wiatowym. Komisja
przedstawi w 2011 r. wniosek ustawodawczy dotycz cy instrumentu UE maj cego poprawi
dost p do rynku zamówie publicznych w krajach rozwini tych i krajach o du ych
gospodarkach wschodz cych w drodze realizacji naszych mi dzynarodowych zobowi za .
Komisja przedstawi równie rodki maj ce wesprze ma e i rednie przedsi biorstwa w
rozwijaniu ich dzia alno ci poza UE.

W ramach kompleksowego podej cia zajmiemy si równie kwesti wykorzystania naszej
polityki handlowej dla celów zintegrowania krajów rozwijaj cych si z gospodark wiatow .
Komisja przedstawi wniosek ustawodawczy dotycz cy nowego rozporz dzenia w sprawie
ogólnego systemu preferencji, maj cy na celu maksymalne zwi kszenie jego pozytywnego
wp ywu na zrównowa ony rozwój i pa stwa znajduj ce si w najwi kszej potrzebie.

4.2. Rozszerzenie UE, polityki s siedztwa i rozwoju, pomoc humanitarna

W 2011 r. UE b dzie nadal kierowa a procesem rozszerzenia. Post py w negocjacjach,
równie tych, które by mo e zostan otwarte w nast pstwie opublikowania Opinii w sprawie
cz onkowstwa w ko cu 2010 r., b d uzale nione od sta ych post pów czynionych przez
kraje kandyduj ce, ze specjalnym naciskiem na post py czynione w zakresie praworz dno ci.

W ci gu ostatnich pi ciu lat europejska polityka s siedztwa wykaza a, e UE potrafi szerzy
swoje warto ci i zasady w krajach s siaduj cych, a tak e przyczynia si do ich politycznej
stabilizacji i rozwoju gospodarczego, co stanowi jeden z priorytetów strategicznych UE.
Komisja b dzie nadal zacie nia a stosunki z krajami s siaduj cymi, mi dzy innymi dokonuj c
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przegl du polityki s siedztwa UE, co powinno skutkowa przedstawieniem nowych
wniosków w 2011 r. dotycz cych dalszego rozwoju tych stosunków w formie dwustronnej i
wielostronnej (Partnerstwo Wschodnie, Unia dla ródziemnomorza).

Skuteczne udzielanie pomocy rozwojowej jest podstawowym celem UE, najwi kszego na
wiecie donatora na rzecz rozwoju. Podej cie partnerskie jest najlepszym sposobem, aby

zapewni maksymalny wk ad UE w realizacj milenijnych celów rozwoju i opracowanie
nowej generacji programów, które b d zaspokaja y potrzeby rozwojowe. W centrum uwagi
znajdzie si maj ca si ukaza pod koniec 2010 r. zielona ksi ga na temat przysz o ci polityki
rozwojowej UE i wynikaj ce z niej zalecenia. W ksi dze zostan poddane ocenie instrumenty
rozwojowe Unii w celu skupienia dzia a tam, gdzie rzeczywi cie mog przynie po ytek
potrzebuj cym.

Kolejnym z wa nych elementów zaanga owania UE w sprawy wiatowe jest pomoc dla
regionów dotkni tych katastrof humanitarn . Podstaw dla tych stara , których celem jest
ratowanie ludzkiego ycia, b dzie wniosek w sprawie przegl du rozporz dzenia Rady
dotycz cego pomocy humanitarnej.

5. OD RODKÓW DO WYNIKÓW: MAKSYMALNE WYKORZYSTANIE POLITYK UE

Rozmiary i tempo zmian na wiecie narzucaj UE styl dzia ania: szybko, odpowiedzialnie,
zdecydowanie. W roku 2011 b dziemy mogli zobaczy rezultaty refleksji nad sposobami
modernizacji polityki UE i jej instrumentów finansowych, a tak e znale rozwi zania, które
pozwol zwi kszy do maksimum warto dodan dzia a podejmowanych przez UE.

5.1. Nowoczesny bud et dla przysz ej Europy

Przedstawiony w zesz ym tygodniu przegl d bud etu12 zawiera wizj Komisji dotycz c
celów, struktury i sposobów realizacji nowego bud etu UE na okres po 2013 r. Ca a Europa
do wiadcza trudno ci w sferze finansów publicznych. Bud et UE musi by ukierunkowany na
te polityki i obszary, gdzie naprawd mo e przynie korzy ci, wspiera rednio- i
d ugoterminowe inwestycje oraz wnie rzeczywist warto dodan na rzecz realizacji celów
polityki Unii. Przede wszystkim bud et UE powinien by jednym z podstawowych narz dzi
s u cych realizacji celów strategii �Europa 2020�. Bud et nale y równie realizowa w
sposób pozwalaj cy na osi gni cie maksymalnego rezultatu. W czerwcu 2011 r. Komisja
przedstawi formalne wnioski dotycz ce przysz ych wieloletnich ram finansowych, w których
uwzgl dni zarówno kwesti wydatków, jak i finansowanie bud etu. Je li chodzi o wydatki,
Komisja przedstawi we wniosku swoj opini na temat takich sposobów dokonywania
wydatków i ich przeznaczenia, które pozwol wykorzysta bud et do realizacji celów polityk
UE mo liwie najskuteczniej. W odniesieniu do finansowania, Komisja przestawi wniosek w
sprawie decyzji dotycz cej nowych zasobów w asnych. Wnioski zostan opracowane w
oparciu o wyniki szczegó owej analizy dotycz cej wydatków UE. W analizie zawarto wnioski
na temat takiego sposobu wydawania rodków UE, który wniesie najwi ksz warto dodan
i powa nie przyczyni si do realizacji wspólnych celów UE, a tak e nowe spojrzenie na
sposoby finansowania bud etu.

W nadchodz cych miesi cach Komisja opublikuje szereg komunikatów i sprawozda
dotycz cych kluczowych obszarów, w szczególno ci reformy wspólnej polityki rolnej,

12 COM(2010) 700 z 19.10.2010.
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wspólnej polityki rybo ówstwa oraz przysz o ci polityki spójno ci, które b d stanowi
podstaw polityczn dla wniosków bud etowych w zakresie wieloletnich ram finansowych.
Komisja przedstawi szczegó owe wnioski ustawodawcze dotycz ce poszczególnych
instrumentów finansowych i programów wdra aj cych nowe wieloletnie ramy finansowe.
Zostan one przedstawione w formie pakietów w okresie od lata do ko ca 2011 r.

5.2. Propagowanie inteligentnych regulacji

Program reform Komisji w zakresie lepszego stanowienia prawa przyniós w efekcie znaczn
popraw w procesie tworzenia polityki, zarówno na poziomie UE, jak i krajowym. Projekt
nowych przepisów zosta opracowany w oparciu o opinie zainteresowanych stron i wyniki
szeroko przeprowadzonych konsultacji oraz zosta poddany procesowi oceny, który eksperci
zewn trzni uznali za skutecznie podnosz cy jako wniosków. Jednocze nie Komisja
dokona a zasadniczego uproszczenia obowi zuj cych przepisów i dokona a znacznych
post pów w zakresie ograniczenia obci e administracyjnych oraz wspierania pa stw
cz onkowskich w procesie transponowania przepisów UE.

W oparciu o te do wiadczenia Komisja jest gotowa przej do kolejnego etapu inteligentnych
regulacji13. Proces tworzenia i realizacji polityki nale y postrzega jako ca o : pocz wszy od
opracowania, poprzez etap stosowania, a po ocen i przegl d przepisów. W ramach
niniejszego programu prac co do zasady konieczna b dzie pozytywna opinia Rady ds. Ocen
Skutków, aby wniosek móg zosta przedstawiony do decyzji Komisji.

Komisja b dzie nadal wspó pracowa z Parlamentem Europejskim, Rad i pa stwami
cz onkowskimi w celu zapewnienia czynnego uczestnictwa wszystkich stron w realizacji
programu, zarówno na etapie tworzenia przepisów UE, jak i ich wykonywania.

Wreszcie, z jeszcze wi ksz uwag  b dzie wys uchiwany g os obywateli i zainteresowanych
stron, których dane przepisy b d dotyczy w najwi kszym stopniu, poniewa pocz wszy od
2012 r. zostanie przed u ony okres konsultacji z 8 do 12 tygodni, polityka Komisji w zakresie
konsultacji zostanie poddana przegl dowi w 2011 r., a dzi ki zwi kszonej przewidywalno ci
planów Komisji w zakresie przedstawianych wniosków oraz dzi ki dzia aniom prowadzonym
w ramach oceny ex-post zainteresowane strony b d mog y przygotowywa swoje uwagi na
du o wcze niejszym etapie.

Te trzy elementy inteligentnych regulacji powinny przyczyni si do realizacji ogólnego celu,
to znaczy uzyskania adekwatnego, skutecznego ustawodawstwa UE o dobrej jako ci, dzi ki
któremu zamierzone cele s realizowane, a obywatele i przedsi biorstwa odnosz korzy ci.

5.3. Prace w toku

Nowe rodki koncentruj ce si wokó priorytetów politycznych to tylko jeden z aspektów
pracy Komisji. Przez ca y rok Komisja jest odpowiedzialna za realizacj i nadzór
uzgodnionych polityk, sprawozdawczo i podsumowywanie post pów w zakresie
obowi zuj cych strategii i planów dzia ania, uczestniczy w mi dzynarodowych negocjacjach,
wnosi wk ad w konferencje i inne wa ne wydarzenia polityczne. Komisja zarz dza wieloma
programami finansowymi i zadaniami operacyjnymi. Jako instytucja odpowiedzialna za
realizacj bud etu operacyjnego UE, Komisja stara si zapewni jak najlepsze wykorzystanie
ograniczonych zasobów na rzecz realizacji celów UE, uzyska jak najlepsz relacj jako ci do

13 COM(2010) 543 z 7.10.2010.
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ceny, przy jednoczesnym poszanowaniu zasad nale ytego zarz dzania finansami. Wi kszo
z tych prac bie cych skutkuje przyj ciem sprawozda i dokumentów, które nie figuruj w
za czniku do niniejszego dokumentu � chocia prace przy wdra aniu i monitorowaniu
anga uj powa n cz zasobów ludzkich i finansowych Komisji; niniejszy program prac
koncentruje si jednak przede wszystkim na tych obszarach, w których Komisja dokonuje
wyborów politycznych, a nie na tych, w których wype nia swoje wykonawcze obowi zki.

W ostatnich latach Komisja po wi ca a wiele uwagi i anga owa a powa ne zasoby w prace
przy wdra aniu przepisów UE. Niedawno uruchomiony projekt pilota owy UE14 przynosi
pierwsze rezultaty, w o ono te wiele wysi ku, aby przyspieszy prowadzenie spraw o
naruszenie przepisów. Bardziej systematycznie dokonuje si analizy przyczyn opó nionego
lub nieprawid owego transponowania przepisów UE, a jej wyniki uwzgl dniane s w
realizowanym programie upraszczania regulacji, a tak e wykorzystywane do celów przegl du
obowi zuj cego ustawodawstwa. W wyniku tych prac UE b dzie dysponowa nowoczesn ,
aktualn podstaw prawn , która b dzie dobrze s u y zamierzonym celom i przyczyni si do
realizacji obietnic sk adanych przez UE jej obywatelom.

6. WNIOSEK

Niniejszy program prac przedstawia podstawowe nowe inicjatywy Komisji, których realizacj
przewidziano na 2011 r.15, oraz inicjatywy, nad którymi prace b d prowadzone zarówno w
2011 r., jak i w latach nast pnych16, w tym wnioski dotycz ce uproszczenia i wycofania17.
Tego rodzaju wczesne planowanie ma na celu stworzenie zainteresowanym stronom
przewidywalnych i przejrzystych warunków pracy, z jednoczesnym zachowaniem otwarto ci
i elastyczno ci w celu dostosowania si do zmieniaj cych si okoliczno ci. Komisja b dzie
oczywi cie nadal prowadzi a prace nad innymi kwestiami, które wymagaj natychmiastowego
podj cia dzia a , oraz opracowywa a projekty d ugoterminowe. Komisja b dzie ci le
wspó pracowa a z Parlamentem Europejskim i Rad , a tak e z zainteresowanymi stronami, w
tym parlamentami krajowymi, aby zapewni inicjatywom przedstawianym w trakcie
przysz ego roku jak najszersze poparcie i zgod co do sposobu, w jaki UE powinna
realizowa oczekiwania swoich obywateli, którzy pragn ambitnej i skutecznej Europy.

14 COM(2007) 502 � uruchomiony w kwietniu 2008 r.
15 Zob. za cznik I.
16 Zob. za cznik II.
17 Zob. za czniki III i IV.
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