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Załącznik I: Nowe inicjatywy

Nr

Tytuł

Rodzaj inicjatywy

Opis zakresu i celów

Pobudzenie zatrudnienia, wzrostu i inwestycji
1.

Program na rzecz nowych
umiejętności w Europie

Ustawodawcza/nieustawodawcza Celem programu jest wspieranie rozwoju umiejętności, w tym wzajemnego uznawania kwalifikacji,
wspieranie kształcenia zawodowego i szkolnictwa wyższego oraz pełne wykorzystanie potencjału
miejsc pracy w sektorze cyfrowym.

2.

Nowy początek dla
pracujących rodziców

Ustawodawcza/nieustawodawcza Pakiet środków ustawodawczych i nieustawodawczych służących osiągnięciu równowagi między
życiem prywatnym a zawodowym przez pracujących rodziców i wspierania udziału kobiet w rynku
pracy.

3.

Pakiet dotyczący gospodarki o
obiegu zamkniętym

Ustawodawcza/nieustawodawcza Jego celem jest rozwiązanie problemów gospodarczych i środowiskowych poprzez zwiększenie
efektywności wykorzystania zasobów, obejmujących cały łańcuch wartości (w tym zrównoważoną
konsumpcję, produkcję, gospodarowanie odpadami), oraz poprzez innowacje, umożliwiając w ten
sposób rozwój nowych rynków i modeli biznesowych. Pakiet ten będzie obejmował szeroki plan
działań, w tym działań w zakresie monitorowania rzeczywistych postępów, jak i wniosek dotyczący
gospodarowania odpadami zakładający cele długoterminowe.

4.

Przegląd wieloletnich ram
finansowych (WRF) na lata
2014-2020

Ustawodawcza/nieustawodawcza Śródokresowy przegląd wieloletnich ram finansowych umożliwi lepsze ukierunkowanie finansowania
na obszary priorytetowe dla UE. W ramach przeglądu będzie się również szukać sposobów dalszego
ukierunkowania budżetu UE na osiąganiu rezultatów oraz uproszczenia obowiązujących przepisów
(REFIT), np. w odniesieniu do europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (EFSI) oraz
wspólnej polityki rolnej (WPR). Zostaną również zbadane możliwości dalszego uproszczenia
finansowania w ramach programu „Horyzont 2020”.

5.

Kolejne działania mające
zapewnić Europie
zrównoważoną przyszłość

Nieustawodawcza

W ramach inicjatywy określone zostanie nowe podejście, które ma zapewnić Europie wzrost
gospodarczy i zrównoważony rozwój społeczny i środowiskowy po roku 2020, z uwzględnieniem
przeglądu strategii „Europa 2020” i realizacji wewnętrznych i zewnętrznych celów zrównoważonego
rozwoju wytyczonych przez Narody Zjednoczone.
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Połączony jednolity rynek cyfrowy
6.

Wdrożenie strategii dotyczącej Ustawodawcza/nieustawodawcza Strategia jednolitego rynku cyfrowego dla Europy przedstawiona w maju 2015 r. będzie
jednolitego rynku cyfrowego
kontynuowana z wykorzystaniem trzech rodzajów działań: 1) komunikat w sprawie praw autorskich i
wniosek ustawodawczy w sprawie przenoszenia treści, a następnie wnioski legislacyjne dotyczące
praw autorskich oraz przegląd dyrektywy w sprawie przekazu satelitarnego oraz retransmisji drogą
kablową (REFIT), wnioski legislacyjne w sprawie cyfrowego prawa umów, blokowania
geograficznego i podatku VAT w handlu elektronicznym (REFIT) oraz przeglądu rozporządzenia w
sprawie współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów (REFIT); 2) przegląd ram regulacyjnych w
zakresie telekomunikacji (REFIT) i dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych (REFIT) oraz
3) wniosek ustawodawczy dotyczący swobodnego przepływu danych.

Stabilna unia energetyczna z perspektywiczną polityką w kwestii zmiany klimatu
7.

Pakiet dotyczący unii
energetycznej

Ustawodawcza/nieustawodawcza Pakiet stanowi rozwinięcie strategii ramowej i obejmuje: wnioski ustawodawcze dotyczące struktury
rynku energii elektrycznej i ram regulacyjnych, w ramach czego przewidziano przegląd Agencji ds.
Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) oraz przegląd rozporządzenia w sprawie
bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej; przegląd rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa
dostaw gazu i przegląd decyzji dotyczącej umów międzyrządowych; decyzję dotyczącą wspólnego
wysiłku redukcyjnego oraz włączenia użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa
(LULUCF) w ramy polityki w zakresie klimatu do roku 2030; pakiet dotyczący odnawialnych źródeł
energii (REFIT), z uwzględnieniem kryteriów zrównoważonego rozwoju dla biomasy, a także pakiet
na rzecz efektywności energetycznej, w tym efektywności energetycznej budynków (REFIT).

Pogłębiony i bardziej sprawiedliwy rynek wewnętrzny oparty na wzmocnionej bazie przemysłowej
8.

Pakiet dotyczący mobilności
pracowników

Ustawodawcza/nieustawodawcza Inicjatywa ta obejmuje komunikat na temat mobilności pracowników, ukierunkowany przegląd
dyrektywy o delegowaniu pracowników oraz nowelizację rozporządzeń w sprawie koordynacji
systemów zabezpieczenia społecznego.

3

Nr

Tytuł

Rodzaj inicjatywy

Opis zakresu i celów

Działania następcze w
związku ze strategią
jednolitego rynku

Ustawodawcza/nieustawodawcza Strategia jednolitego rynku będzie realizowana poprzez wytyczne dotyczące zastosowania prawa
unijnego do modeli biznesowych dla gospodarki opartej na współpracy; Działania mające wspomóc
MŚP i przedsiębiorstwa rozpoczynające działalność; Inicjatywy w zakresie regulacji wolnych
zawodów; Inicjatywa legislacyjna dotycząca nowego podejścia do niepowodzeń gospodarczych i do
niewypłacalności; Inicjatywy legislacyjne mające ułatwić transgraniczne świadczenie usług,
rozwiązać problem barier regulacyjnych w odniesieniu do najważniejszych usług biznesowych i usług
budowlanych oraz wyeliminować przypadki dyskryminacji ze względu na przynależność państwową
lub miejsce zamieszkania; Przegląd unijnych ram egzekwowania praw własności intelektualnej
(REFIT); Działania w zakresie normalizacji, w tym standardów usług; Wnioski dotyczące narzędzi
pozyskiwania informacji z rynku oraz usprawnionej procedury notyfikacji w dyrektywie usługowej;
Plan działania na rzecz podnoszenia świadomości na temat zasady wzajemnego uznawania w sektorze
towarów.

10. Europejski plan działań w
sektorze obrony

Ustawodawcza/nieustawodawcza Przewiduje się ramy prawne i polityczne mające zagwarantować, że europejski rynek i przemysł oraz
baza umiejętności pozwolą zrealizować cele w zakresie zdolności wojskowej, jaką państwa
członkowskie muszą posiadać, aby sprostać w przyszłości potrzebom w zakresie bezpieczeństwa.

11. Plan działań w zakresie
podatku VAT

Ustawodawcza/nieustawodawcza Celem niniejszego planu działania jest realizacja skutecznych i odpornych na oszustwa systemów
VAT. Plan ten będzie obejmować inicjatywy w sprawie stawek VAT (REFIT) oraz wniosek w
sprawie podatku VAT dla handlu elektronicznego (REFIT) w kontekście strategii jednolitego rynku
cyfrowego oraz komunikat określający ostateczny system opodatkowania podatkiem VAT (REFIT).

12. Pakiet dotyczący podatku od
osób prawnych

Ustawodawcza/nieustawodawcza Pakiet jest następstwem komunikatu zatytułowanego „Sprawiedliwy i wydajny system opodatkowania
przedsiębiorstw w Unii Europejskiej: 5 najważniejszych obszarów działania” i obejmuje zestaw
środków na rzecz zwiększenia przejrzystości systemu opodatkowania przedsiębiorstw i walki z
unikaniem zobowiązań podatkowych, w tym wprowadzanie w życie międzynarodowych norm w
dziedzinie zapobiegania erozji podstawy opodatkowania i przenoszenia zysków, stopniowe podejście,
zaczynając od obowiązkowej podstawy opodatkowania (REFIT) oraz wycofanie obecnego wniosku w
sprawie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych.

9.
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13. Europejska strategia dotycząca Nieustawodawcza
przestrzeni kosmicznej

Opis zakresu i celów
Strategia ta przewiduje koordynację poszczególnych aspektów działań UE w przestrzeni kosmicznej,
w tym harmonogram konkretnych działań umożliwiających ukierunkowane działania sektorowe i
dalszy rozwój unijnych programów kosmicznych z korzyścią dla gospodarki, administracji publicznej
i całego społeczeństwa.

Pogłębiona i bardziej sprawiedliwa unia gospodarcza i walutowa
14. Działania w dziedzinie praw
socjalnych

Ustawodawcza/nieustawodawcza Inicjatywa będzie dotyczyła rozwiązania problemu luk w istniejącym prawodawstwie i określenia
wspólnych zasad i podstawowych wskaźników w celu uzyskania większej spójności zatrudnienia i
wyników w sferze społecznej.

15. Europejski system
gwarantowania depozytów
bankowych / ukończenie
tworzenia unii bankowej

Ustawodawcza/nieustawodawcza W oparciu o sprawozdanie pięciu przewodniczących wniosek przedstawi kroki w kierunku
ustanowienia europejskiego systemu gwarancji depozytów bankowych w oparciu o mechanizm
reasekuracji. W komunikacie zostaną określone dalsze środki mające na celu zakończenie procesu
tworzenia unii bankowej.

Handel: rozsądna i wyważona umowa o wolnym handlu ze Stanami Zjednoczonymi
16. Działania w związku ze
strategią handlową i
inwestycyjną

Ustawodawcza/nieustawodawcza W kontekście strategii na rzecz bardziej skutecznej i przejrzystej polityki handlowej i inwestycyjnej
opartej na wartościach, zatytułowanej „Handel z korzyścią dla wszystkich” Komisja będzie prowadzić
z USA negocjacje w sprawie TTIP, a także dążyć do postępów na forum WTO, nawiązania stosunków
strategicznych z Azją oraz zapewnienia właściwej realizacji umów o partnerstwie gospodarczym.

Obszar sprawiedliwości i przestrzegania praw podstawowych, którego podstawą jest wzajemne zaufanie
17. Realizacja europejskiej agendy Ustawodawcza/nieustawodawcza Działania na rzecz wdrożenia europejskiej agendy bezpieczeństwa, w tym wniosek dotyczący zmiany
bezpieczeństwa
decyzji ramowej w sprawie terroryzmu, ulepszonych przepisów dotyczących broni palnej oraz
wniosek w sprawie zwalczania fałszowania i oszustw związanych z bezgotówkowymi środkami
płatniczymi.
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W kierunku nowej polityki w dziedzinie migracji
18. Sprawniejsze zarządzanie
migracją

Ustawodawcza/nieustawodawcza Inicjatywa ma dwa aspekty: 1) legalna migracja – komunikat oraz dalsze środki legislacyjne, w tym
przedłużenie podejścia „niebieskiej karty”; 2) azyl i uchodźcy – wniosek dotyczący zorganizowanego
systemu w odniesieniu do przesiedleń uchodźców i modyfikacji systemu dublińskiego dotyczącego
azylu.

19. Pakiet dotyczący zarządzania
granicami

Ustawodawcza/nieustawodawcza Celem jest postęp w kierunku utworzenia Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej w oparciu o
wzmocnienie agencji FRONTEX.

Silniejsza pozycja na arenie międzynarodowej
20. Ramy prawne po wygaśnięciu
umowy z Kotonu

Nieustawodawcza

Nowe zasady ramowe regulujące stosunki z państwami i regionami AKP.

21. Budowanie zdolności w
sektorze bezpieczeństwa

Ustawodawcza/nieustawodawcza Pakiet obejmuje reformę sektora bezpieczeństwa oraz ewentualne wprowadzenie nowego specjalnego
instrumentu na rzecz budowania potencjału bezpieczeństwa i rozwoju w krajach trzecich.

22. Wkład Komisji w globalną
strategię dotyczącą polityki
zagranicznej i bezpieczeństwa

Nieustawodawcza

Komisja będzie aktywnie przyczyniać się do realizacji podlegającej Wysokiemu
Przedstawicielowi/Wiceprzewodniczącemu globalnej strategii dotyczącej polityki zagranicznej i
bezpieczeństwa w dążeniu do lepszego kierowania działaniami zewnętrznymi UE.

Nieustawodawcza

Wniosek w sprawie porozumienia z Parlamentem Europejskim i Radą wzmocni otwartość i
rozliczalność działań dzięki wprowadzeniu obowiązku korzystania z rejestru służącego przejrzystości
wobec wszystkich grup interesu pragnących wpłynąć na proces decyzyjny dowolnej z trzech
instytucji.

Unia demokratycznych zmian
23. Wniosek ustawodawczy
dotyczący porozumienia
międzyinstytucjonalnego w
sprawie obowiązkowego
rejestru służącego
przejrzystości
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