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José Manuel Barroso
Przewodniczący Komisji Europejskiej

Zjednoczona, otwarta i silniejsza Europa

W ciągu pięciu lat od rozpoczęcia kadencji aktu-
alnej Komisji Europejskiej Europa doświadczyła 
bezprecedensowych zmian. Kryzys finansowy 
przekształcił się w kryzys zadłużeniowy, kryzys 
gospodarczy i kryzys społeczny, obalając bariery 
dzielące politykę europejską i krajową.

W takiej sytuacji zachowanie status quo nie było 
już możliwe. O ile pięć lat poprzedzających niniej-
szą kadencję Komisji upłynęło pod znakiem kwe-
stii konstytucyjnych, które formalnie rozstrzy-
gnięto przez wprowadzenie traktatu lizbońskiego, 
pięć ostatnich lat kształtowała groźba kryzysu 
finansowego i kryzysu zadłużeniowego. W obliczu 
tych wyzwań możemy być bardzo dumni z tego, 
że zachowaliśmy Europę zjednoczoną i otwartą 
oraz uczyniliśmy ją silniejszą na przyszłość. 

„Zjednoczoną”, ponieważ udało nam się utrzymać 
Europę w całości, a nawet rozszerzyć ją mimo 
nacisków wywieranych na kraje Europy; „otwartą”, 
ponieważ wraz z międzynarodowymi partnerami 
w ramach G20 zdecydowaliśmy się udzielić glo-
balnej odpowiedzi, promowaliśmy handel w Unii 

Europejskiej i na świecie jako sposób wspiera-
nia wzrostu i dotrzymaliśmy zobowiązań podję-
tych wobec krajów rozwijających się; „silniejszą”, 
ponieważ w całej Europie są obecnie wdrażane 
konieczne reformy gospodarcze i wzmacniane 
jest zarządzanie gospodarcze, w szczególności 
w strefie euro, aby europejskie gospodarki były 
lepiej przygotowane do globalizacji.

Czyniąc to, opieraliśmy się na tym, co jest  
w Unii Europejskiej wyjątkowe. Europa to przede 
wszystkim wartości. Wartości, takie jak pokój, 
nasza podstawowa zasada, za którą w 2012 r. 
przyznano nam Pokojową Nagrodę Nobla. War-
tości, takie jak jedność i różnorodność: źródło siły, 
które należy cenić. Wartości, takie jak solidarność, 
ze społeczną gospodarką rynkową i ochroną 
Europejczyków będących w mniej korzystnej 
sytuacji. Tymi wartościami kierowaliśmy się  
w naszej pracy. UE jest czymś więcej niż projek-
tem ekonomicznym. Jest projektem politycznym. 
To wspólnota kultury i wspólnych wartości i inte-
resów niezbędnych do tworzenia wspólnego losu.

„Kiedy szaleje nad tobą burza, trzeba przez nią przejść, idąc cały czas 
w tym samym kierunku – to jedyny sposób, aby z niej wyjść cało.”

(Jean Monnet)
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Komisja Europejska nie ustawała w pracy, aby 
uniknąć załamania się gospodarek państw człon-
kowskich. Brak regulacji i nadzorowania rynków 
finansowych stał się przyczyną spekulacji i baniek 
kredytowych. Wstrząs, jaki potem nastąpił, ukazał, 
że wiele państw członkowskich w Europie było nie-
konkurencyjnych i żyło ponad stan. I chociaż nasze 
gospodarki były ze sobą ściśle powiązane, brako-
wało nam silnych ram zarządzania, aby zapobiec 
niewłaściwej polityce i poradzić sobie w obliczu kry-
zysu. W ciągu ostatnich pięciu lat Komisja przodo-
wała w działaniach, aby temu zaradzić. 

Dziś Europa chroni obywateli i podatników za 
pomocą niezbędnych, surowszych przepisów, które 
gwarantują oszczędności, zwiększają odpowiedzial-
ność banków i ograniczają możliwości podejmowa-
nia przez nie ryzyka. Spowodowaliśmy, że system 
stał się znowu sprawiedliwy. Podjęliśmy w tym kie-
runku decydujący krok, tworząc unię bankową, coś, 
co przed kryzysem było nie do pomyślenia. W rezul-
tacie sektor finansowy jest obecnie bardziej uregu-
lowany; a finansowe organy regulacyjne są obecnie 
lepiej wyposażone do nadzorowania naszych ban-
ków, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami ekono-
micznymi i chronienia naszych oszczędności. 

Ustanowiliśmy system zbiorowego zarządzania 
gospodarczego i budżetowego na poziomie UE, 
który gwarantuje, że wszystkie rządy wprowadzają 
i podtrzymują porządek w krajowych finansach 
publicznych, a niezbędne reformy realizowane na 
rzecz konkurencyjności gospodarki realizowane są 
w sposób trwały. Utworzyliśmy wspólnie mecha-
nizm, który pozwala udzielać pożyczek krajom, 
które znajdują się pod największym naciskiem ze 
strony rynków. Euro wyszło z kryzysu silniejsze, nie 
tylko nie tracąc członków, ale i zyskując nowych. 
Wykorzystaliśmy wszystkie dostępne nam środki, 
aby pomóc w utrzymaniu miejsc pracy i pomóc 

bezrobotnym wrócić na rynek pracy, zwracając 
przy tym szczególną uwagę na problem bezrobo-
cia osób młodych. Uzgodniliśmy nowy budżet UE 
skupiający się na inwestycjach, które pomagają 
państwom członkowskim, regionom, przedsiębior-
stwom i obywatelom. Aby jeszcze bardziej pobu-
dzić wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy, 
otworzyliśmy na naszym kontynencie nowe rynki 
poprzez dalszy rozwój jednolitego rynku i ochronę 
związanych z nim czterech swobód, oraz na całym 
świecie, poprzez realizację ambitnych umów han-
dlowych. 

Oprócz bezpośredniego zarządzania kryzysowego, 
opracowaliśmy długoterminowy plan moderniza-
cji gospodarek państw członkowskich. Strategia 
„Europa 2020” określa realistyczne, aczkolwiek 
ambitne cele, aby skierować Europę na drogę inteli-
gentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzy-
jającego włączeniu społecznemu. Nowy budżet UE 
ma pomóc w zwiększeniu konkurencyjności poprzez 
położenie większego nacisku na badania, innowa-
cje i infrastrukturę, ze zwróceniem szczególnej 
uwagi na połączenie Europy w sektorze transportu, 
energetyki i sektorze cyfrowym. Opieraliśmy się 
na celach dotyczących klimatu i energii na 2020 r., 
uzgodnionych podczas kadencji poprzedniej Komi-
sji, które miały ustanowić ramy na 2030 r. Konku-
rencyjność, stabilność i bezpieczeństwo dostaw są 
fundamentem naszej polityki w zakresie klimatu 
i energii. W planie działania określiliśmy ponadto 
jasną wizję sposobu ukończenia unii gospodarczej 
i walutowej. 

Jean Monnet powiedział: „Zawsze uważałem, że 
budowanie Europy będzie postępowało poprzez 
przezwyciężanie kryzysów”. Udowodniliśmy, że 
rację miał on, a nie ci, co wątpili. Pokazaliśmy, co 
można osiągnąć dzięki współpracy instytucji UE  
i państw członkowskich. 

REAKCJA NA KRYZYS GOSPODARCZY I STWORZENIE WARUNKÓW 
DLA TRWAŁEGO WZROSTU GOSPODARCZEGO I ZATRUDNIENIA

Reakcja na światowy kryzys finansowy – spotkanie G8 przy okrągłym stole w Camp David w 2012 r.: (od lewej) Angela Merkel, Herman Van Rompuy,  
José Manuel Barroso, Yoshihiko Noda, Mario Monti, Stephen Harper, François Hollande, Barack Obama, David Cameron (tyłem), Dmitrij Miedwiediew (tyłem)
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Mimo że głównym wyzwaniem ostatnich pięciu lat 
był kryzys gospodarczy i finansowy, nie przestali-
śmy zajmować się innymi problemami obywateli 
Europy.

Komisja podjęła szereg inicjatyw zmierzających do 
zagwarantowania swobodnego przepływu osób, 
towarów, usług i kapitału; zapewnienia konsumen-
tom i przedsiębiorcom wyboru i uczciwej konku-
rencji i zwiększenia inwestycji w infrastrukturę. 
Dzięki wspólnemu rynkowi udało się nam jeszcze 
bardziej obniżyć opłaty roamingowe; zapewnić 
podróżnym i konsumentom sprawiedliwsze ceny  
i prawa; dojść do porozumienia, po ponad trzydzie-
stu latach negocjacji, w sprawie patentu europej-
skiego, który pozwala badaczom i przedsiębiorcom 
zaoszczędzić na kosztach i czasie oraz zwiększyć 
przejrzystość co do możliwości pracy w całej UE, 
aby pozwolić poszukującym lepiej orientować się 
w ofertach w innych państwach członkowskich.

Obecnie ważniejsze niż kiedykolwiek dotąd jest 
przestrzeganie podstawowych wartości, na któ-
rych opiera się Unia Europejska, takich jak pra-
worządność. W ostatnich latach Komisja inter-
weniowała w kilku państwach członkowskich, aby 
te podstawowe zasady oraz swobody i prawa 
obywateli były w pełni przestrzegane. Za pomocą 
zaproponowanej inicjatywy na rzecz praworząd-
ności będziemy mogli robić to nadal, w sposób 
bardziej systematyczny i skuteczny. 

Instytucje europejskie muszą skoncentrować się na 
obszarach, w których mogą zapewnić największą 
wartość dodaną, aby zajmować się rzeczywistymi 
sprawami, które mają duże znaczenie dla ludzi.  
W wielu obszarach współpraca europejska ma 
kluczowe znaczenie, nie jest jednak konieczna  
w każdym obszarze. Wszędzie tam, gdzie konieczne 
było podjęcie działań, Komisja proponowała sto-
sowne akty prawne, jednocześnie w niespotyka-
nym dotąd stopniu ograniczyła biurokrację, pozwa-
lając tym samym europejskim przedsiębiorstwom 
zaoszczędzić ponad 32 miliardy euro rocznie. Od 
2005 r. uchyliliśmy 6000 aktów prawnych UE. 
Europa musi być w dużym stopniu zaangażowana 
w wielkie sprawy, a w mniejszym w małe sprawy.

Rozwiązywanie najważniejszych dla obywateli 
Europy problemów wymaga wspólnego podej-
ścia wszystkich instytucji europejskich. Komisja 
Europejska jest jedyną instytucją zaangażowaną 
w każdy etap procesu decyzyjnego. Jednocześnie 
niczego nie można osiągnąć bez pełnego zaanga-
żowania obu stron procesu legislacyjnego, gdyż 
o prawodawstwie decydują wspólnie ministrowie 
rządów krajowych i wyłaniani w drodze wybo-
rów członkowie Parlamentu Europejskiego. Komi-
sja dokłada wszelkich starań, aby współpraca ta 
dobrze się układała. Wzmocniony został proces 
demokratyczny. Każda instytucja przyczyniła się 
do tego, że Europa z kryzysu wyszła silniejsza.

PRACA NA RZECZ OBYWATELI EUROPY

Przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso ze studentami w Polsce (2012 r.)
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W coraz bardziej zglobalizowanym świecie liczy 
się rozmiar. Kryzys gospodarczy, negocjacje  
w sprawie zmiany klimatu na świecie, kwestia 
bezpieczeństwa energetycznego, migracja, arab-
ska wiosna, a ostatnio wydarzenia na Ukrainie: 
wszystkie te zagadnienia dowodzą, że UE jest 
skuteczna tylko wtedy, gdy działamy wspólnie. 

Kryzys gospodarczy sprawił, że Europa stanęła 
w centrum zainteresowania, pokazał on jednak 
także zdolność Europy do wywierania wpływu 
na arenie międzynarodowej. Unia Europejska 
w wielu dziedzinach wyznacza światowe stan-
dardy, a na światowych forach takich jak G8/
G7, G20, WTO i ONZ odgrywamy wiodącą 
rolę. Wzmocniliśmy globalną obecność Europy  
w sąsiednich krajach i na świecie. Od Afryki do 
Azji, od Ameryki Łacińskiej po Karaiby i Pacyfik, 
jesteśmy nadal – pomimo kryzysu – najwięk-
szym światowym darczyńcą, a nasze partner-
stwa polityczne zacieśniły się. 

Pokojowa Nagroda Nobla dla UE w 2012 r. przy-
pomina nam, że UE oznacza pokój, nadzieję  
i stabilność. Żadnego z tych dóbr nie należy 
uznawać za coś oczywistego. Aktualne wydarze-
nia na Ukrainie pokazują, do czego może w jed-
nej chwili doprowadzić polityka siły. Widok mło-
dych Ukraińców trzymających europejską flagę 
jako symbolu jaśniejszej i wolniejszej przyszło-
ści są dowodem tego, jak wiele osiągnęliśmy. UE 
zawsze będzie wspierać wolność i demokrację  
w swoim sąsiedztwie i poza nim. 

NADANIE EUROPIE SILNEJ POZYCJI NA ARENIE ŚWIATOWEJ

José Manuel Barroso, przewodniczący Komisji Europejskiej, Herman Van Rompuy, przewodniczący Rady Europejskiej, i Martin Schulz, 
przewodniczący Parlamentu Europejskiego, wzięli udział w uroczystości wręczenia Pokojowej Nagrody Nobla przyznanej UE w 2012 r.

88

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-14-131_en.htm
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Naszym największym osiągnięciem jest być 
może sposób w jaki działamy. Nie zapominajmy, 
że byli tacy, co zapowiadali, że Komisja składa-
jąca się z 27 lub 28 członków i rozszerzona Unia 
Europejska nie będą w stanie prawidłowo pra-
cować i podejmować decyzji. Udowodniliśmy, że 
prognozy te były błędne. Odważne decyzje były 
podejmowane wspólnie – w jedności – odzwier-
ciedlając prawdziwie wspólny los Europy. 
Wspólne wyzwanie globalizacji zbliża nas do sie-
bie, a wspólne wartości coraz ściślej nas łączą, 
dlatego coraz bardziej uświadamiamy sobie, że 
musimy znaleźć silniejsze rozwiązania wspól-
nie przez nas ustalone. Ostatnie pięć lat poka-
zało, że stoimy na wysokości zadania: Europa 
złożona z 28 członków może dobrze funkcjono-
wać, a nasze instytucje posiadają możliwości  
i doświadczenie niezbędne do dostosowywania 

się, reformowania i przekształcania na lepsze. 

Ten „przegląd osiągnięć” stanowi jedynie okro-
jony obraz pracy wykonanej przez kolegium 
komisarzy podczas ubiegłej kadencji. Przyjęliśmy 
do Unii nowego członka – Chorwację – i roz-
szerzyliśmy strefę euro o kolejnych członków: 
Estonię i Łotwę. Walcząc z bezrobociem wśród 
młodzieży i zwalczając handel ludźmi; pomaga-
jąc każdego roku 120 milionom ofiar katastrof 
i pomagając Europejczykom w bezpiecznym 
przechowywaniu ich danych w internecie, two-
rzymy Europę zjednoczoną, otwartą i silniejszą. 

PRZEGLĄD OSIĄGNIĘĆ

Wizyta José Manuela Barroso, przewodniczącego Komisji Europejskiej, w obozie dla syryjskich uchodźców w Jordanii (2012 r.)
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Propagowanie 
pokoju, ochrona 
osób najbardziej 

zagrożonych  
i zwalczanie ubóstwa

CaTHerIne asHTon
Wiceprzewodnicząca Komisji i wysoka przedstawiciel Unii do spraw 
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

EUROPEJSKA SŁUŻBA DYPLOMATYCZNA 
Stworzyliśmy nową Europejską Służbę Działań Zewnętrznych, aby 
zapewnić bardziej globalne podejście do spraw międzynarodowych. 

W zglobalizowanym i wzajemnie powiąza-
nym świecie Unia Europejska jest silniejsza, 
gdy wszystkie jej kraje pracują razem. Kwestie 
międzynarodowe nie ograniczają się do polityki 
zagranicznej, działań militarnych i sankcji, lecz 
wymagają szeroko zakrojonego reagowania  
w zakresie pomocy, handlu i gospodarki świa-
towej. Europejska Służba Działań Zewnętrznych 

ma siedzibę w Brukseli. Stanowi ona połączenie 
służb Komisji Europejskiej i 140 delegatur Unii 
na całym świecie i odpowiada za opracowywa-
nie i propagowanie polityki UE oraz europejskich 
wartości, tak aby głos UE był silniejszy na arenie 
międzynarodowej.

Zadaniem Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ) jest kształtowanie europejskiej polityki zewnętrznej i propagowanie 
europejskich wartości oraz reprezentowanie EU na arenie międzynarodowej.  
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Aby nasze wsparcie polityczne, gospodarcze  
i techniczne miało jak największy wpływ, musimy 
upewnić się, że nasze działania są zgodnie z refor-
mami i aspiracjami krajów partnerskich, którym 
pomagamy. Na tym właśnie polega rola grupy 
zadaniowej UE. Nasze działania przynoszą korzy-
ści obu stronom: UE nadaje tempa programom 
reform, które przyczyniają się do osiągnięcia więk-
szej stabilności i dobrobytu.

W Tunezji w latach 2011-2013 wsparcie finan-
sowe UE wyniosło prawie 4 mld euro. Rozpoczęto 
formalne rozmowy w celu utworzenia nowego 
„uprzywilejowanego partnerstwa” obejmującego 
wszystkie obszary wspólnego zainteresowania. 
UE zgodziła się także na wznowienie negocjacji 
w sprawie pogłębionej i kompleksowej umowy  
o wolnym handlu (DCFTA) i partnerstwa na rzecz 
mobilności.

W Mjanmie/Birmie kilku komisarzy unijnych oraz 

ponad 100 liderów biznesu dokonało oceny udziela-
nej pomocy i nowych możliwości handlowych, jakie 
pojawiły się w wyniku zniesienia sankcji. Koncentru-
jąc się na trzech kluczowych obszarach (przemysł, 
rozwój i demokracja oraz społeczeństwo obywa-
telskie), grupa zadaniowa zapoczątkowała proces,  
w którym UE będzie wspierać Mjanmę/Birmę  
w okresie transformacji gospodarczej i politycznej.

W przypadku wystąpienia kryzysu nie wystarczy 
zająć się tylko jego przejawami. Kompleksowe 
podejście UE polega na zajęciu się również jego 
podstawowymi przyczynami. W tym celu łączymy 
działania dyplomatyczne, działania na rzecz bez-
pieczeństwa i rozwoju oraz działania humanitarne. 
W Somalii UE działa zarówno na lądzie, jak i na 
morzu. Dzięki operacji Atalanta liczba ataków pira-
tów u wybrzeży Somalii (które były najliczniejsze 
w latach 2008-2009) spadła prawie do zera. UE 
zapewnia również silne wsparcie dla afrykańskich 
sił pokojowych w Somalii. W ramach misji EUTM 
i NESTOR przeszkolono tysiące żołnierzy i człon-
ków straży przybrzeżnej. UE pomaga również  
w budowie struktur demokratycznych i wspieraniu 
rozwoju gospodarczego w tym kraju. UE jest naj-

większym dawcą pomocy na rzecz Somalii, przy 
czym szczególny nacisk stawia się na zarządzanie, 
edukację i rozwój gospodarki.

ŁĄCZĄC WSZYSTKIE NASZE ZASOBY, MAMY WIĘKSZY WPŁYW W 
SKALI ŚWIATOWEJ
Przy rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych, jak np. w Somalii, 
wykorzystujemy kompleksowe podejście polegające na połączeniu 
dostępnych instrumentów, delegacji i partnerów.

WSPIERANIE NASZYCH PARTNERÓW W OKRESIE TRANSFORMACJI
Unijna grupa zadaniowa wypracowała zupełnie nowe metody działania, 
np. w odniesieniu do naszych partnerów w krajach południowego regionu 
Morza Śródziemnego (tzw. krajów arabskiej wiosny) oraz w Mjanmie/Birmie.

Kompleksowe podejście UE polega na połączeniu działań 
dyplomatycznych z działaniami na rzecz bezpieczeństwa  

i rozwoju oraz pomocy humanitarnej, tak aby zwalczać przede 
wszystkim przyczyny leżące u podstaw sytuacji kryzysowych.

Mjanma/Birma to doskonały przykład na to, jak UE 
dostosowuje formy swojego wsparcia politycznego, 

gospodarczego i technicznego do stanu reform w krajach 
partnerskich przechodzących przez okres transformacji i jak 

uwzględnia aspiracje tych krajów.
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Wymiar 
sprawiedliwości  

i prawa podstawowe 
w Europie wchodzą 

w nową epokę

VIVIane reDInG
Wiceprzewodnicząca i komisarz ds. sprawiedliwości, praw 
podstawowych i obywatelstwa

SUROWSZE UNIJNE PRZEPISY W SPRAWIE OCHRONY DANYCH
Dołożyliśmy wielu starań, aby zaostrzyć przepisy dotyczące  
ochrony danych.

„Komisja Europejska zaproponowała wprowa-
dzenie w całej UE takich samych przepisów i 
powołanie punktu kompleksowej obsługi, dzięki 
czemu przedsiębiorstwa będą miały do czynie-
nia tylko z jednym organem krajowym, a nie 28 
lub więcej. Od szefów państw i rządów uzyska-
liśmy zapewnienie, że porozumienie w tej spra-
wie uda się osiągnąć do końca 2014 r.”.

Zastąpienie 28 różnych ustaw krajowych i 28 
różnych urzędów wspólnym systemem upro-
ści prowadzenie działalności w UE, zwłaszcza 
z punktu widzenia małych i średnich przedsię-
biorstw, i obniży koszty prowadzenia działal-
ności. Ale przede wszystkim zapewni wyższy 
poziom ochrony danych osób prywatnych i firm. 
Na firmy, które nie będą przestrzegać przepi-
sów, europejskie urzędy regulacyjne będą mogły 
nałożyć grzywnę w wysokości określonego 
odsetka ich rocznych łącznych obrotów.

Po skandalu związanym z inwigilowaniem oby-

wateli USA, obywatele stracili zaufanie do wiel-
kich korporacji i rządów w zakresie przetwarza-
nia ich danych osobowych. Obecnie pracujemy 
nad tym, by odbudować to zaufanie i udowodnić 
europejskim obywatelom, że w Europie ochronę 
danych traktuje się szczególnie poważnie.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5ByVaZ0rg8U

Komisja pracuje nad tym, by odbudować zaufanie obywateli 
do bezpieczeństwa online i udowodnić im, że Europa bardzo 

poważnie traktuje ochronę danych.
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Obecnie działania na poziomie krajowym są 
podejmowane w odniesieniu do zaledwie 50 proc. 
stwierdzonych nadużyć finansowych. Ponieważ 
wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za ochronę 
budżetu UE, zarówno na szczeblu europejskim, 
jak i krajowym, Komisja Europejska zapropo-
nowała utworzenie Prokuratury Europejskiej. 
Zagwarantuje ona, że sądy krajowe będą współ-
pracować z UE, aby umożliwić wymianę informa-
cji i podjęcie odpowiednich działań w odniesieniu 
do każdego podejrzenia o nadużycia finansowe 
na szkodę budżetu UE.

Przestępcy, którzy kradną pieniądze podatników 
z budżetu UE, nie unikną kary. UE podjęła zdecy-
dowane działania, aby w przyszłości nasz budżet 
był bezpieczny. 

Prokuratura Europejska zapewni współpracę w zakresie 
zwalczania przestępstw finansowych godzących w budżet UE.

W 2011 r. Komisja Europejska wezwała przed-
siębiorstwa do wykorzystywania samoregulacji  
w celu zapewnienia większej równowagi płci  
w swoich radach nadzorczych. Rok później, ponie-
waż nic się nie zmieniło, zaproponowaliśmy wpro-
wadzenie przepisów, zgodnie z którymi udział 
kobiet w zarządach powinien wynieść 40 proc. – 
dzięki takiemu pułapowi proceduralnemu kobiety 
miałyby dostęp do przejrzystych i sprawiedliwych 
procedur rekrutacji.

W latach 2003–2010 odsetek kobiet w zarzą-
dach wzrósł o 3,4 proc. Od października 2010 
r. wzrósł jeszcze czterokrotnie (obecnie wynosi 
18 proc.). Cel naszego wniosku ustawodawczego 
jest jasny. Komisja zrobiła pierwszy krok w kie-
runku jego realizacji. 

Nie chodzi o to, żeby zatrudniać kobiety tylko dla-
tego, że są kobietami. Chodzi o to, by w końcu 
położyć kres sytuacjom, kiedy kobiety nie są 

zatrudniane tylko dlatego, że są kobietami. Dzięki 
działaniom podjętym przez UE sytuacja ta ule-
gnie zmianie.

JAK POMÓC KOBIETOM PRZEBIĆ SIĘ PRZEZ SZKLANY SUFIT
Zaproponowaliśmy kwoty, których celem jest zwiększenie liczby kobiet w 
zarządach spółek.

PROKURATURA EUROPEJSKA CHRONI PIENIĄDZE PODATNIKÓW
Zaproponowaliśmy utworzenie Prokuratury Europejskiej, aby 
zagwarantować, że każde podejrzenie dotyczące nadużyć finansowych 
godzących w budżet UE zostanie dokładnie zbadane.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=OTlP4Ek3WP8

Dzięki nowym przepisom i działaniom wzrósł udział kobiet 
 w zarządach spółek.
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Lepsze 
funkcjonowanie 

rynków

Rok Kary w €
2010 2 638 125 579

2011 614 053 000

2012 1 875 694 000

2013 1 882 975 000

2014 (do kwietnia) 1 405 708 000

Razem 8 416 555 579

JoaQuín alMunIa
Wiceprzewodniczący i komisarz ds. polityki konkurencji

ZWALCZANIE KARTELI I NADUŻYĆ
W ramach naszych działań na rzecz zwalczania praktyk, które 
zakłócają uczciwą konkurencję, zagwarantowaliśmy odszkodowania dla 
europejskich obywateli i przedsiębiorstw w razie naruszenia  
zasad konkurencji w UE.

Kartele i nadużycia prowadzą do dodatkowych 
kosztów dla konsumentów i całej gospodarki,  
a także ograniczają innowacyjność i konkuren-
cyjność. Zgodnie z zasadami konkurencji karane 
są nadużycia i kartele m.in. w sektorze finanso-
wym, telekomunikacyjnym i energetycznym.
Fakt, że istnieją przepisy umożliwiające europej-
skim obywatelom i przedsiębiorstwom odzyska-
nie środków od sprawców wykroczeń, pozytywnie 
wpływa na bardziej sprawiedliwe funkcjonowa-
nie rynku.
Komisja Europejska wielokrotnie zajmowała się 
ochroną konkurencji z myślą o konsumentach  
i przedsiębiorstwach:
•	  uniemożliwiając połączenia, które mogłyby 

zaszkodzić konsumentom (np. połączenie linii 
lotniczych Aer Lingus i Ryanair);

•	  karząc kartele producentów części samocho-
dowych i nielegalne porozumienia pomiędzy 
firmami farmaceutycznymi;

•	  czy też wszczynając dochodzenia w sprawie 
potencjalnych nadużyć popełnionych np. przez 
Google i Gazprom.

Zgodnie z zasadami konkurencji karane są nadużycia i 
kartele m.in. w sektorze finansowym, telekomunikacyjnym 

i energetycznym.
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Rok Przedmiot sprawy Kwota w €
2013 Pochodne instrumenty finansowe (LIBOR/EURIBOR) 1 712 468 000

2012 Monitory kineskopowe do komputerów i  
odbiorników telewizyjnych

1 470 515 000

2014 Łożyska w samochodach osobowych i ciężarowych 953 306 000

2010 Przewóz towarów w transporcie lotniczym 799 445 000

2010 Panele LCD 631 925 000

©
iStockphoto.com

/Leontura

Kryzys finansowy sprawił, że sytuacja gospo-
darki europejskiej stała się niepewna. Staraliśmy 
się zagwarantować, by publiczne pieniądze prze-
kazane bankom zostały wykorzystane na ich 
restrukturyzację i przywrócenie ich rentowności. 
Dołożyliśmy również wszelkich starań, by obcią-
żenia podatników były na tyle niskie, na ile było 
to możliwe, oraz by nierentowne banki były likwi-
dowane w sposób uporządkowany.

Dzięki naszym działaniom sektor finansowy może 
znowu wspierać gospodarkę realną. Komisja 

Europejska nałożyła również rekordowe kary  
o łącznej wysokości 1,7 mld euro na banki, które 
manipulowały wskaźnikami LIBOR i EURIBOR.

Podjęliśmy także działania mające położyć kres 
wysokim opłatom za korzystanie z kart debe-
towych i kredytowych. W rezultacie MasterCard  
i Visa zgodziły się na ograniczenie tych opłat w przy-
padku transakcji transgranicznych w ramach UE, co 
stanowi korzystne z punktu widzenia konsumenta 
rozwiązanie.

W czasach kryzysu i trudności gospodarczych 
Komisja Europejska musi mieć pewność, że 
wsparcie dla przedsiębiorstw będzie miało pozy-
tywny wpływ na gospodarkę.

Unowocześnione zasady przyczynią się do więk-
szej stymulacji wzrostu gospodarczego, bardziej 
efektywnego wydatkowania środków publicz-
nych i ochrony konkurencji w ramach jednoli-
tego rynku. Zagwarantowaliśmy, że pieniądze 
podatników, które zostały przekazane przedsię-
biorstwom, będą wspierać wzrost gospodarczy  
i tworzenie nowych miejsc pracy, a także finan-
sowanie usług publicznych, badań i innowa-
cji. Łatwiej będzie także pozyskać finansowa-
nie, inwestować w regionach, które potrzebują 
pomocy, rozwijać sieci energetyczne oraz wspie-

rać strategię dotyczącą zmian klimatu.

KONTROLA POMOCY PAŃSTWA NA RZECZ WZROSTU GOSPODARCZEGO
Zreformowaliśmy unijne przepisy dotyczące pomocy państwa na rzecz 
wzrostu gospodarczego.

SPRAWNY SEKTOR FINANSOWY
Dzięki kontroli pomocy państwa udzielanej bankom działamy na rzecz 
stworzenia zdrowszego i rentowniejszego sektora finansowego w Unii 
Europejskiej.

Kontrola pomocy państwa gwarantuje, że interwencje 
państwowe nie będą zakłócać konkurencji ani handlu w UE.

Na banki, które manipulowały wskaźnikami LIBOR i EURIBOR, Komisja Europejska nałożyła rekordowe kary  
o łącznej wysokości 1,7 mld euro.
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Szybszy, 
bezpieczniejszy  

i bardziej ekologiczny 
transport dla 
wszystkich

Zgodnie z wnioskiem ustawodawczym Komi-
sji Europejskiej zbudowane lub udoskonalone 
zostaną połączenia biegnące przez dziewięć 
głównych korytarzy transportowych. Aby tego 
dokonać, Komisja trzykrotnie zwiększyła kwotę 
unijnych środków na infrastrukturę. Zostaną one 
przeznaczone na połączenie 94 głównych por-
tów i 38 lotnisk w UE z siecią kolejową i dro-
gową. Zmodernizowanych zostanie 15 tys. km 
sieci kolejowej w celu dostosowania do szybkich 
pociągów, a na granicach nie będzie już proble-
mów z przepustowością. 

Podróże koleją będą szybsze, szybciej będzie 
można dostać się na lotnisko, łatwiej będzie 
transportować towary z portów, a przekraczanie 
granic będzie przebiegało sprawniej. 

Efektywność w sektorze transportu ma klu-
czowe znaczenie, dlatego Komisja podejmuje 
działania w celu lepszego zarządzania ruchem 
lotniczym, doskonalenia usług kolejowych,  
a także tworzenia prawdziwie jednolitego euro-

pejskiego obszaru transportu z myślą o obywa-
telach i przedsiębiorstwach z całej UE.

sIIM Kallas
Wiceprzewodniczący i komisarz ds. transportu

Sieć TEN-T zrewolucjonizuje połączenia, zmodernizuje 
infrastrukturę i usprawni transport międzynarodowy.

BUDOWA BRAKUJĄCYCH POŁĄCZEŃ W TRANSPORCIE 
TRANSGRANICZNYM W UE
Wprowadziliśmy w życie najbardziej rewolucyjne i radykalne zmiany sieci 
transportowej w UE od lat 80. XX w.
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Komisja Europejska podjęła działania w celu skło-
nienia państw członkowskich do tworzenia więk-
szej liczby punktów ładowania samochodów oraz 
uzupełniania paliwa. Jednocześnie naciskamy na 
wprowadzenie wspólnych standardów, tak aby 
można było pojechać samochodem elektrycznym 
za granicę i nie martwić się o to, czy po dotarciu 
na miejsce będzie gdzie go doładować. 

Przeznaczono środki finansowe na zmniejszenie 
zanieczyszczenia na obszarach miejskich oraz 
zrewolucjonizowanie sposobu poruszania się 
po mieście. Wśród współfinansowanych przez 
UE inicjatyw znalazły się między innymi: projekt 
mający na celu dwukrotne zwiększenie liczby 
pojazdów elektrycznych w Brighton (Wielka Bry-
tania) oraz projekt modernizacji systemu tram-
wajów elektrycznych w Zagrzebiu (Chorwacja). 

Władze publiczne muszą obecnie ujawniać, na 
ile energooszczędne są pojazdy, z których korzy-

stają, oraz ile dwutlenku węgla emitują. Podej-
mujemy działania, aby powietrze było jak naj-
czystsze i aby paliwo sprzedawane w całej UE 
spełniało takie same normy bezpieczeństwa.

Przepisy dotyczące praw pasażerów wprowa-
dzono najpierw w sektorze lotniczym. W ciągu 
ostatnich pięciu lat Komisja Europejska pra-
cowała nad tym, by przepisy chroniły również 
prawa pasażerów podróżujących koleją, stat-
kiem lub autokarem. UE jest obecnie pierwszym 
obszarem na świecie, w którym pasażerom 
zagwarantowano prawa dotyczące wszystkich 
form transportu. 

Informacje dotyczące praw przysługujących 
pasażerom są również łatwo dostępne za pomocą 
unijnej aplikacji na urządzenia przenośne, z której 
można łatwo skorzystać w trakcie podróży. 

Obecnie można przeorganizować swoją podróż 
łatwiej niż kiedykolwiek wcześniej. W przypadku 
dużych opóźnień pasażerowie mają prawo do 
większego zakresu pomocy, a osoby niepełno-

sprawne lub o ograniczonej sprawności ruchowej 
otrzymują niezbędną pomoc.

WSPARCIE NA RZECZ CZYSTEJ ENERGII 
Promowaliśmy wykorzystanie źródeł czystej energii, takich jak 
elektryczność, wodór czy skroplony gaz ziemny. 

Wiceprzewodniczący Siim Kallas ogłasza strategię na rzecz 
czystego paliwa, która zagwarantuje, że w całej Europie 

dostępne będą stacje paliwa alternatywnego, spełniające 
wspólne normy w zakresie projektowania i użytkowania.

Informacje o unijnych kompleksowych przepisach dotyczących 
praw pasażerów można pobrać w formie aplikacji na 

urządzenia przenośne.

ROZSZERZENIE ZAKRESU PRAW PASAŻERÓW NA WIĘCEJ ŚRODKÓW 
TRANSPORTU NIŻ GDZIEKOLWIEK NA ŚWIECIE
UE jest pierwszym obszarem na świecie, w którym pasażerom 
zagwarantowano prawa dotyczące wszystkich form transportu.
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W kierunku 
jednolitego rynku 

cyfrowego

Obniżenie kosztów podłączenia do internetu, 
umożliwienie osobom w podróży korzystania 
po rozsądnej cenie z telefonu komórkowego w 
innych państwach członkowskich UE oraz zwięk-
szanie konkurencyjności zawsze należały do 
priorytetów Komisji. Wciąż jednak 94 proc. podró-
żujących twierdzi, że z powodu opłat roamingo-
wych za granicą stara się ograniczać korzystanie 
z Facebooka i innych usług internetowych. Na 
jednolitym rynku taka sytuacja nie powinna mieć 
miejsca. Komisja Europejska stara się odwrócić 
ten trend, gwarantując konsumentom i firmom 
tańsze usługi telekomunikacyjne.

Inicjatywy Komisji doprowadziły do zmniejsze-
nia kosztów roamingu o 50 proc. w przypadku 
telefonowania i o 93 proc. w przypadku transferu 
danych. Wynikające z tego oszczędności wyno-
szą 2,4 mld euro rocznie, a pozostałe korzyści to 
usuwanie barier i wyeliminowanie nadmiernych 
opłat za roaming.

Ponadto każde gospodarstwo domowe w Euro-
pie może mieć obecnie dostęp do łączy szero-
kopasmowych i możliwości, jakie oferuje szybki 
internet. Z kolei ceny tej usługi na konkurencyj-
nym unijnym rynku wciąż spadają.

neelIe Kroes
Wiceprzewodnicząca i komisarz ds. agendy cyfrowej

KOMUNIKACJA – LEPIEJ, SZYBCIEJ, TANIEJ
Obecnie Europa jest jedynym kontynentem, na którym każdy ma dostęp 
do Internetu, bez względu na to, gdzie mieszka lub przebywa.

Wszyscy ludzie w Europie mogą mieć dostęp do internetu, bez 
względu na to, gdzie się znajdują.
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Nowe branże oznaczają nowe miejsca pracy. 
Komisja Europejska pomaga UE utrzymać wio-
dącą pozycję w sektorze cyfrowym. Aktualnie jed-
nym z większych wyzwań jest wypełnienie luki pod 
względem zatrudnienia w tym sektorze. Do 2020 
r. będzie w nim prawie milion nieobsadzonych 
miejsc pracy, ponieważ kandydaci nie będą posia-
dać wystarczających kwalifikacji. Aby rozwiązać 
ten problem, Komisja Europejska powołała wielką 
koalicję na rzecz miejsc pracy w sektorze cyfro-
wym, dzięki której powstanie 250 tys. nowych 
kursów szkoleniowych, 100 tys. staży i tysiące 
nowych miejsc pracy.

Poza tym usuwamy bariery hamujące rozwój rynku 
przetwarzania w chmurze. To nowe elastyczne 
narzędzie biznesowe może pomóc stworzyć 2,5 
mln miejsc pracy i zwiększyć unijne PKB o 160 
mld euro. Program „Start-up Europe”, w ramach 
którego dostępne są znaczne środki finansowe, 

pomaga przedsiębiorcom z branży technologii 
informacyjno-komunikacyjnych zakładać firmy lub 
rozwijać działalność w UE. Nowe przedsiębiorstwa 
działające w sektorze technologii przeżywają roz-
kwit – europejska branża aplikacji jest warta 17,5 
mld euro i już teraz zapewnia miejsca pracy 1,8 
mln osób.

Dzięki partnerstwom o wartości wielu miliardów 
euro UE stanie się światowym liderem w dziedzinie:

•	 	łączności	5.	generacji	–	nowej	generacji	usług	
telefonii komórkowej, która jest tysiąc razy bar-
dziej wydajna i zużywa o 90 proc. mniej energii;

•	 	produkcji	robotów,	które	mogą	być	wykorzysty-
wane do opieki nad osobami starszymi, w dzie-
dzinie zdrowia, produkcji żywności, transportu, 
środowiska i bezpieczeństwa;

•	 	fotoniki	oferującej	bardziej	inteligentne	i	ekolo-
giczne narzędzia, począwszy od opieki zdrowot-
nej, po oświetlenie budynków mieszkalnych;

•	 	wysokowydajnych	 systemów	 obliczeniowych,	
przy pomocy których można prowadzić symu-
lacje i rozwiązywać problemy, m. in. związane  
z przemysłem, środowiskiem i opieką zdrowotną;

•	 	elektroniki	–	wartość	produkcji	mikroprocesorów	
w Europie zwiększy się dwukrotnie, a w sektorze 

znajdzie zatrudnienie 250 tys. osób.

•	 	przełomowych	 badań	 naukowych	 w	 dziedzi-
nie technologii transformacyjnych, od nowych 
komputerów, które działają w oparciu o sposób 
funkcjonowania ludzkiego mózgu, po nowy „cu-
downy” materiał – grafen.

UMIEJĘTNOŚCI INFORMATYCZNE, ZATRUDNIENIE  
I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ DLA PRZYSZŁYCH POKOLEŃ
Wsparcie UE dla sektora cyfrowego zmienia europejską gospodarkę  
i społeczeństwo.

UE pomaga przedsiębiorcom z sektora cyfrowego rozwijać 
swoje umiejętności.

INWESTYCJE W BADANIA W DZIEDZINIE TECHNOLOGII CYFROWYCH
Poprzez inwestycje w najnowsze technologie Komisja Europejska 
zapewnia Unii przewagę konkurencyjną.

Europejski przemysł może odnosić korzyści z unijnych 
inwestycji w badania naukowe.
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Odrodzenie 
przemysłu

Udział przemysłu wytwórczego w unijnym PKB

anTonIo TaJanI
Wiceprzewodniczący i komisarz ds. przemysłu i przedsiębiorczości

WSPARCIE NA RZECZ ODRODZENIA PRZEMYSŁU
Rozpoczęliśmy realizację ważnych inicjatyw, które przyczynią się do 
rozwoju europejskiej polityki przemysłowej i pozwolą odwrócić tendencję 
spadkową w przemyśle wytwórczym w UE.

Przemysł odgrywa ważną rolę w pobudza-
niu wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc 
pracy, odpowiada za 80 proc. unijnego eksportu 
i za 80 proc. inwestycji prywatnych. Każde nowe 
miejsce pracy w przemyśle wytwórczym prze-
kłada się średnio na jedno lub dwa nowe miej-
sca pracy w sektorze usług. Komisja Europej-
ska przywróciła gospodarce realnej znaczenie 
priorytetowe – cel polega na tym, by do 2020 
r. udział przemysłu w unijnym PKB wzrósł do 
20 proc. z aktualnych 15,1 proc. Wszystkie pań-
stwa członkowskie udzieliły poparcia tej strategii 
na rzecz odrodzenia przemysłu europejskiego. 
Konkurencyjność przemysłu będzie uwzględ-
niana we wszystkich obszarach polityki. Przed-
siębiorstwa mają obecnie dostęp do specjal-
nych funduszy na zwiększanie konkurencyjności  
i innowacji, jak również do kredytów dla małych 
i średnich przedsiębiorstw (w ramach programu 
COSME i pożyczek z Europejskiego Banku Inwe-
stycyjnego (EBI). Uprościliśmy przepisy UE, aby 
wspierać bezpieczne produkty przemysłowe 
wysokiej jakości i ograniczać formalności admi-

nistracyjne, zwłaszcza po to, by pomóc małym 
i średnim przedsiębiorstwom. Zbliżamy się do 
naszych celów, upraszczając procedury, tak aby 
firmę można było założyć w ciągu trzech dni i za 
mniej niż 100 euro.

Dzięki znaczącym inicjatywom na rzecz nowej europejskiej 
polityki przemysłowej udało się odwrócić tendencję spadkową 

w europejskim przemyśle.
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W przemyśle aeronautycznym istnieje duży 
potencjał w zakresie tworzenia nowych miejsc 
pracy, rozwoju technologii i doskonalenia wiedzy. 
W 2010 r. Galileo – Europejska wersja GPS-u 
– był nowym projektem. Teraz, kiedy na orbi-
cie umieszczono już czterech satelitów, można 
przystąpić do jego testowania. Rozmieszczanie 
satelitów będzie trwało nadal w 2014 r., a ich 
łączna liczba wyniesie dziesięć. Dzięki temu w 
ramach programu Galileo będzie można świad-
czyć usługi, w tym krytyczne usługi transportowe 
i ratunkowe, usługi lepszego egzekwowania 
prawa, ulepszonych kontroli granicznych i bez-
pieczniejszych misji pokojowych.

Nasz nowy system obserwacji Ziemi, Copernicus, 
pomoże nam przeciwdziałać zmianom klimatu, 
zarządzać różnorodnością biologiczną mórz  
i pomagać w przypadku katastrof, jak miało to 
niedawno miejsce na spustoszonych przez tajfun 

Filipinach. Pierwszy satelita systemu Copernicus, 
„Sentinel IA”, został już również umieszczony  
na orbicie.

Z niezależnych badań wynika, że w pierwszych 
20 latach funkcjonowania Galileo może przy-
nieść europejskiej gospodarce do 90 mld euro,  
a Copernicus do 30 mld euro.

Ponieważ przewiduje się, że w 2030 r. 60 proc. 
PKB wytwarzać będą gospodarki wschodzące 
(Brazylia, Chiny, Indie, Meksyk itp.), a obecnie 
zaledwie 13 proc. europejskich małych i średnich 
przedsiębiorstw eksportuje swoje produkty poza 
UE, mamy w tej dziedzinie wiele do zrobienia. W 
ramach nowych „misji na rzecz wzrostu”, razem 
z przedstawicielami 570 firm z 26 państw człon-
kowskich odwiedziliśmy 17 krajów na całym 
świecie, aby nawiązać współpracę we wszystkich 
sektorach. Te „misje na rzecz wzrostu” zaowo-
cowały już podpisaniem szeregu umów handlo-
wych oraz wielu listów intencyjnych dotyczących 
norm międzynarodowych, turystyki, małych i 
średnich przedsiębiorstw, przestrzeni kosmicznej 
i współpracy przemysłu.

„MISJE NA RZECZ WZROSTU” I DYPLOMACJA W SŁUŻBIE PRZEMYSŁU: 
WYKORZYSTAĆ MOŻLIWOŚCI POZA UE
Pomogliśmy przedsiębiorstwom w sprzedawaniu produktów i usług poza UE.

WSPARCIE DLA PROGRAMÓW GALILEO I COPERNICUS: 
WSCHODZĄCYCH GWIAZD EUROPEJSKIEJ KONKURENCYJNOŚCI
Umieściliśmy na orbicie czterech satelitów Galileo i jednego Copernicus.

https://www.youtube.com/user/EUenterprise/videos?view=0&shelf_id=2&sort=dd

Europejski globalny system nawigacji satelitarnej – Galileo – 
umożliwi korzystanie z wielu użytecznych aplikacji.

Przedsiębiorcy z UE i Izraela uczestniczący w „misjach na rzecz 
wzrostu” w Izraelu dyskutują o możliwościach biznesowych.
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Zapewnić sprawne 
funkcjonowanie 
struktur unijnych

MaroŠ ŠeFČoVIČ
Wiceprzewodniczący i komisarz ds. stosunków 
międzyinstytucjonalnych i administracji

DEMOKRATYCZNA UNIA 
Daliśmy obywatelom możliwość bezpośredniego wpływania na 
działalność UE i zwiększyliśmy uprawnienia parlamentów.  

Dzięki europejskiej inicjatywie obywatelskiej 
obywatele UE mogą zaproponować wprowa-
dzenie nowych unijnych przepisów dotyczących 
ważnych dla nich kwestii. Po zebraniu co naj-
mniej miliona podpisów obywateli w co najmniej 
siedmiu państwach członkowskich Komisja 
Europejska rozpatruje wniosek, żeby sprawdzić, 
czy może on być podstawą unijnego prawodaw-
stwa. W marcu 2014 r. Komisja przyjęła pierw-
szą inicjatywę, która osiągnęła wymaganą liczbę 
deklaracji poparcia. Był to projekt „Right2Water”.

Osoby wybrane przez obywateli do sprawowa-
nia władzy reprezentują ich w procesie decyzyj-
nym UE. Przepisy UE są przyjmowane wyłącznie, 
jeśli porozumienie w tej sprawie osiągną rządy 
krajowe i wybrany w wyborach bezpośred-
nich Parlament Europejski. Parlamenty krajowe 
mają prawo stwierdzić, że Komisja Europejska 
przekroczyła swoje uprawnienia i dać jej „żółtą 
kartkę”, jeśli projekt ustawodawczy kwalifikuje 
się według nich do ponownego rozważenia.

Wiceprzewodniczący Maroš Šefčovič (po prawej) odbiera 
potwierdzenie, że inicjatywa „Right2Water” uzyskała 1 milion 

podpisów.
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ČSłużba cywilna wysokiej jakości jest niezbędna 
do promowania wspólnych interesów europej-
skich, zarówno w Unii, jak i poza jej granicami. 
Ale podobnie jak administracje krajowe, instytu-
cje europejskie muszą w obliczu kryzysu gospo-
darczego przeprowadzić niezbędne reformy.

Dzięki przeprowadzonym przez nas reformom 
spadły koszty funkcjonowania UE, przez co stało 
się ono bardziej racjonalne z punktu widze-
nia obywateli. Administracja unijna zawsze 
była dużo mniejsza niż administracja krajowa  
w większości państw członkowskich. Jest na 
przykład o około 40 proc. mniejsza niż admini-
stracja samego Paryża. 

Od 2010 r. pensje urzędników unijnych są fak-
tycznie zamrożone, a do 2017 r. personel insty-
tucji UE zmniejszy się o 5 proc. Tylko 6 proc. 
budżetu przeznacza się na codzienną działalność 
administracyjną, a pozostałe 94 proc. inwestuje 
bezpośrednio w realizację unijnej polityki.

Poziom zaufania obywateli do nas zależy od 
tego, na ile przejrzyście działamy. Konsultujemy 
się z grupami interesu, które chcą wpływać na 
naszą działalność, i wysłuchujemy racji wszyst-
kich stron. 

Dlatego wprowadziliśmy dwie inicjatywy:

•	 Wspólny rejestr Komisji i Parlamentu Euro-
pejskiego służący przejrzystości. Zawiera 
on dane na temat lobbystów działających 
w Brukseli i jest największym tego rodzaju 
rejestrem na świecie, jeśli chodzi o zakres 
informacji.

•	 Nowy portal poświęcony przejrzystości. Ofe-
ruje on w jednym miejscu dostęp do wszyst-
kich informacji dotyczących UE. 

Obydwie te inicjatywy zyskują na znaczeniu. 
Rejestracji dokonało już około 75 proc. wszyst-
kich podmiotów związanych z biznesem oraz 
około 60 proc. organizacji pozarządowych. Oby-
watele mają prawo wiedzieć, z kim kontaktują 
się instytucje UE, a my mamy obowiązek im to 
umożliwić.

PRZEJRZYSTA UNIA
Wprowadziliśmy sprawiedliwe i otwarte procedury umożliwiające 
obywatelom łatwy dostęp do informacji. 

GOSPODARNA UNIA
Komisja Europejska przeprowadza wewnętrzne reformy, aby jej działalność 
była jeszcze bardziej opłacalna dla europejskich podatników w UE.

Około 94 % budżetu UE przeznacza się na projekty w krajach 
UE i poza UE.

„Społeczeństwo demokratyczne 
to takie, w którym instytucje są 

przejrzyste i ponoszą odpowiedzialność 
za swoją działalność. Przejrzystość 

ułatwia kontrolę, a tym samym 
rozliczalność.”

94 %
Europejskie firmy,
studenci,
naukowcy,
regiony,
miasta,
rolnicy,
organizacje 
pozarządowe itp.

6 %
Administracja UE

23

http://ec.europa.eu/transparencyregister/info/homePage.do?locale=pl#pl
http://ec.europa.eu/transparency/index_pl.htm


Wydobyć Europę  
z kryzysu,

zbudować solidne 
fundamenty dla 

przyszłości
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ollI reHn
Wiceprzewodniczący i komisarz do spraw gospodarczych  
i walutowych oraz euro

OCHRONA STABILNOŚCI FINANSOWEJ I GOSPODARCZEJ
Komisja podjęła działania na rzecz ochrony stabilności finansowej  
i przywrócenia wiarygodności fiskalnej i gospodarczej.

Kryzys gospodarczy, który był dla naszej gospo-
darki największym wyzwaniem od czasów 
II Wojny Światowej, spowodował w Europie 
poważne zakłócenia i obawy. Od dziesięcioleci 
w wielu państwach członkowskich utrzymy-
wały się długotrwałe problemy, które nie były 
monitorowane, aż do chwili gdy zadłużenie pry-
watne i publiczne wymknęło się spod kontroli. 
Dzięki zdecydowanym działaniom politycznym 
i europejskiej solidarności na niespotykaną 
dotychczas skalę udało się uniknąć scenariusza,  
w którym niektóre państwa musiałyby w sposób 
„nieuporządkowany” ogłosić niewypłacalność, 
oraz wszystkich katastrofalnych skutków spo-
łecznych i ekonomicznych, jakie mógłby on za 
sobą pociągnąć.

Utworzyliśmy największe na świecie fundusze 
pomocowe, aby ratować państwa członkowskie 
przed ruiną. Dzięki unijnym programom wspar-
cia kraje objęte pomocą finansową zyskały czas 
na przywrócenie stabilności. Finanse publiczne 

stoją obecnie na stabilniejszych fundamentach, 
wzmocniono również podstawy konkurencyjno-
ści i wzrostu w perspektywie długoterminowej.

UE wydobywa się z kryzysu i istnieje ogólne 
przekonanie, że państwa członkowskie są  
w o wiele lepszej kondycji, pozwalającej na two-
rzenie miejsc pracy i trwałego dobrobytu z myślą 
o obywatelach.

UE reformuje i modernizuje swój sektor usług finansowych.
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Ostatni kryzys miał wymiar światowy i wyma-
gał zdecydowanych działań, zarówno w UE, jak  
i na świecie. Komisja Europejska uczestniczy we 
wszystkich najważniejszych forach międzynaro-
dowych – takich jak G7, G8 i G20 – a jej wiodąca 
pozycja w zakresie realizacji reform finanso-
wych i gospodarczych, zwiększania przejrzysto-
ści i pobudzania wymiany handlowej, pokazuje, 
jak ważną rolę spełnia UE w utrzymywaniu 
gospodarki światowej w dobrej kondycji. Euro 
wciąż jest drugą po dolarze walutą rezerwową 
na świecie i w czasie kryzysu utrzymywało bar-
dzo stabilny kurs wymiany.

Kryzys ujawnił słabości naszej gospodarki  
i struktur instytucjonalnych, dlatego podjęli-
śmy działania, by pokonać te słabości. Państwa 
członkowskie podjęły bezprecedensowe, ale nie-
zbędne wysiłki, aby przywrócić stabilność swoim 
gospodarkom. W tej chwili dysponujemy sku-
teczniejszymi systemami nadzoru i bezpieczeń-
stwa, które obejmują surowsze przepisy budże-
towe, lepszą koordynację polityki gospodarczej 
oraz unię bankową z jednolitym mechanizmem 
nadzoru oraz jednym wspólnym mechanizmem 
służącym w razie konieczności do restruktury-
zacji lub zamykania banków.

Odnowiona unia gospodarcza i walutowa jest 
teraz w stanie podejmować działania i reagować 
na wczesnym etapie, aby korygować zaburzenia 
równowagi i koordynować politykę budżetową  
i gospodarczą.

Strefa euro nadal się rozwija: w 2011 r. przystą-
piła do niej Estonia, w 2014 r. – Łotwa, a Litwa 
zamierza dołączyć do niej w 2015 r. 

STABILNE EURO PODSTAWĄ SILNEJ EUROPY 
Zbudowaliśmy mocniejsze struktury gospodarcze – licząca 18 członków 
strefa euro nie tylko nie poddała się kryzysowi, lecz wyszła z niego 
silniejsza i odporniejsza. 

UDZIAŁ W ŚWIATOWYCH DZIAŁANIACH W ODPOWIEDZI NA KRYZYS
We współpracy z naszymi międzynarodowymi partnerami reagowaliśmy 
na wyzwania stojące przed gospodarką światową.

UE realizuje reformy gospodarcze na arenie światowej 
poprzez udział w forach międzynarodowych, np. G20. 

Już 333 mln obywateli UE korzysta z euro.
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Ku Europie  
bardziej przyjaznej 

dla środowiska

JaneZ PoToČnIK 
Komisarz ds. środowiska

ZWIĘKSZENIE RECYKLINGU I ZMNIEJSZENIE ILOŚCI ODPADÓW TO 
WIĘCEJ MIEJSC PRACY I WIĘKSZA NIEZALEŻNOŚĆ OD IMPORTU
Co roku na składowiska trafia coraz mniej odpadów.

Wbrew wszelkim prognozom ilość odpadów 
pochodzących z produkcji i opakowań oraz 
odpadów komunalnych ostatnio się zmniej-
szyła. Społeczeństwo UE stopniowo staje się 
społeczeństwem powszechnie stosującym recy-
kling – dzięki przepisom zaproponowanym przez 
Komisję Europejską wzrasta poziom recyklingu 
odpadów komunalnych, opakowań oraz pojaz-
dów. Coraz lepsze są również wskaźniki doty-
czące zbiórki odpadów pochodzących z urządzeń 
elektrycznych i elektronicznych.

Gospodarka odpadami i recykling są źródłem 
zatrudnienia – aby w pełni wdrożyć aktualne 
unijne przepisy dotyczące odpadów, w UE stwo-
rzonych zostanie około 400 tys. nowych miejsc 
pracy. Poza tym tylko dzięki stosowaniu tych 
przepisów roczne obroty sektora gospodarki 
odpadami mają wzrosnąć o 42 mld euro i do 
2020 r. ma zostać osiągnięty unijny cel redukcji 
emisji gazów cieplarnianych o 30 proc.

Jeśli będziemy marnować mniej zasobów, 
a odzyskiwać więcej, UE zaoszczędzi cenne 
surowce, co zwiększy efektywność energetyczną 
europejskiego przemysłu, bardziej uniezależni 
nas od surowców importowanych i pobudzi kon-
kurencyjność.

Społeczeństwo Europy coraz powszechniej stosuje recykling – 
na składowiska co roku trafia mniej odpadów.
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Komisja Europejska aktywnie egzekwuje przepi-
sy w dziedzinie ochrony środowiska i rozpatruje 
setki skarg nadesłanych przez obywateli i orga-
nizacje pozarządowe w celu zapewnienia właści-
wego wdrażania unijnego prawodawstwa. Dzięki 
działaniom z zakresu egzekwowania prawa: 

•	  liczba stref, w których przekroczone zostały li-
mity w zakresie szkodliwych dla zdrowia czą-
stek, spadła o około jedną czwartą (z 36 proc. 
w 2008 r. do 28 proc. w 2012 r.),

•	  w ponad 1800 ośrodkach miejskich różnej 
wielkości, od stolic po małe miasteczka, dzia-
łają już oczyszczalnie ścieków komunalnych 
spełniające unijne normy,

•	  w 2012 r. 95,3 proc. wszystkich wód przy-
brzeżnych w UE spełniało minimalne wymogi 
jakości a w 81,2 proc. kąpielisk jakość wody 
uznana została za doskonałą.

Ochrona przyrody to ochrona jakości naszego 
życia. Strategia UE na rzecz bioróżnorodności 
pomoże chronić naszą przyrodę i zagwaranto-
wać, że korzystamy z niej w sposób zrównowa-
żony i w miarę możliwości odbudowujemy i chro-
nimy jej zasoby. Dzięki sieci Natura 2000 udało 
się już sklasyfikować ponad 27 tys. miejsc, w któ-
rych znajdują się najcenniejsze skarby europej-
skiej przyrody.

Ochrona przyrody nie jest celem samym w sobie. 
Chronimy ją, ponieważ wszyscy potrzebujemy 
czystej wody, świeżego powietrza, żyznych gleb 
oraz środowiska naturalnego, w którym panuje 
różnorodność gatunków i siedlisk. Zarządzanie 
przyrodą w Europie jest także źródłem 4,4 mln 
miejsc pracy, a obroty tego sektora wynoszą 405 
mld rocznie.

OCHRONA PRZYRODY W EUROPIE
Wiele zrobiliśmy, aby chronić 
wyjątkowe dziedzictwo przyrody  
w Europie.

DZIĘKI SKUTECZNYM PRZEPISOM W DZIEDZINIE OCHRONY 
ŚRODOWISKA ZMNIEJSZA SIĘ ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA I WODY
Aby chronić ludzkie zdrowie, walczymy z zanieczyszczeniem powietrza  
i wody.

Komisarz Janez Potočnik i wielokrotny złoty medalista 
olimpijski Ivan Patzaichin promują ekoturystykę i wspierają 

zrównoważony rozwój w Delcie Dunaju w Rumunii.

Janez Potočnik z wizytą w belgijskim zakładzie recyklingu, 
w ręku trzyma sztabkę złota zrobioną z odzyskanych 

komponentów telefonów komórkowych.
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Walka z ubóstwem 
na całym świecie

Oficjalna pomoc na rzecz rozwoju w 2012 r. 
(mln EUR)

EU USA Japonia Kanada

anDrIs PIeBalGs
Komisarz ds. rozwoju 

UNIA LIDEREM W WALCE Z UBÓSTWEM NA ŚWIECIE
Pomimo spowolnienia gospodarczego UE jest nadal największym na świecie 
ofiarodawcą pomocy rozwojowej na świecie – zapewnia ponad połowę 
udzielonego na całym świecie wsparcia na rzecz zwalczania ubóstwa.

Jako jeden z podmiotów najaktywniej działa-
jących na rzecz realizacji milenijnych celów 
rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, 
Komisja Europejska pomaga zwalczać ubó-
stwo na świecie i ratować życie milionom ludzi. 
Na przykład w 2012 r. UE i kraje członkowskie 
wydały 55 mld euro na oficjalną pomoc rozwo-
jową. Dzięki pomocy na rzecz rozwoju udzielonej 
przez UE w ciągu ostatniej dekady:

•	 prawie 14 mln więcej chłopców i dziewcząt 
podjęło naukę w szkole podstawowej,

•	 ponad 70 mln osób uzyskało dostęp do wody 
pitnej,

•	 46,5 mln osób otrzymało pieniądze lub 
pomoc rzeczową w celu zapewnienia bezpie-
czeństwa żywnościowego,

•	 przy 7,5 mln porodów obecni byli wykwali-
fikowani pracownicy służby zdrowia, którzy 
ratowali życie matek i dzieci.

Jesteśmy dumni z zaangażowania Unii w tego 
rodzaju pomoc: ponad 80 proc. obywateli UE 
uważa, że Unia powinna nadal pomagać krajom 
rozwijającym się.

UE i jej kraje członkowskie są nadal największym na świecie 
ofiarodawcą oficjalnej pomocy na rzecz rozwoju.
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Choć pomoc ma zasadnicze znaczenie dla 
wyeliminowania biedy, w dzisiejszym świecie 
nie może się to udać, jeśli działania w innych 
obszarach nie będą wspierać realizacji tego 
celu lub będą ją hamować. Konkretne przykłady 
osiągnięć Komisji Europejskiej w tej dziedzinie to:

•	  Zwalczanie uchylania się od płacenia 
podatków: nowoczesne przepisy UE 
dotyczące rozliczalności i przejrzystości 
ułatwiają zwalczanie uchylania się od 
płacenia podatków i eliminację korupcji,  
a także gwarantują obywatelom możliwość 
korzystania z własnych zasobów naturalnych.

•	  Ochrona lasów na całym świecie: nowe unijne 
przepisy zabraniają importu nielegalnie 
pozyskanego drewna.

•	  Ochrona rybołówstwa: reforma wspólnej 
polityki rybołówstwa ma zagwarantować, że 
umowy dotyczące rybołówstwa przyniosą 
konkretne korzyści miejscowej ludności.

Jest to podstawa „Programu działań na rzecz 
zmian” – dokumentu Komisji Europejskiej doty-
czącego zmodernizowanej polityki pomocy  
w szybko zmieniającym się świecie, w którym 
dużą rolę odgrywają gospodarki wschodzące.

70 proc. unijnej pomocy trafi do najbiedniejszych 
krajów, w tym krajów dotkniętych konfliktami lub 
klęskami żywiołowymi, takich jak Mali, Soma-
lia, Republika Środkowoafrykańska czy Haiti,  
w których UE odgrywa wiodącą rolę w operacjach 
pokojowych i rozwojowych.

Obecnie koncentrujemy naszą pomoc na tych 
obszarach, które są siłą napędową zmian i rozwoju 
gospodarczego, takich jak sprawowanie rządów, 
rolnictwo, energia, zdrowie i edukacja. Robimy to 
w ścisłej współpracy z państwami otrzymującymi 
pomoc. Jak mówi hasło namalowane na jednej ze 
szkół w Zimbabwe: „Tego, co robicie dla nas bez 
naszego udziału, nie robicie z myślą o nas”.

Wprowadzono nowe procedury kontroli i audytu, 
aby sprawdzić, na co wydawane jest każde euro, 
dzięki czemu będzie można porównać rzeczywiste 
wyniki z założeniami.

ZREFORMOWANY SYSTEM POMOCY ROZWOJOWEJ W CELU 
ZWIĘKSZENIA JEJ SKUTECZNOŚCI
Skupiliśmy się pomocy dla krajów najbardziej potrzebujących i sektorów, 
w których może ona przynieść największe korzyści.

WYKORZYSTANIE DZIAŁAŃ UE W INNYCH OBSZARACH W CELU 
ZWALCZANIA UBÓSTWA W KRAJACH ROZWIJAJĄCYCH SIĘ
W ciągu ostatnich lat poczyniliśmy ogromne postępy w uwzględnianiu 
potrzeb krajów rozwijających się we wszystkich naszych inicjatywach.

Komisarz Andris Piebalgs i prezydent Haiti Michel Martelly 
przy budowie nowej drogi w 2012 r. – dwa lata po trzęsieniu 

ziemi, które spustoszyło karaibską wyspę.

Certyfikaty świadczące o tym, że drewno zostało pozyskane 
legalnie, pomagają chronić lasy na świecie.
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Obywatele 
w centrum 

jednolitego rynku

MICHel BarnIer
Komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług

SOLIDNY SYSTEM FINANSOWY JAKO PODSTAWA WZROSTU 
GOSPODARCZEGO DLA WSZYSTKICH
Wprowadziliśmy szereg zasad, które skłonią banki do większej ostrożności  
i zwiększą ich odporność na wszelkie przyszłe wstrząsy gospodarcze.

Utrzymanie płynności finansowej banków było 
bardzo kosztowne dla podatników. Nigdy więcej 
obywatele nie powinni być zmuszeni do płacenia 
za złe praktyki i podejmowanie przez banki nad-
miernego ryzyka. Dzięki nowym zasadom zapro-
ponowanym przez Komisję Europejską UE ode-
grała wiodącą rolę w procesie opracowywania 
globalnego podejścia do tej kwestii przez grupę 
G 20. Zgodnie z nowymi zasadami:

•	 banki tworzą rezerwy na trudne czasy;

•	 uczestniczą one we wspólnym funduszu, który 
będzie pełnił funkcję bufora w przypadku 
wystąpienia problemów finansowych;

•	 pieniądze należące do obywateli są chronione 
(do kwoty 100 tys. euro na każdym rachunku 
bankowym) w przypadku upadku banku;

•	 powstanie nowy nadrzędny system nadzoro-
wania działalności banków i przestrzegania 
zasad.

Nowymi zasadami dotyczącymi zmniejszania 
podejmowanego ryzyka objęto m.in. fundusze 
hedgingowe i premie dla bankowców. Dla ban-
ków w strefie euro, w której ze względu na ści-
słe powiązania między państwami ryzyko efektu 
domina jest jeszcze większe, stworzyliśmy unię 
bankową z jednym organem nadzoru i jednolitym 
systemem restrukturyzacji lub zamykania banków.

Dzięki nowym przepisom banki nie będą podejmować 
zbędnego ryzyka i będą przygotowane na ewentualne 

wstrząsy gospodarcze.
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Właściciel patentu ma prawo uniemożliwić 
innym podmiotom wytwarzanie, sprzedaż lub 
korzystanie z wynalazku bez jego zezwolenia. 
Porozumienie, o które Komisja Europejska usil-
nie zabiegała, jest korzystne dla naszej gospo-
darki, przedsiębiorstw i konsumentów. Będzie 
ono stanowić zachętę dla naszych naukowców 
i przedsiębiorców do inwestowania w innowa-
cje, które warunkują wzrost gospodarczy. Nowy 
patent umożliwi nam konkurowanie z naszymi 
międzynarodowymi partnerami. 

Jednolity rynek jest korzystny dla nas wszyst-
kich – zapewnia konsumentom większy wybór, 
wyższą jakość i lepszy stosunek jakości do ceny, 
a przedsiębiorstwom daje dostęp do rynku liczą-
cego 500 mln osób, którym mogą sprzedawać 
swoje produkty i usługi. Zyskują na nim obie 
strony – konsumenci i przedsiębiorcy. Dlatego 
też podjęliśmy wiele działań, aby pogłębić inte-
grację wspólnego rynku. Opracowujemy metody 
wspierania nowych przedsiębiorstw społecznych, 
które stanowią jedną czwartą nowo tworzonych 
przedsiębiorstw. Wprowadziliśmy następujące 
ułatwienia dla obywateli, aby w pełni mogli ko-
rzystać z jednolitego rynku:

•	  legitymację zawodową umożliwiającą ła-
twiejsze uznawanie kwalifikacji w całej UE;

•	  EURES - portal z ofertami pracy w całej Unii;

•	  prawo do otwarcia podstawowego rachunku 
bankowego w dowolnym państwie UE;

•	  przepisy dotyczące zwalczania nieuczciwych 
praktyk handlowych, piractwa i podrabiania 
produktów, które niszczą przedsiębiorstwa. 

DALSZY ROZWÓJ JEDNOLITEGO RYNKU
Kontynuowaliśmy otwieranie rynku wewnętrznego we wszystkich sektorach: 
od transportu do gospodarki cyfrowej, od telekomunikacji do energii.

PATENT EUROPEJSKI
Wreszcie, po trwających ponad 30 lat dyskusjach, wprowadzony zostanie 
ogólnoeuropejski patent. Europejskie firmy, w tym małe i średnie 
przedsiębiorstwa, będą mogły łatwiej, szybciej i taniej uzyskać ochronę 
patentową swoich kreatywnych pomysłów w całej Europie. 

Rozwój jednolitego rynku oznacza dalsze korzyści dla 
konsumentów i firm.

Patent UE zachęci europejskich naukowców i przedsiębiorców 
do inwestowania w innowacje, które są motorem wzrostu 

gospodarczego.
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Edukacja, szkolenia  
i kreatywność 

kluczem do sukcesu

anDroulla VassIlIou
Komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży

INWESTOWAĆ W UMIEJĘTNOŚCI MŁODYCH LUDZI
Zwiększyliśmy inwestycje na edukację i szkolenia, mimo że państwa 
członkowskie konsolidują finanse publiczne.

Brak pieniędzy nie powinien nigdy być przeszkodą 
dla kształcenia lub szkolenia młodych ludzi. Dla-
tego Komisja Europejska nadal inwestuje w edu-
kację i szkolenie, choć wiele państw członkowskich 
zaciska pasa. Wyznaczając cele, pomogliśmy 
większej liczbie młodych ludzi kontynuować stu-
dia i obniżyliśmy odsetek uczniów przedwcześnie 
kończących edukację, uzyskawszy niewielkie kwa-
lifikacje lub nie uzyskawszy żadnych.

Rozpoczęty w 2014 r. program Erasmus+ dys-
ponuje budżetem w wysokości 15 mld euro na 
okres siedmiu lat – co stanowi 40 proc. wzrost  
w porównaniu z poprzednim okresem i najwięk-
szy wzrost spośród wszystkich unijnych progra-
mów. Dzięki niemu cztery miliony ludzi będą 
mogły studiować, szkolić się lub pracować jako 
wolontariusze za granicą, nauczyć się języków 
obcych i zdobyć nowe umiejętności, co zwiększy 
ich szanse na rynku pracy. 

Nowe „gwarancje kredytowe” pomogą studentom 
zdobyć tytuł magistra niezależnie od ich sytuacji 
finansowej, nieformalne i pozaformalne formy 
kształcenia są w większym stopniu uwzględniane 
i uznawane, a dzięki partnerstwom zawieranym 
przez uczelnie wyższe, instytucje zajmujące się 
kształceniem zawodowym i przedsiębiorstwa, 
współpraca między systemem edukacji a ryn-
kiem pracy jest bardziej intensywna. 

Komisja nadal inwestuje w edukację i szkolenia, choć wiele 
państw członkowskich ograniczyło swoje wydatki.
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Sektor kultury i sektor kreatywny generują do 
4,5 proc. PKB w Europie i zatrudniają ponad 
8 mln osób. Komisja Europejska uważa, że te 
sektory mogą rozwinąć się jeszcze bardziej 
dzięki wsparciu z nowego programu „Kreatywna 
Europa”, którego powiększony budżet wynosi 
prawie 1,5 mld euro. Z tych środków sfinanso-
wane zostaną granty dla 250 tys. europejskich 
artystów, dotacje dla 2 tys. kin, 800 filmów i 
4500 przekładów literatury.

Tworzymy również system, który ułatwi małym 
firmom z sektora kultury dostęp do kredytów 
bankowych, a instytucjom finansowym – ocenę 
potencjału tego sektora.

Wymiana kulturalna stała się istotnym elemen-
tem stosunków UE z krajami sąsiadującymi 
i resztą świata. Tzw. „międzyludzki” dialog 

wysokiego szczebla między UE a Chinami jest 
doskonałym przykładem tego, jak UE wspiera 
współpracę europejskich i chińskich studentów, 
artystów i pracowników sektora kultury.

Musimy zmienić nasz sposób myślenia na temat 
innowacji w Europie, dlatego też Komisja Euro-
pejska zwiększyła nakłady na Europejski Insty-
tut Innowacji i Technologii (EIT) oraz działania 
„Maria Skłodowska-Curie”.

EIT pomógł 100 firmom rozpoczynającym dzia-
łalność i przeszkolił już 1000 studentów uczest-
niczących w nowych kursach podyplomowych 
obejmujących studia akademickie oraz szko-
lenie z zakresu przedsiębiorczości. Od 2010 r. 
wspólnoty wiedzy i innowacji EIT są doskonałym 
przykładem współpracy najlepszych uniwersy-
tetów i ośrodków badawczych z przedsiębior-
stwami i przemysłem w celu opracowania roz-
wiązań współczesnych wyzwań społecznych.

Zwiększenie o 30 proc. budżetu na działania 
„Maria Skłodowska-Curie” oznacza, że w ciągu 

najbliższych siedmiu lat na wsparcie dla ponad 
65 tys. naukowców, wśród których 40 proc. sta-
nowić będą doktoranci, przeznaczona zostanie 
kwota 6 mld euro.

SZKOLENIE PRZYSZŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW
Zwiększyliśmy wsparcie finansowe przeznaczone na zacieśnienie 
współpracy między instytucjami badawczymi a biznesem. 

ZAPEWNIĆ EUROPEJSKIM ARTYSTOM MIEJSCE NA ŚWIATOWEJ 
SCENIE
Zwiększyliśmy wsparcie dla europejskich artystów i twórców.

Dzięki nowym kursom podyplomowym obejmującym teorię 
i szkolenia z zakresu przedsiębiorczości wzrosła liczba firm 

rozpoczynających działalność.

Nasze wsparcie dla sektora kreatywnego i kulturalnego 
przynosi efekty.
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Skuteczna ochrona 
podatników w UE

alGIrDas ŠeMeTa
Komisarz ds. podatków, unii celnej, statystyk, audytu  
i zwalczania nadużyć finansowych

BARDZIEJ SPRAWIEDLIWE PODATKI DLA OSÓB PRYWATNYCH I FIRM 
Zaostrzyliśmy przepisy dotyczące uchylania się od opodatkowania  
i oszustw podatkowych w UE i na świecie.

Komisja Europejska podejmuje działania na rzecz 
większej przejrzystości podatkowej i uczciw-
szej konkurencji podatkowej w UE i na świecie. 
Podejmujemy działania w kierunku wyelimino-
wania tajemnicy bankowej w rajach podatko-
wych oraz ograniczenia zjawiska uchylania się 
od płacenia podatku od przedsiębiorstw. Poprzez 
ambitny plan działania mający na celu likwidację 
luk prawnych i zaostrzenie przepisów podatko-
wych Komisja Europejska ustanowiła nowe ramy  
w celu odzyskania miliardów euro, które co roku 
nie trafiają do budżetu publicznego ze względu 
na uchylanie się od płacenia podatków.

Sprawiedliwe opodatkowanie oznacza, że każdy 
płaci należną część. Podatek od transakcji finan-
sowych (nazywany tez podatkiem Robin Hooda), 
którego wprowadzenie proponuje Komisja Euro-
pejska, może zagwarantować, że sektor finan-
sowy również zapłaci swoją część.  Ten podatek 
cieszy się zdecydowanym poparciem obywateli 
UE, a wiele państw członkowskich już go wpro-

wadza. Zrealizowaliśmy również działania nie-
zbędne do tego, by skutecznie opodatkować sek-
tor cyfrowy, nie ograniczając jednocześnie jego 
działalności.

UE odgrywa wiodącą rolę w zwalczaniu uchylania się od płacenia 
podatków i opowiada się za globalną przejrzystością podatkową.

 http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I080915
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Komisja ulepszyła narzędzia służące do zwalcza-
nia nadużyć finansowych i ochrony budżetu UE. 
Jedną z najbardziej ambitnych inicjatyw Komisji 
Europejskiej jest Prokuratura Europejska. Kiedy 
już zacznie działać, da nam pewność, że ci, któ-
rzy defraudują fundusze UE, będą ścigani i sta-
wiani przed sądem. Szacuje się, że Prokuratura 
rocznie będzie rozpatrywać około 2500 spraw.

Poza tym zaproponowaliśmy wprowadzenie 
surowszych kar za przestępstwa godzące w inte-
resy finansowe UE, w tym ujednoliconych sank-
cji w całej UE. Europejski Urząd ds. Zwalczania 
Nadużyć Finansowych (OLAF) został zreorgani-
zowany, tak aby można było maksymalnie wyko-
rzystać jego potencjał. Wprowadzono również 
nowy „cykl zwalczania nadużyć finansowych”, 
który jest częścią bieżących zadań każdej osoby, 
która zarządza funduszami UE.

Wnioski ustawodawcze Komisji dotyczące stan-
dardowej deklaracji VAT dla firm prowadzących 
działalność w różnych krajach pozwolą zaosz-
czędzić 15 mld euro rocznie. Firmy prowadzące 
działalność w UE zaoszczędzą 18 mld euro 
dzięki nowym przepisom w sprawie faktur elek-
tronicznych. Przepisy dotyczące podatku VAT 
zostały uelastycznione z myślą o bardzo małych 
firmach, tak aby uwzględnić ich specyficzne 
potrzeby. Tymczasem przedsiębiorstwa zdecy-
dowanie popierają wniosek w sprawie wspólnej 
skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób 
prawnych jako narzędzia służącego do obniżenia 
kosztów procedur oraz ich uproszczenia.  

Poprzez modernizację unijnego systemu celnego 
– w tym również utworzenie ogólnoeuropejskiego 
elektronicznego środowiska celnego – sprawili-
śmy, że wymiana handlowa przebiega szybciej, 
sprawniej i bezpieczniej. Poprzez wzmocnienie 

skuteczności systemu celnego w zakresie prze-
chwytywania towarów podrobionych lub prze-
mycanych przyczyniliśmy się do zapewnienia 
lepszej ochrony działającym legalnie przedsię-
biorstwom oraz do tworzenia takich samych 
warunków funkcjonowania dla wszystkich firm.

BARDZIEJ PRZYJAZNE WARUNKI DLA BIZNESU
Zdecydowanie ograniczyliśmy biurokrację i koszty administracyjne, jakie 
ponoszą przedsiębiorstwa, dzięki ulepszeniu i uproszczeniu systemów 
podatkowych i celnych w UE.

LEPSZA OCHRONA PIENIĘDZY PODATNIKA 
Udoskonaliliśmy narzędzia wykorzystywane do ochrony pieniędzy 
podatników oraz budżetu UE przed nadużyciami.

Komisarz Algirdas Šemeta z wizytą w urzędzie celnym  
w miejscowości Vaalimaa na granicy fińsko-rosyjskiej.

OLAF prowadzi dochodzenia dotyczące nadużyć finansowych 
związanych z budżetem UE i korupcją w instytucjach UE 

oraz kształtuje politykę Komisji Europejskiej w dziedzinie 
zwalczania nadużyć finansowych.
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Tworzenie 
dobrobytu, poprawa 
stabilności i działania 

na rzecz rozwoju

Komisja Europejska pomogła w usunięciu barier 
w handlu z Koreą Południową, Peru, Kolumbią  
i Ameryką Środkową. Sfinalizowano umowy han-
dlowe z partnerami z Europy Wschodniej, takimi 
jak Ukraina, a także z Kanadą, Afryką Zachodnią 
i Karaibami.

Rozpoczęliśmy również negocjacje dotyczące 
trzech ogromnie ważnych porozumień o wolnym 
handlu: z USA, Japonią oraz umowy inwestycyj-
nej z Chinami. Jeżeli wszystkie te inicjatywy przy-
niosą efekty, unijne PKB może wzrosnąć o 2,2 
proc., co odpowiada kwocie 275 mld euro.

Udało nam się również wspierać umowy sprzy-
jające unijnym firmom, w tym środki ułatwiające 
europejskim przedsiębiorstwom dostęp do zamó-
wień publicznych poza UE, oraz chronić nasze 
interesy przed krajami trzecimi próbującymi 
zakłócać sytuację na rynku.

Karel De GuCHT
Komisarz ds. handlu

OTWARCIE NOWYCH RYNKÓW
Dokonaliśmy otwarcia większej liczby rynków zagranicznych niż 
kiedykolwiek wcześniej, dzięki czemu zwiększa się wymiana handlowa 
i wzrost gospodarczy, zarówno w UE, jak i u naszych partnerów 
handlowych.

Komisarz Karel De Gucht, przewodniczący José Manuel 
Barroso i prezydent USA Barack Obama na szczycie UE-USA 

w 2011 r. 
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Kiedy europejskim producentom paneli słonecz-
nych zagroził import paneli z Chin (sprzedawa-
nych po cenach dumpingowych i nieuczciwie 
subsydiowanych) Komisja wynegocjowała roz-
wiązanie – aby ustabilizować rynek, na chińskie 
firmy nałożono obowiązek ustalania minimal-
nych cen wywozowych.

W ramach walki o ułatwienie dostępu do surow-
ców, takich jak metale ziem rzadkich, wykorzy-
stywanych w wielu sektorach – od nowocze-
snych technologii po produkcję samochodów 
i stali – wygraliśmy w Światowej Organizacji 
Handlu dwie sprawy przeciwko Chinom. 

Podjęliśmy także inicjatywę na rzecz zwiększe-
nia przewidywalności i przejrzystości unijnych 
instrumentów ochrony handlu. 

Handel może pomóc krajom rozwijającym się 
w wydobyciu się z biedy. Od 2010 r. Komisja 
Europejska dokonała przeglądu swoich prefe-
rencji taryfowych (ogólny system preferencji 
taryfowych, GSP), aby upewnić się, że potrzebu-
jące pomocy kraje rozwijające się rzeczywiście 
wykorzystują możliwości, jakie oferują im prefe-
rencje taryfowe na unijnym rynku. 

Po tym, jak tragedia w bangladeskich zakła-
dach włókienniczych ujawniła okrutną prawdę  
o warunkach pracy poza UE, Komisja we współ-
pracy z Międzynarodową Organizacją Pracy 
rozpoczęła realizację pierwszej tego rodzaju 
wspólnej inicjatywy mającej na celu poprawę 
warunków pracy w Bangladeszu. 

Poprzez opracowanie systemu odpowiedzial-
nego pozyskiwania minerałów przyczyniliśmy 
się również do trwałej i bezkonfliktowej wymiany 
handlowej produktami o kluczowym znaczeniu. 

UE pomogła również sfinalizować w grudniu 
2013 r. umowę z Bali o ułatwieniach w han-
dlu, która dzięki wyeliminowaniu wielu kosztów 
administracyjnych związanych z operacjami 
celnymi pozwoli krajom rozwijającym się zaosz-
czędzić około 325 mld euro rocznie.

SPRAWIEDLIWSZY I BARDZIEJ ZRÓWNOWAŻONY HANDEL
Staramy się, by wymiana handlowa działała na korzyść najuboższych 
krajów.

OCHRONA INTERESÓW HANDLOWYCH UE
Konsekwentnie broniliśmy interesów europejskich firm, kiedy inne kraje 
nie przestrzegały przepisów dotyczących handlu. 

Karel De Gucht i Gao Hucheng, chiński minister handlu, na 
uroczystości podpisania protokołu ustaleń w dziedzinie praw 

własności intelektualnej w Pekinie.

Karel De Gucht i Dipu Moni, minister spraw zagranicznych 
Bangladeszu, w Genewie.
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Sektor badań  
i innowacji tworzy 

miejsca pracy

Twitter: @EU_H2020

©
 Fotolia.com

Badania naukowe i innowacje mogą pomóc  
w rozwiązaniu głównych wyzwań, przed którymi 
stoimy, takich jak np. zmiany klimatu, zapotrze-
bowanie na energię i niedobory żywności. Roz-
wiązanie tych problemów ze względu na ich 
złożoność wymaga specjalnych środków, które 
wykraczają poza możliwości poszczególnych 
krajów i przedsiębiorstw. Dlatego stworzyliśmy 
nowy ogólnoeuropejski program badań i inno-
wacji „Horyzont 2020” z budżetem w wysoko-
ści 80 mld euro na okres siedmiu lat. Program 
ten bardziej niż kiedykolwiek dotąd skupia się 
na takich zagadnieniach jak antybiotyki nowej 
generacji czy bardziej ekologiczne i bezpieczne 
systemy transportowe. 

Zmierzamy także ściślej współpracować na 
arenie międzynarodowej, na przykład w zakre-
sie badań morskich w ramach stowarzysze-
nia zajmującego się badaniami nad Oceanem 
Atlantyckim.

MáIre GeoGHeGan-QuInn
Komisarz ds. badań, innowacji i nauki

INNOWACJE ZMIENIAJĄ NASZE CODZIENNE ŻYCIE
Dzięki naszym działaniom budżet na badania naukowe wzrósł o 30 proc., 
a program „Horyzont 2020”, jest największym jak do tej pory programem 
badawczym UE.

Jednym z najważniejszych tematów badań naukowych w UE 
jest energia ze źródeł odnawialnych.
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Średni roczny wzrost wyników w dziedzinie innowacji

©
 FESTO

Dobrze mieć pomysł, ale ważne jest też, by 
móc go zrealizować, wprowadzić produkt na 
rynek i mieć pewność, że osoby prywatne  
i firmy rzeczywiście go kupią. Dlatego Komi-
sja Europejska ograniczyła formalności doty-
czące unijnych programów badawczych. Dzięki 
temu o 30 proc. skrócono okres oczekiwa-
nia na rozpoczęcie projektu. W ramach tzw. 
pakietu dotyczącego inwestycji w innowacje 
finansujemy więcej partnerstw publiczno-pry-
watnych w dziedzinach takich jak lotnictwo  
i elektronika. Staramy się także przekształcić 
UE w prawdziwą „Unię innowacji”. Dlatego też 
dokładaliśmy wszelkich starań, aby osiągnąć 
porozumienie w sprawie patentu UE i stwo-

rzyliśmy tzw. paszport dla kapitału wysokiego 
ryzyka, aby pomóc firmom w podejmowaniu 
przewidywalnego ryzyka, ponieważ bez ryzyka 
i upadków nie da się robić postępów. 

Wiedza to nowa globalna waluta. Europa musi 
być liderem w dziedzinie innowacji, jeśli chce 
być w stanie konkurować na rynku światowym 
i tworzyć nowe miejsca pracy wysokiej jakości. 
W globalnym wyścigu w dziedzinie innowacji 
Unia dogania USA i Japonię oraz wyprzedza 
wiele innych krajów. Jednak Chiny szybko nad-
rabiają zaległości, a Korea Południowa znaj-
duje się w czołówce. Najbardziej niepokojący 
jest fakt, że pozostajemy w tyle w kwestii rze-
czywistych wydatków na badania, które stano-
wią obecnie zaledwie 2 proc. PKB. Dlatego tak 
ważne jest, abyśmy osiągnęli wyznaczony cel, 
który wynosi 3 proc.  

Dążymy również do poprawy jakości wydatków, 
a nie tylko ich zwiększenia. Europejska prze-
strzeń badawcza ma pomóc krajom UE zre-
formować ich systemy badań i innowacji oraz 
stworzyć jednolity europejski rynek pomysłów. 

Chodzi o to, aby zjednoczyć wysiłki w zakre-
sie innowacji, zagwarantować, by finansowa-
nie i rekrutacja w sektorze badań były bardziej 
przejrzyste i sprawiedliwe, wspierać równość 
płci oraz zapewnić więcej możliwości młodym 
naukowcom.

EUROPA NA CZELE GLOBALNEGO WYŚCIGU W DZIEDZINIE INNOWACJI
Do roku 2020 UE ma zwiększyć własne inwestycje w badania i innowacje 
do 3 proc. PKB.

WPROWADZIĆ IDEE W ŻYCIE
Nasze działania ułatwiły firmom, zwłaszcza tym małym i średnim, 
przekształcanie swoich pomysłów w produkty i wprowadzanie ich na rynek.

Twitter: @innovationunion

Pod względem innowacyjności i wzrostu wyników w tej 
dziedzinie Europa depcze po piętach światowym liderom.

Unijne partnerstwo publiczno-prywatne realizuje projekt 
„Fabryki jutra”.
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Zdrowy i stabilny 
budżet to zdrowa  

i stabilna UE

JanusZ leWanDoWsKI
Komisarz ds. programowania finansowego i budżetu

BILION EURO NA INWESTYCJE W CIĄGU KOLEJNYCH SIEDMIU LAT
Przeznaczyliśmy budżet w wysokości jednego biliona euro na inwestycje 
w naszą gospodarkę i społeczeństwo w latach 2014–2020. Dzięki tym 
pieniądzom ludziom będzie się żyło lepiej.

Tego właśnie potrzebuje 20 milionów europej-
skich małych i średnich przedsiębiorstw, około 
100 tys. miast i regionów, tysiące laboratoriów 
i uniwersytetów oraz wielu innych beneficjentów 
otrzymujących środki z unijnego budżetu.

 Zdrowy i stabilny budżet jest gwarancją zdrowia 
i stabilności UE. Nowy budżet został zmodernizo-
wany w taki sposób, aby umożliwić lepsze inwe-
stycje na rzecz wzrostu gospodarczego, w bada-
nia naukowe, edukację, pomoc humanitarną oraz 
pomoc dla młodych bezrobotnych.

Nowy siedmioletni budżet w wysokości biliona euro zostanie 
przeznaczony na inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego, 

na badania naukowe, edukację, pomoc dla młodych 
bezrobotnych oraz pomoc humanitarną.
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Bardzo poważnie podchodzimy do zadania, 
jakim jest zwiększenie dostępności funduszy 
UE poprzez stosowanie bardziej zrozumiałych, 
przystępniejszych i prostszych przepisów finan-
sowych. W znacznym stopniu zmienione zostały 
ogólne przepisy finansowe stosowane w przy-
padku każdego euro wydanego z budżetu UE.

Prostsze przepisy oznaczają również bardziej 
przejrzyste zasady rozliczania się z wydatków. 
Komisja Europejska postanowiła, że każdy bene-
ficjent unijnych środków otrzyma pieniądze w 
ciągu 90 dni. Wszystkie dokumenty są obecnie 
przekazywane drogą elektroniczną – co oznacza 
mniej formalności, mniejsze ryzyko zgubienia 
dokumentów i lepszy nadzór nad funduszami.

Budżet UE będzie funkcjonował jako narzędzie 
antykryzysowe wzmacniające realną gospo-
darkę, a tym samym jako dźwignia, dzięki któ-
rej Europa wydobędzie się z kryzysu. Od 2007 
r. dzięki funduszom przeznaczonym na rozwój 
obszarów wiejskich i spójność utworzono co naj-
mniej 600 tys. miejsc pracy. Do 2011 r. dzięki 
zaproszeniom do składania wniosków w dziedzi-
nie badań naukowych i rozwoju udało się stwo-
rzyć kolejne 174 tys. Do końca 2012 r. unijne 
fundusze zasiliły również 80 tys. firm rozpo-
czynających działalność oraz 200 tys. małych  
i średnich przedsiębiorstw. Ze środków unijnych 
finansowane są też wymiany studenckie oraz 
pomoc dla państw członkowskich w zarządza-
niu przepływami migracyjnymi na granicach 
zewnętrznych UE.

Wszystko to udało nam się osiągnąć pomimo 
faktu, że budżet UE jest niewielki w porówna-

niu z budżetami krajów członkowskich. Stanowi 
on jedynie 1  proc. rocznego PKB krajów UE  
i w przeliczeniu na jednego obywatela wynosi 
mniej niż 1 euro dziennie.

BUDŻET UE W SŁUŻBIE REAGOWANIA KRYZYSOWEGO
W nowym budżecie wieloletnim położyliśmy wyraźny nacisk na wzrost 
gospodarczy i zatrudnienie.

PROSTE I PRZEJRZYSTE PRZEPISY FINANSOWE
Wprowadziliśmy prostsze przepisy, bardziej innowacyjne systemy  
i tańsze procedury.

Prostsze przepisy, bardziej innowacyjne systemy i tańsze 
procedury ułatwią dostęp do funduszy UE tym, którzy ich 

potrzebują.

Budżet UE to zaledwie 1 proc. łącznego rocznego PKB  
w Europie, a w przeliczeniu na jednego obywatela – niecałe 1 

EUR dziennie.
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Zabezpieczyć 
przyszłość naszych 

mórz

Przełowienie ryb w północno-wschodnim Atlantyku (%) 

Komisarz ds. gospodarki morskiej i rybołówstwa

WIĘCEJ RYB W MORZU I NA STOLE TO WIĘCEJ PIENIĘDZY DLA 
RYBAKÓW I HODOWCÓW RYB
W ciągu ostatnich pięciu lat pomogliśmy trzykrotnie zwiększyć ilość 
zdrowych stad ryb w Europie.

Komisja Europejska walczy z przełowieniem  
i odrzutami, które negatywnie wpływają na 
zasoby rybne i na zatrudnienie w sektorze rybo-
łówstwa

Między innymi dzięki naszym działaniom udało 
się uchronić przed wyginięciem wiele gatunków 
ryb w północno-wschodnim Atlantyku: liczba nad-
miernie eksploatowanych stad spadła z 94  proc. 
(32 z 34 stad) w 2005 r. do 39  proc. (16 z 41 
stad) w 2012 r. Wciąż pozostało wiele do zro-
bienia, jeśli chodzi o Morze Śródziemne i Morze 
Czarne, ale zrobiliśmy duże postępy: zasoby tuń-
czyka błękitnopłetwego, który był już na skraju 
wyginięcia, wróciły do normalnego poziomu.

Jesteśmy dumni, że nasza nowa i radykalna poli-
tyka wspiera dynamiczny rozwój sektora i zapew-
nia godziwe dochody społecznościom żyjącym  
z rybołówstwa. Dbamy o to, by ryby i owoce 
morza można było łowić, sprzedawać, kupować 
i jeść, nie wyczerpując ich zasobów. Dzięki temu 
kolejne pokolenia będą mogły korzystać z nich 
tak samo jak my.

Walka z przeławianiem i odrzutami spowodowała gwałtowny 
spadek liczby przełowionych stad.

MarIa DaManaKI
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W społecznościach nad-
morskich zrealizowano 
ponad 6 tys, projektów 
i stworzono 20 tys. 
nowych miejsc pracy.

Nielegalne połowy stanowią co najmniej 15  proc. 
łącznych połowów na świecie. UE, która jest naj-
większym importerem ryb na świecie, nie przyj-
muje już ryb złowionych nielegalnie lub w sposób 
niezgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju, 
bez względu na to, skąd pochodzą. Podejmujemy 
działania przeciwko państwom, które zezwalają 
na nielegalne połowy i współpracujemy z takimi 
krajami, jak Stany Zjednoczone i Japonia, aby 
zagwarantować, że cały proces – „od łowiska do 
półmiska” – odbywa się zgodnie z przepisami.

Otwarte i bezpieczne morza, współpraca mię-
dzynarodowa i poszanowanie prawa morskiego 
mają pierwszorzędne znaczenie. UE podjęła się 
zadania, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa 
na morzu w niebezpiecznych regionach świata, 

szczególnie zwalczanie piractwa w Rogu Afryki. 
Nasze zadania obejmują też działania w innych 
obszarach, takich jak badania oceanów czy inno-
wacje w dziedzinie technologii morskich.

W czasach kryzysu gospodarczego i przy wzra-
stającym bezrobociu musimy wykorzystać moż-
liwości, jakie oferują europejskie morza. Zgodnie 
z programem Komisji Europejskiej na rzecz „nie-
bieskiego wzrostu”, czyli wzrostu gospodarczego 
w sektorze gospodarki morskiej, musimy zna-
leźć właściwą równowagę między ochroną tego 
środowiska a wykorzystaniem zasobów naszych 
mórz. Dzięki temu powinniśmy do 2020 r. stwo-
rzyć 1,6 mln nowych miejsc pracy w obszarach 
takich, jak:

•	 odnawialne źródła energii, np. energia wiatru, 
pływów i fal,

•	 turystyka (rejsy wycieczkowe, żeglarstwo, nur-
kowanie, plaże),

•	 ropa naftowa, gaz i inne surowce mineralne,

•	 biotechnologia, leków i kosmetyków,

•	 rybołówstwo i akwakultura.

Komisja Europejska sfinansowała już w całej 
Europie wiele projektów wspierających społecz-
ności nadmorskie w tych obszarach.

MORZE JAKO ŹRÓDŁO DOBROBYTU
Z gospodarki morskiej, nazywanej czasami „niebieską gospodarką”, 
uczyniliśmy źródło wzrostu gospodarczego i dobrobytu. 

OCHRONA MÓRZ W EUROPIE I NA CAŁYM ŚWIECIE
Nie tolerujemy nielegalnych i nieodpowiedzialnych połowów na całym 
świecie.

UE angażuje się w zapewnianie bezpieczeństwa na morzu w 
niebezpiecznych regionach świata.

Nowa polityka rybołówstwa wspiera dynamiczny rozwój 
sektora i zapewnia godziwe dochody społecznościom żyjącym 

z rybołówstwa.
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Pomoc humanitarna 
UE – szybka, 

skoordynowana i 
skuteczna

Pomoc humanitarna 
to mniej niż 1 % 
budżetu UE

To tylko trochę 
więcej niż 2 EUR 
rocznie

Co roku to 
pomoc dla 120 
mln osób

KrIsTalIna GeorGIeVa
Komisarz ds. współpracy międzynarodowej, pomocy humanitarnej  
i reagowania kryzysowego

UE JEST NAJWIĘKSZYM DOSTAWCĄ POMOCY HUMANITARNEJ  
NA ŚWIECIE
Dzięki budżetowi wynoszącemu jedynie 2 euro rocznie na każdego obywatela 
UE możemy pomóc ponad 120 mln ofiar konfliktów i klęsk żywiołowych na 
całym świecie – od ofiar konfliktu w Syrii, po ofiary straszliwego trzęsienia 
ziemi na Haiti w 2010 r. i tajfunu Haiyan na Filipinach w 2013 r.

UE przeznaczyła 2,7 mld euro na pomoc huma-
nitarną dla Syrii i sąsiadujących z nią krajów, 
które doświadczają jednej z największych kata-
strof humanitarnych w ostatnich czasach (615 
mln euro pochodzi z budżetu Komisji Europej-
skiej). Ale UE udziela wsparcia nie tylko najbar-
dziej dotkniętym krajom. Jedna siódma pomocy 
UE trafia do tzw. zapomnianych krajów, które nie 
przyciągają zainteresowania mediów. Na przy-
kład mało kto słyszał o sytuacji w Republice 
Środkowoafrykańskiej, zanim przemoc osiągnęła 
tam niedopuszczalny poziom. Tymczasem Komi-
sja Europejska wysłała ekspertów i przeznaczyła 
znaczne środki na pomoc humanitarną jeszcze 
zanim zainterweniowała społeczność międzyna-
rodowa. W regionach, które tak jak Sahel cier-
pią z powodu suszy będących wynikiem zmian 
klimatu, UE działa na rzecz zwiększenia ich 
odporności, tak aby najbardziej zagrożone spo-

łeczności mogły poradzić sobie w przypadku 
wystąpienia klęski lub katastrofy.

Komisja Europejska stworzyła Europejski Ochot-
niczy Korpus Pomocy Humanitarnej, dzięki któ-
remu młodzi Europejczycy mają możliwość 
udziału w działaniach pomocowych na całym 
świecie.

Dzięki kwocie, która w przeliczeniu na jednego obywatela UE 
wynosi tylko trochę ponad 2 EUR, UE co roku pomaga 120 

mln ofiar wojen i katastrof na świecie.
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W ramach inicjatywy „Dzieci pokoju” UE finansuje 
projekty humanitarne na rzecz dzieci żyjących 
w regionach dotkniętych konfliktami, mające 
zapewnić im dostęp do szkół i wsparcie psycho-
logiczne, które pomoże im w poradzeniu sobie z 
traumatycznymi przeżyciami.

UE ponad dwukrotnie zwiększyła kwotę nagrody 
pieniężnej otrzymanej wraz z Pokojową Nagrodą 
Nobla i łącznie na pomoc przeznaczyła 2 mln 
euro W zeszłym roku ze wsparcia UE skorzystało 
28 tys. dzieci z Pakistanu, Demokratycznej Repu-
bliki Konga, Etiopii, Kolumbii i Ekwadoru oraz 
syryjskich uchodźców w Iraku.

W tym roku UE ponownie podwoiła fundusze na 
ten cel. Oznacza to, że z pomocy UE skorzysta 

ponad 80 tys. dzieci i młodzieży m.in. z Sudanu 
Południowego, Czadu, Republiki Środkowoafry-
kańskiej, Somalii, Afganistanu, Iraku i Mjanmy.

Z pomocą tego centrum Komisja Europejska 
monitoruje przez całą dobę wydarzenia na 
całym świecie. Potencjalne ryzyko jest lokalizo-
wane geograficznie i dzięki aktualnym informa-
cjom można zorganizować wspólną interwencję 
na poziomie UE.

ERCC koordynuje również dobrowolnie zgro-
madzone rezerwy sprzętu i grupy ekspertów-
-wolontariuszy z państw członkowskich, z któ-
rych pomocy można szybko skorzystać w razie 
konieczności.

W ciągu ostatnich czterech lat systemu tego 
użyto ponad 80 razy w przypadku sytuacji kry-
zysowych w Europie i na całym świecie – od 
pożarów lasów w Europie Południowej i powodzi  
w Europie Środkowej, po katastrofy w Japonii, 
Libii, Syrii i na Filipinach. 

SZYBKA I SKOORDYNOWANA REAKCJA W SYTUACJACH 
KRYZYSOWYCH W EUROPIE I NA ŚWIECIE
Aby móc reagować szybciej i skuteczniej w przypadku katastrof na całym 
świecie, w maju 2013 r. utworzyliśmy Centrum Koordynacji Reagowania 
Kryzysowego (ERCC).

ZAPEWNIENIE DZIECIOM SPOKOJNEGO DZIECIŃSTWA
Kiedy Unia Europejska otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla w 2012 r., 
otrzymane środki postanowiono przeznaczyć na pomoc dzieciom  
w regionach dotkniętych konfliktami.

Unijna inicjatywa „Dzieci Pokoju” zapewnia opiekę dzieciom 
zamieszkującym strefy, w których trwa wojna.

Europejskie Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego 
(ERCC) monitoruje sytuację na świecie i koordynuje unijne 

operacje kryzysowe.
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Zrównoważona 
energia na rzecz 
zrównoważonej 

przyszłości

GÜnTHer oeTTInGer
Komisarz ds. energii

DZIĘKI JEDNOLITEMU RYNKOWI ENERGII W EUROPIE 
GOSPODARSTWA DOMOWE I FIRMY BĘDĄ MOGŁY KUPOWAĆ 
ENERGIĘ PO ROZSĄDNEJ CENIE
Pracujemy nad tym, by mozaikę systemów krajowych zastąpić 
jednolitym unijnym rynkiem energii.

Dla przedsiębiorstw usług energetycznych 
oznacza to otwartą konkurencję na uczciwych  
i przejrzystych zasadach oraz dostęp do rynków  
w innych krajach. W tej chwili już co najmniej 14 
europejskich przedsiębiorstw energetycznych pro-
wadzi działalność w więcej niż jednym państwie 
członkowskim. Można w łatwiejszy sposób zmienić 
dostawcę i korzystać z najbardziej konkurencyj-
nych cen. Oznacza to, że nie muszą oni już wnosić 
żadnych opłat, jeśli chcą zmienić dostawcę energii 
elektrycznej lub gazu, a operator sieci musi doko-
nać zmiany w terminie trzech tygodni.

Połączenie rynków energii w UE ułatwia też soli-
darne działania w czasach kryzysu. W przypadku 
zakłócenia dostaw energii – takich jak te w 2009 
r., kiedy Europa przeszła jeden z najgorszych  
w swojej historii kryzysów w dostawach gazu 
– państwa członkowskie mogą korzystać z tych 
samych rezerw.

Ważne jest, aby wspólny rynek energii połączył 
wszystkie 28 krajów, tak aby tzw. „wyspy energe-

tyczne”, jak kraje bałtyckie, wkrótce przeszły do 
historii.

Unijny rynek energii przynosi korzyści dostawcom energii oraz 
konsumentom.
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Po katastrofach w Meksyku i w Fukushimie 
Komisja Europejska zadecydowała, że 1000 
instalacji do wydobywania ropy naftowej i gazu 
na wodach UE objętych będzie przepisami, które 
zagwarantują stosowanie najwyższych norm 
bezpieczeństwa, a we wszystkich 145 reak-
torach jądrowych w UE przeprowadzono testy 
warunków skrajnych.

Ponadto Komisja Europejska zaproponowała 
zmiany w przepisach w dziedzinie bezpieczeń-
stwa jądrowego, aby zagwarantować właściwe 
stosowanie unijnych norm bezpieczeństwa. 
Chodziło o to, aby uniknąć takich katastrof, 
jak wypadki w Fukushimie, i dopilnować tego, 
by władze krajowe bardziej aktywnie ze sobą 
współpracowały. Dzięki temu będziemy mogli 
wciąż podnosić standardy bezpieczeństwa w UE, 
gwarantując najbardziej skuteczne reagowanie 
w przypadku wystąpienia awarii jądrowej.

BEZPIECZEŃSTWO ENERGII
Zapewniamy najwyższe standardy bezpieczeństwa w dziedzinie 
wytwarzania energii.

Obecnie ponad 20 proc. energii elektrycznej  
w UE pochodzi ze źródeł odnawialnych. Komisja 
Europejska podjęła działania w celu dalszego 
zwiększania tego udziału poprzez wspieranie 
nowych źródeł energii odnawialnej, takich jak 
wykorzystanie oceanów do pozyskiwania energii 
z fal i pływów.

Podczas urzędowania tej Komisji UE zwiększyła 
swoją efektywność energetyczną bardziej niż 
kiedykolwiek wcześniej dzięki unijnym przepi-
som zmierzającym do zmniejszenia rachunków 
za energię dla gospodarstw domowych i przed-
siębiorstw. Urządzenia, jak na przykład lodówki, 
mogą być tańsze w eksploatacji na przestrzeni 
cyklu życia o prawie 600 euro, a budynki  
– które są największymi winowajcami, jeśli cho-
dzi o marnotrawstwo energii – muszą obecnie 
spełniać surowe normy efektywności energe-
tycznej.

Aktualnie trzy czwarte Europejczyków mieszka 
w miastach, na które przypada 70 proc. zuży-
cia energii w UE. Dlatego też Komisja Europej-
ska rozpoczęła realizację inicjatyw, dzięki którym 
miasta staną się zdrowszym i bardziej ekologicz-
nym miejscem do życia.

KSZTAŁTOWANIE JAK NAJBARDZIEJ ZRÓWNOWAŻONEJ  
I BEZPIECZNEJ DLA ŚRODOWISKA POLITYKI ENERGETYCZNEJ
Podjęliśmy działania na rzecz zwiększenia udziału energii pochodzącej ze 
źródeł odnawialnych w ogólnym zużyciu energii.

Wszystkie instalacje wydobywcze ropy i gazu na wodach UE 
są objęte przepisami gwarantującymi najsurowsze normy 

bezpieczeństwa.

Komisja dokłada wszelkich starań, by poszerzać możliwości 
Europy w zakresie energii odnawialnej i zwiększać jej udział  

w ogólnym zużyciu.
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Rozwiązania 
dostosowane do 

potrzeb regionów 
europejskich

INWESTYCJE W REGIONACH EUROPEJSKICH JAKO MOTOR 
DŁUGOTRWAŁEGO WZROSTU
Zupełnie zmieniliśmy sposób dystrybucji inwestycji regionalnych, które 
dzięki temu bardziej odpowiadają potrzebom regionów.

Nowa polityka regionalna zapewnia, wraz  
z Europejskim Funduszem Społecznym, wsparcie 
finansowe w wysokości 350 mld euro w nastę-
pujących obszarach: małe i średnie przedsiębior-
stwa, badania i innowacje, energia odnawialna, 
tworzenie miejsc pracy, edukacja oraz najważ-
niejsze infrastruktury sieciowe. Aby pieniądze 
przyniosły jak najwięcej korzyści, konieczne jest 
dopasowanie inwestycji do strategii na rzecz 
długoterminowego wzrostu gospodarczego,  
a jeśli istnieje potrzeba reform, to nie inwestu-
jemy aż do momentu ich wprowadzenia.

Obecnie większość Europejczyków mieszka  
w miastach, więc tam kierowana jest ponad 
połowa środków. Każdy grosz wydany na trans-
port, zdrowie lub ekologiczną i efektywną energię 
pracuje na rzecz realizacji naszych celów, a o tym, 
czy je osiągamy, obywatele mogą się przekonać 
dzięki stałej dostępności informacji dla opinii 
publicznej.

Wszystkie nasze działania zmierzają do tego, by 

dostępne fundusze były wykorzystywane jak najle-
piej i by inwestycje regionalne rzeczywiście polep-
szały konkurencyjność naszych regionów i przyczy-
niały się do poprawy standardów życia obywateli.

JoHannes HaHn
Komisarz ds. polityki regionalnej

Nowa polityka regionalna wspiera projekty takie jak Most 
Pokoju w Derry w Irlandii Północnej.
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Polityka regionalna UE jest fundamentem 
współpracy transgranicznej. Komisja Europejska 
wypracowała nowe sposoby pomocy państwom 
członkowskim w prowadzeniu współpracy  
i łączeniu zasobów w celu rozwiązywania wspól-
nych problemów na takich obszarach jak dorze-
cze Dunaju, Morze Bałtyckie, Morze Adriatyckie  
i Jońskie oraz Alpy.

Komisja finansuje ponadto 8 500 projektów 
wspierających społeczności transgraniczne.

Ochrona obywateli oznacza również udzielanie 
pomocy w sytuacjach kryzysowych. Przykła-
dem może tu być trzęsienie ziemi w Abruzji, 
które zniszczyło infrastrukturę, domy, budynki 
publiczne i przedsiębiorstwa w tym regionie 
Włoch. Pomoc przyszła z Europejskiego Fundu-
szu Solidarności, który pomaga naprawić szkody 
powstałe w wyniku katastrof. 

Oprócz ponad 7,3 mld euro wydanych na zapo-
bieganie klęskom żywiołowym, prawie 2 mld 
euro wykorzystaliśmy na pomoc milionom ludzi 
w 14 państwach członkowskich.

Finansowanie z polityki regionalnej pomogło 
nam przetrwać trudny okres, kiedy to rządy 
poszczególnych państw musiały ciąć wydatki, 
by przywrócić równowagę budżetową, a źródła 
finansowania prywatnego wyschły z powodu 
kryzysu finansowego.

Dzięki środkom polityki regionalnej powstało nie-
mal 600 tys. miejsc pracy w całej Europie, a dla 
wielu państw członkowskich stanowią one ponad 
60 proc. budżetu na inwestycje.

Unijna polityka regionalna przyczynia się również 
do utrzymania konkurencyjności Unii Europejskiej 
– ponad 85 mld euro z jej funduszy przeznacza 
się na badania, rozwój, innowacje i usługi.

Dzięki inwestycjom w ramach polityki regionalnej 
do końca 2012 r. dostęp do szerokopasmowego 

internetu uzyskało dodatkowe pięć milionów 
osób. Inwestycje te przyniosły również poprawę 
jakości życia obywateli – 3,3 mln osób uzyskało 
dostęp do wody pitnej, a do oczyszczalni ścieków 
podłączono tereny zamieszkałe przez 5,5 mln 
osób.

INWESTYCJE W REGIONACH EUROPEJSKICH JAKO POMOC  
W CZASACH KRYZYSU GOSPODARCZEGO
Zmobilizowaliśmy fundusze regionalne, aby pomóc regionom 
europejskim w radzeniu sobie z kryzysem.

SPROSTANIE NOWYM I NIEPRZEWIDZIANYM WYZWANIOM
Znaleźliśmy nowe sposoby radzenia sobie z kwestiami transgranicznymi 
i pomagania obywatelom w przezwyciężaniu konsekwencji klęsk 
żywiołowych.

Z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej udzielono pomocy 
włoskiemu regionowi Emilia Romagna, który ucierpiał z 

powodu trzęsienia ziemi.

Dzięki unijnym funduszom na rozwój regionalny 3,3 mln 
Europejczyków ma dostęp do czystej wody pitnej.
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UE liderem w walce 
ze zmianami klimatu
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Komisji Europejskiej udało się zagwarantować, 
że 20 proc. budżetu na lata 2014-2020, w wyso-
kości 960 mld euro, zostanie przeznaczone na 
działania w dziedzinie zmian klimatu. To trzy 
razy tyle, co w poprzednim budżecie. Adaptacja 
do zmian klimatu i wysiłki w celu ograniczenia 
emisji są włączane do wszystkich najważniej-
szych programów finansowania UE, w szcze-
gólności programów w dziedzinie polityki regio-
nalnej, energii, transportu, badań i innowacji  
i wspólnej polityki rolnej. Działania w dziedzinie 
klimatu stanowią jeden z priorytetów Komisji, 
a na realizację zobowiązań politycznych w tym 
zakresie przeznaczono znaczne fundusze.

Obecnie 4,2 mln Europejczyków pracuje w ekolo-
gicznych gałęziach przemysłu, a w ciągu ostat-
nich pięciu lat w sektorze energii odnawialnej 
utworzono ponad 300 tys. miejsc pracy.

ConnIe HeDeGaarD
Komisarz UE ds. działań w dziedzinie klimatu

DZIAŁANIA NA RZECZ KLIMATU POWINNY BYĆ UWZGLĘDNIONE WE 
WSZYSTKICH PROGRAMACH POLITYCZNYCH UE
Udało nam się zagwarantować, że 20 proc. budżetu UE zostanie 
przeznaczone na działania w dziedzinie klimatu i że walka ze zmianami 
klimatu zostanie włączona do wszystkich najważniejszych programów 
finansowania UE.

W ciągu ostatnich pięciu lat dzięki działaniom Komisji  
w dziedzinie klimatu stworzono ponad 300 tys. miejsc pracy 

w sektorze energii odnawialnej.

50

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/hedegaard/headlines/topics/mainstreaming_en.htm
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/hedegaard/headlines/topics/mainstreaming_en.htm


CO
N

N
IE

 H
ED

EG
AA

RD
Na konferencji klimatycznej w Durbanie Komi-
sja Europejska przedstawiła wspólne stanowisko 
wszystkich państw członkowskich i instytucji UE 
w odniesieniu do działań w dziedzinie klimatu. 
Obecnie pracuje nad wypracowaniem wspólnego 
stanowiska w odniesieniu do nowej umowy, która 
ma zostać przyjęta w Paryżu w 2015 r.

Dzięki przepisom zaproponowanym przez Komi-
sję udało się zmniejszyć unijne emisje o 18 proc. 
od 1990 r., mimo że PKB wzrósł w tym okresie 
o 45 proc. Przepisy te określają jasne cele doty-
czące ograniczenia emisji o 20 proc. do 2020 r. 
oraz propozycje zmniejszenia ich o 40 proc. do 
2030 r.

Komisja Europejska zaproponowała konkretne 
cele w zakresie ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych oraz udziału energii pochodzącej 
ze źródeł odnawialnych, które mają zostać osią-
gnięte do 2030 r. Cele te gwarantują większą 
przewidywalność, która jest potrzebna, aby 
przedsiębiorstwa mogły tworzyć miejsca pracy, 
a sektor energetyczny mógł zapewnić stabilne 
dostawy energii w UE po jak najniższych cenach.

Komisja Europejska przedstawiła również plan, 
który umożliwi UE ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych o 80-95 proc. do roku 2050. Po 
raz pierwszy w historii mamy wizję tego, jak 
Unia Europejska może w sposób opłacalny prze-
kształcić się w ekologiczne, konkurencyjne i przy-
jazne dla środowiska społeczeństwo.

DŁUGOTERMINOWA PEWNOŚĆ DLA PRZEDSIĘBIORSTW 
INWESTUJĄCYCH W POLITYKĘ KLIMATYCZNĄ I ENERGETYCZNĄ
Zagwarantowaliśmy przedsiębiorstwom długoterminową pewność, która 
jest potrzebna do dokonywania inwestycji w dziedzinie klimatu i polityki 
energetycznej.

UE LIDEREM W MIĘDZYNARODOWYCH NEGOCJACJACH W SPRAWIE 
ZMIAN KLIMATU 
UE daje dobry przykład w ramach międzynarodowych negocjacji 
dotyczących kwestii klimatu.

Wyznaczając długoterminowe cele, Komisja zapewnia firmom 
stabilne ramy, których potrzebują do inwestowania w politykę 

klimatyczną i energetyczną.

UE wciąż zajmuje wiodącą pozycję w międzynarodowych 
negocjacjach dotyczących klimatu.
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Stabilność UE 
rozpoczyna się  
na jej granicach

ŠTeFan FÜle
Komisarz ds. rozszerzenia i europejskiej polityki sąsiedztwa

ROZSZERZENIE – 1 LIPCA 2013 R. CHORWACJA PRZYSTĄPIŁA DO UE
Z zadowoleniem przyjęliśmy Chorwację jako nowego członka Unii 
Europejskiej. Jeszcze dwadzieścia lat temu kraj ten znajdował się  
w centrum konfliktu. Dziś jest stabilną demokracją, zdolną do przyjęcia 
zobowiązań wynikających z członkostwa w UE i do dostosowania się do 
standardów unijnych.

Przystąpienie Chorwacji do UE jest dowodem 
na to, że polityka rozszerzenia UE jest wiary-
godna i ma realny wpływ na zmiany, które są 
korzystne nie tylko dla Chorwacji, ale dla całej 
Unii Europejskiej. To wyraźny sygnał dla całego 
regionu Bałkanów Zachodnich, że perspektywa 
członkostwa w UE jest otwarta dla wszystkich 
państw, które wykażą niezbędną wolę przepro-
wadzenia reform politycznych i gospodarczych 
oraz dowiodą, że będą przestrzegać europej-
skich wartości, takich jak praworządność, zasady 
demokracji i prawa człowieka.

Przystąpienie Chorwacji do UE jest dowodem skuteczności  
i wiarygodności unijnej polityki w dziedzinie rozszerzenia.
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Komisja Europejska wprowadziła strategię 
współpracy w oparciu o zasadę „więcej za wię-
cej”, co oznacza, że im więcej dany kraj zrealizuje 
reform i poczyni postępów, tym większe otrzyma 
wsparcie i tym ściślejsze będą jego stosunki z UE.

W ramach europejskiej polityki sąsiedztwa (EPS) UE 
współpracuje z sąsiadami na południu i na wscho-
dzie w celu zacieśnienia współpracy politycznej  
i pogłębienia integracji gospodarczej. Podstawą 
naszych działań są wspólne interesy i wartości, 
takie jak demokracja, rządy prawa, poszanowanie 
praw człowieka, spójność społeczna, zasady go-
spodarki rynkowej i zrównoważony rozwój.

 UE pomaga sąsiadom w następujący sposób:

•	  Pomoc finansowa. Dotacje w wysokości 12 
mld euro zostały przeznaczone na projekty  
w ramach EPS w latach 2007–2013.

•	  Integracja gospodarcza i dostęp do rynków UE. 
W 2011 r. wartość handlu między UE a kraja-
mi sąsiadującymi wyniosła 230 mld euro;

•	  Uproszczenie formalności związanych z po-
dróżowaniem po UE. W 2012 r. wydano 3,2 
mln wiz Schengen, w szczególności studen-
tom z krajów objętych EPS;

•	 Wsparcie techniczne i polityczne.

Koncentrując się na najważniejszych kwestiach 
i jednocześnie działając w sposób sprawiedliwy, 
lecz zdecydowany, wzmocniliśmy wiarygodność 
procesu rozszerzenia, który skupia się na war-
tościach, zasadach i gruntownych reformach. 
Dzięki temu przystępujące do UE kraje są w pełni 
przygotowane do tego kroku.

Podczas procesu akcesyjnego postępy danego 
kraju oceniane są w oparciu o udokumentowane 
osiągnięcia, tj. konkretne wyniki i realny wpływ 

przeprowadzanych reform. Kwestia praworząd-
ności jest uwzględniana na początku negocjacji 
akcesyjnych, a reformy są stale monitorowane. 
Duży nacisk kładzie się na kwestie zarządzania 
gospodarczego, konkurencyjności i wzrostu, tak 
aby pomóc krajom spełnić kryteria gospodarcze  
i ułatwić konwergencję gospodarczą. Techniczna 
i finansowa pomoc przedakcesyjna przezna-
czona jest na wspieranie tych dwóch priorytetów.

DALSZE ROZSZERZANIE STREFY POKOJU, DOBROBYTU  
I STABILNOŚCI W UNII EUROPEJSKIEJ
Rozpoczęliśmy już unijne negocjacje akcesyjne z Czarnogórą, a 
podpisanie historycznego porozumienia o normalizacji stosunków  
z Serbią i Kosowem* utorowało drogę do otwarcia unijnych negocjacji 
akcesyjnych z Serbią oraz negocjacji w sprawie układu o stabilizacji  
i stowarzyszeniu z Kosowem*.

WSPIERANIE TRANSFORMACJI W KRAJACH SĄSIADUJĄCYCH Z UE
Realizujemy nową politykę w oparciu o zasadę „więcej za więcej”, aby 
lepiej pomagać naszym partnerom w zapewnieniu demokracji  
i poszanowaniu praw człowieka.

Europejska polityka sąsiedztwa pomaga partnerom UE  
w dążeniu do demokracji i przestrzegania praw człowieka.

*Użycie tej nazwy nie ma wpływu na stanowiska w sprawie statusu Kosowa i jest zgodne z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ 1244 oraz opinią 
Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości na temat ogłoszenia przez Kosowo niepodległości.
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Pomoc w znalezieniu 
pracy – rynek pracy 
otwarty dla każdego

lásZlÓ anDor
Komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego

MNIEJSZA STOPA BEZROBOCIA WŚRÓD MŁODYCH
Pomaganie młodym ludziom w znalezieniu pracy uczyniliśmy 
naszym priorytetem.

Problem bezrobocia wśród młodzieży, będący 
konsekwencją kryzysu gospodarczego, stawia 
pod znakiem zapytania przyszłość całego 
pokolenia. Komisja Europejska wprowadza 
w całej Unii Europejskiej program „Gwarancji 
dla młodzieży”, który zobowiązuje państwa 
członkowskie do zapewnienia, aby wszyscy 
młodzi ludzie poniżej 25 roku życia uzyskiwali 
indywidualne porady i ofertę zatrudnienia, 
dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub 
stażu w ciągu czterech miesięcy od zakończenia 
formalnego kształcenia lub utraty pracy.

Realizację „Gwarancji dla młodzieży” może 
ułatwić finansowanie z Europejskiego Funduszu 
Społecznego (ponad 10 mld euro rocznie) oraz 
w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia 
młodzieży (6 mld euro w latach 2014-2020),  
o które mogą ubiegać się państwa członkowskie.

Równolegle Komisja Europejska utworzyła 
również europejski sojusz na rzecz przygotowania 
zawodowego, który ma na celu zwiększenie 
dostępności i jakości przyuczania do zawodu, 
oraz ramy jakości dla staży, które dadzą nam 

pewność, że dzięki stażom młodzi ludzie 
będą rzeczywiście zdobywać wysokiej jakości 
doświadczenie zawodowe.

Komisarz László Andor z wizytą u praktykantów w walijskim 
oddziale General Electric zajmującym się produkcją silników 

do samolotów.
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Zasady mające zastosowanie do osób, które 
przeprowadzają się do innego państwa człon-
kowskiego w celu podjęcia tam pracy, stanowią 
poważny problem. 

Komisji udało się:

•	 wyegzekwować przepisy przeciw dumpingowi 
socjalnemu, w sytuacjach, gdy pracownicy są 
czasowo delegowani do pracy w innym kraju UE;

•	 zapewnić, aby prawa pracowników migrujących 
w obrębie UE były lepiej przestrzegane i egze-
kwowane;

•	 lepiej chronić pracowników migrujących przed 
dyskryminacją ze względu na przynależ-
ność państwową, w szczególności jeżeli cho-
dzi o dostęp do zatrudnienia, wynagrodzenie  
i warunki pracy; 

•	 zagwarantować ochronę praw emerytalnych 
nabytych przez pracowników migrujących.

Z myślą o osobach szukających pracy w innym 
kraju UE, Komisja Europejska udoskonaliła por-
tal EURES poprzez udostępnienie w nim większej 
liczby ofert pracy oraz informacji na temat pracy 
w całej UE. W portalu EURES można znaleźć blisko 
dwa miliony ofert pracy i ponad 30 tys. pracodaw-
ców, a także informacje na temat płacy, zabezpie-
czenia społecznego i warunków pracy w państwach 
członkowskich UE.

Jednym z najbardziej widocznych skutków kry-
zysu gospodarczego jest zwiększenie liczby 
europejskich obywateli zagrożonych ubóstwem.  
W ramach strategii „Europa 2020” na rzecz inte-
ligentnego, trwałego i sprzyjającego włączeniu 
społecznemu wzrostu gospodarczego Komisja 
Europejska uczyniła zwalczanie ubóstwa wyraź-
nym zobowiązaniem UE. W porozumieniu z pań-
stwami członkowskimi uzgodniono, że do 2020 r. 
trzeba zmniejszyć o co najmniej 20 mln liczbę 
osób żyjących w ubóstwie. Państwa członkowskie 
muszą przeznaczać co najmniej 20 proc. swoich 
zasobów z Europejskiego Funduszu Społecznego 
na działania na rzecz włączenia społecznego, 
kładąc nacisk na rozwój umiejętności i pomoc 
osobom znajdującym się w niekorzystnej sytuacji  
w znalezieniu pracy. Odsetek ten odpowiada 
kwocie 20 mld euro w całej UE.

Komisja Europejska przedstawiła również 
wytyczne mające pomóc państwom członkow-
skim w usprawnieniu prowadzonej przez nie 
polityki społecznej. Ustanowiono także nowy 

Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrze-
bującym z budżetem w wysokości 3,8 mld euro 
w celu niesienia pomocy materialnej i wspierania 
włączenia społecznego.

ZMNIEJSZENIE UBÓSTWA
Ograniczenie ubóstwa jest jednym z formalnych celów UE.

ŁATWIEJSZY DOSTĘP DO PRACY W INNYCH KRAJACH UE
Podjęliśmy działania mające ułatwić podejmowanie pracy w innym kraju UE.

László Andor z wizytą w miejscowości Bódvalenke Fresco, 
gdzie dzięki propagowaniu gospodarki społecznej realizuje się 

programy integracji Romów.

Wystąpienie László Andora na konferencji dotyczącej mobilności 
pracowników zorganizowanej na Uniwersytecie Bristolskim.
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Komisja Europejska wynegocjowała nowe prze-
pisy dotyczące tego, w jaki sposób osoby ubie-
gające się o azyl są przyjmowane i traktowane 
w chwili przyjazdu do dowolnego państwa 
członkowskiego UE. Najważniejszym elemen-
tem nowego systemu są ogólnounijne prze-
pisy w sprawie norm dotyczących przyjmowa-
nia osób ubiegających się o azyl i zapewniania 
im ochrony. Osobom ubiegającym się o azyl 
zagwarantowane zostaną takie same warunki 

ochrony międzynarodowej w całej UE, w tym 
godne warunki życia (zakwaterowanie, odzież, 
żywność i zasiłki). 

W 2013 r. o azyl w UE ubiegało się prawie 435 
tys. osób. 12 proc. wniosków pochodziło z Syrii. 
Większość wniosków była skierowana do pięciu 
państw członkowskich (Niemiec, Francji, Szwecji, 
Wielkiej Brytanii i Włoch), które przyjęły 70 proc. 
łącznej liczby wnioskodawców. 

CeCIlIa MalMsTrÖM
Komisarz do spraw wewnętrznych

BUDOWA WSPÓLNEGO EUROPEJSKIEGO SYSTEMU AZYLOWEGO
Zbudowaliśmy wspólny unijny system azylowy, który traktuje osoby 
ubiegające się o azyl w sposób humanitarny.

U wybrzeży Teneryfy, jednej z Wysp Kanaryjskich, hiszpańscy policjanci przechwytują łódź rybacką pełną imigrantów.
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W latach 2008–2010 w Europie prawie 24 tys. 
osób padło ofiarą handlarzy ludźmi. Komisji 
Europejskiej udało się wprowadzić surowsze kary 
dla handlarzy oraz obowiązek zapewnienia ofia-
rom ochrony i pomocy we wszystkich państwach 
członkowskich UE. Aby dotrzeć do źródła pro-
blemu, stworzono ogólnoeuropejski plan działa-
nia na rzecz zwalczania handlu ludźmi.

Zaproponowano też wprowadzenie nowych prze-
pisów dotyczących wykorzystywania seksual-
nego dzieci i przeprowadzono negocjacje w ich 
sprawie. Przepisy obejmują ściganie przestępców, 
ochronę pokrzywdzonych i środki zapobiegawcze. 
Europol utworzył Europejskie Centrum ds. Walki 
z Cyberprzestępczością (EC3), które zwalcza 
seksualne wykorzystywanie dzieci w internecie  
i oszustwa internetowe. Jego działania doprowa-
dziły do wielu aresztowań. 

Z inicjatywy Komisji Europejskiej oraz Stanów 
Zjednoczonych, 52 kraje z całego świata zawią-
zały światowy sojusz przeciwko seksualnemu 
wykorzystywaniu dzieci w internecie. Członkowie 
sojuszu dążą do skuteczniejszej identyfikacji ofiar, 
udzielania im pomocy oraz stawiania sprawców 
przed wymiarem sprawiedliwości. 

Komisja Europejska sporządziła pierwsze spra-
wozdanie o zwalczaniu korupcji w UE, w którym 
przeanalizowała problem korupcji we wszystkich 
państwach członkowskich UE i zawarła zalecenia 
dotyczące działań zmierzających do jej elimina-
cji. Sprawozdanie zawiera zalecenia dla poszcze-
gólnych krajów, w tym propozycje dotyczące 
zwiększenia przejrzystości w finansowaniu partii 
politycznych, tak aby zagwarantować, że infor-
macje finansowe będą ujawniane tam, gdzie to 
konieczne, w celu uniknięcia konfliktów interesów, 
oraz zwiększenia skuteczności organów ścigania. 

Korupcja w UE kosztuje podatnika ok. 120 mld 
euro rocznie – jest to kwota porównywalna do 
całego rocznego budżetu UE. 

W dziedzinie walki z przestępczością zorgani-
zowaną Komisja Europejska zaproponowała  
i wynegocjowała nowe przepisy w sprawie konfi-
skaty majątku pochodzącego z przestępstw, aby 
ułatwić szybsze zamrażanie aktywów przestęp-
ców, jeśli prokurator obawia się, że w przeciwnym 
razie aktywa znikną.

ZWALCZANIE PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ
Podaliśmy do publicznej wiadomości informacje o działalności 
przestępczej, publikując pierwsze sprawozdanie o zwalczaniu korupcji 
w UE, i utrudniliśmy działalność zorganizowanych grup przestępczych, 
konfiskując ich zyski.

ZWALCZANIE HANDLU LUDŹMI I SEKSUALNEGO WYKORZYSTYWANIA 
DZIECI
Ukaraliśmy handlarzy żywym towarem i osoby odpowiedzialne za 
seksualne wykorzystywanie dzieci.

Komisja stawia przed wymiarem sprawiedliwości handlarzy 
ludźmi i przestępców wykorzystujących seksualnie dzieci. 

Walka z korupcją ogranicza straty, jakie co roku ponosi UE  
w związku z nielegalnymi działaniami.
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Nowe perspektywy 
w zakresie wspólnej 

polityki rolnej 
(WPR)

DaCIan CIoloş 
Komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich

BARDZIEJ NOWOCZESNA WPR: DOBRA ŻYWNOŚĆ DLA 
KONSUMENTÓW I DOBRE MIEJSCA PRACY DLA ROLNIKÓW
Udało nam się pobudzić wzrost gospodarczy w sektorze rolnictwa 
i zwiększyć eksport, w tym z kilku krajów najbardziej dotkniętych 
kryzysem.

Kryzys gospodarczy wywarł bardzo niekorzystny 
wpływ na nasze rolnictwo i gospodarkę wiejską, i 
to w sytuacji, gdy ponad 500 milionów konsumen-
tów w UE zależy od stałych dostaw bezpiecznej i 
zdrowej żywności. Niemniej jednak WPR zapew-
nia finansowanie 12 milionom unijnych rolników 
i wspiera ponad 46 milionów miejsc pracy w 
przemyśle rolno-spożywczym. Umowy handlowe 
otworzyły dodatkowe możliwości eksportu dzięki 
decyzjom w sprawie oznaczeń geograficznych i 
nowych systemów promocji, co pomogło w sty-
mulowaniu popytu na produkty pochodzące z UE. 
Nowe inicjatywy miały na celu zachęcenie więk-
szej liczby młodych osób do rozpoczęcia działal-
ności w sektorze rolnym. Ponadto przyczyniły się 
do zmniejszenia obciążeń administracyjnych, aby 
ułatwić szkołom dostarczanie dzieciom owoców 
i mleka w celu urozmaicenia diety i zwalczania 
otyłości. Dzięki ewolucji naszego handlu produk-
tami rolnymi, od 2010 r. UE stała się eksporte-
rem netto produktów rolno-spożywczych.

Umowy handlowe zapewniają nowe możliwości w dziedzinie 
eksportu i zwiększają popyt na produkty „Made in EU”.
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Jako że 77% terytorium UE stanowią obszary rol-
nicze i leśne, musimy zadbać o nasze grunty nie 
tylko dla obecnych, ale i dla przyszłych pokoleń.

Nowe przepisy dotyczące „zazieleniania” ozna-
czają, że 30% płatności bezpośrednich dla rolni-
ków będzie związane z poprawą stanu środowiska 
naturalnego (na przykład strefy służące zwięk-
szeniu bioróżnorodności). 30% środków na rozwój 
obszarów wiejskich również jest ukierunkowane na 
konkretne regionalne priorytety środowiskowe.

Dzięki działaniom zbliżającym do siebie rolników 
i naukowców tradycyjne rolnictwo będzie mogło 
zaspokoić potrzeby XXI wieku. Działania te wspie-
rają innowacje oraz stanowią odpowiedź na pod-
stawowe wyzwanie, jakim jest zwiększenie pro-

dukcji przy jednoczesnym poszanowaniu naszych 
zasobów naturalnych i uczeniu się adaptacji do 
zmiany klimatu.

Łączna kwota wydatków publicznych na rolnictwo 
wynosi poniżej 1 % PKB i jest niższa niż w wielu 
innych obszarach polityki. Wydatki na rolnictwo 
pozostają znaczną częścią budżetu UE, gdyż finan-
sowanie jest głównie dostarczane na szczeblu unij-
nym, a nie na szczeblu krajowym lub regionalnym.

Dzięki reformie europejskie rolnictwo będzie bar-
dziej konkurencyjne i oparte na decyzjach rolników, 
a nie na wyborach biurokratów, jak podkreślono 
przy okazji planowanego wycofania kwot cukru 
i produktów mlecznych. Jednocześnie reforma 
zapewni rolnikom inne narzędzia, aby mogli lepiej 
radzić sobie ze zmiennością rynku i kryzysami na 
nim. Zniesiono wsparcie dla gospodarstw na pod-
stawie historycznej produkcji i zaostrzono kryte-
ria kwalifikowalności dla rolników prowadzących 
aktywną działalność tak, by pomoc była bardziej 
skoncentrowana na rolnikach faktycznie wykorzy-
stujących grunty, a nie na właścicielach gruntów. 
Państwom członkowskim umożliwiono większą 
elastyczność w określaniu szczególnych obszarów 

wrażliwych w ramach wspólnych ram polityki UE. 
Programy rozwoju obszarów wiejskich przyczynią 
się do poszanowania różnorodności życia i tradycji 
na unijnych obszarach wiejskich i zaoferują wspar-
cie dla inwestycji na szczeblu lokalnym i regional-
nym. Pomogliśmy również właścicielom małych 
gospodarstw w ustanowieniu bardziej długofalo-
wych perspektyw gospodarczych.

LEPSZY STOSUNEK CENY DO JAKOŚCI JEST KORZYSTNY DLA 
PODATNIKÓW
Udało nam się uzyskać bardziej skoncentrowany i wydajny budżet rolnictwa na 
kolejne siedem lat. Jest on mniejszy w wartościach realnych, ale sprawiedliwiej 
rozłożony i ukierunkowany na zatrudnienie, wzrost gospodarczy i środowisko 
naturalne, co odzwierciedla stopniowa zmiana w wydatkach na WPR.

DBANIE O ŚRODOWISKO JEST KORZYSTNE DLA SPOŁECZEŃSTWA
Zreformowana WPR bardziej niż kiedykolwiek wspiera zrównoważone 
praktyki rolnicze.

Nasz cel to pomóc sektorowi rolnictwa spełnić potrzeby 
społeczeństwa w XXI wieku.

Nowy, bardziej zrównoważony budżet na rolnictwo koncentruje się 
na tworzeniu miejsc pracy, wzroście gospodarczym i środowisku.
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Przede wszystkim 
ludzkie zdrowie

Komisarz ds. zdrowia

EDUKACJA I PROFILAKTYKA SPOSOBEM NA WALKĘ Z NOWOTWORAMI
Przeprowadziliśmy działania informacyjne dotyczące tego, jak zmniejszyć 
ryzyko zachorowania na raka, wprowadziliśmy surowe przepisy  
w odniesieniu do wyrobów tytoniowych, aby skuteczniej walczyć z paleniem 
– stanowi ono bowiem w UE najczęstszą przyczynę tych zgonów, których 
można by uniknąć.

Komisja Europejska ustanowiła europejskie part-
nerstwo na rzecz walki z rakiem. Pomagamy kra-
jom UE w wymianie doświadczeń i wiedzy specja-
listycznej w zakresie profilaktyki i leczenia raka 
oraz w opracowywaniu krajowych planów walki z 
rakiem. Akcje informacyjne i propagowanie unij-
nych wytycznych zaowocowały tym, że do 2020 
r. w Unii Europejskiej przeprowadzonych zostanie 
łącznie około 500 mln badań przesiewowych w 
kierunku raka piersi, raka szyjki macicy oraz raka 
jelita grubego.

Profilaktyka ma nadal priorytetowe znaczenie. 
Komisja Europejska wprowadziła nowe, surow-
sze przepisy dotyczące produkcji, sposobu pre-
zentowania wyrobów tytoniowych (oraz produk-
tów pokrewnych) i ich sprzedaży. Nowe przepisy 
lepiej uświadomią społeczeństwu, jak palenie 
tytoniu wpływa na nasze zdrowie, zmniejszą 
atrakcyjność wyrobów tytoniowych z punktu 

widzenia młodzieży i w efekcie przyczynią się do 
obniżenia liczby przedwczesnych zgonów rocznie 
(obecnie ta liczba wynosi 700 tys.).

Choroby nowotworowe zajmują pierwsze miejsce na liście 
najczęstszych przyczyn śmierci, którym można by zapobiec 

– kampanie na rzecz profilaktyki to element walki z tymi 
chorobami.

TonIo BorG
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Komisja Europejska czuwa nad stosowaniem 
zintegrowanego podejścia do bezpieczeństwa 
żywności – we wszystkich sektorach łańcucha 
żywnościowego i na wszystkich etapach – od 
produkcji do konsumpcji. Oznacza to, że w UE 
100  tys. osób zajmuje się przeprowadzaniem 
oficjalnych kontroli w ponad 20 mln przedsię-
biorstw sektora spożywczego – na granicach UE, 
w rzeźniach, restauracjach i supermarketach – 
w celu wykrywania wszelkich zagrożeń dla zdro-
wia ludzi.

Jedzenie, zanim trafi na stół, podlega szczegó-
łowej kontroli. Inspektorzy krajowi badają je na 
obecność pozostałości pestycydów, środków 
chemicznych oraz skażeń mikrobiologicznych. 
Sprawdzają również, czy etykiety są prawidłowe  
i czy przestrzegane są przepisy dotyczące higieny.

Udało nam się również stworzyć system, który 
umożliwia śledzenie drogi, jaką przebył produkt 
spożywczy, od chwili produkcji, przez wszystkie 
etapy łańcucha dostaw żywności. Ma to zasad-
nicze znaczenie dla skutecznego rozwiązywania 
problemów i nadużyć związanych z żywnością.

Komisja Europejska wprowadziła nowe przepisy 
dotyczące bezpieczeństwa produktów leczni-
czych, aby zagwarantować, że wszystkie leki 
sprzedawane na rynku UE będą regularnie moni-
torowane, a w przypadku wystąpienia efektów 
niepożądanych podejmowane będą odpowiednie 
działania. 

Pacjenci coraz bardziej angażują się w proces 
monitorowania bezpieczeństwa leków. Liczba 
działań niepożądanych zgłoszonych w 2012 
r. wzrosła o 60  proc. w porównaniu z dwoma 
poprzednimi latami. Ten wynik to zasługa udo-
skonalonego systemu sprawozdawczości, który 
wprowadzono w oparciu o nowe przepisy.

Komisja Europejska wprowadziła też nowy znak 
– odwrócony czarny trójkąt. Znajdzie się on na 
ulotkach leków, które po wprowadzeniu na rynek 
są w dalszym ciągu ściśle monitorowane.

BEZPIECZNIEJSZE LEKI
Wprowadziliśmy nowe przepisy, dzięki którym leki sprzedawane na rynku 
UE należą do najbezpieczniejszych na świecie.

BEZPIECZNA ŻYWNOŚĆ
Zaostrzyliśmy przepisy i systemy kontroli, aby zagwarantować 
obywatelom UE najbezpieczniejszą żywność na świecie.

Unijna polityka w dziedzinie bezpieczeństwa żywności 
zapewnia wysoki poziom ochrony zdrowia ludzkiego  

i interesów konsumentów.

Unijne przepisy gwarantują, że pacjenci dostają leki 
spełniające najsurowsze normy jakości, bezpieczeństwa  

i skuteczności.
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Konsumenci 
przede wszystkim

Jednolity rynek w 28 krajach oferuje konsumen-
tom ogromne możliwości wyboru. Jednak aby  
z nich korzystać, trzeba czuć się bezpiecznie. Od 
2010 r. – z pomocą Europejskich Centrów Konsu-
menckich – rozpatrzono 120 tys. skarg nadesła-
nych przez europejskich konsumentów. Ponadto 
290 tys. osób udzielono informacji o przysługu-
jących im prawach. Finansowana przez UE sieć 
ośrodków konsumenckich ułatwia Europejczy-
kom bezpieczne zakupy za granicą.

neVen MIMICa
Komisarz ds. polityki konsumenckiej 

BEZPIECZNE ZAKUPY W CAŁEJ EUROPIE
Rozstrzygamy skargi obywateli UE związane z zakupami za granicą.

Dzięki finansowanej przez UE sieci Europejskich Centrów 
Konsumenckich konsumenci mogą bezpiecznie robić zakupy 

za granicą.
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Za pośrednictwem obejmującego całą Unię sys-
temu ostrzegania o produktach niebezpiecz-
nych Komisji Europejskiej (RAPEX), UE stara się 
zapewnić europejskim konsumentom wysoki 
poziom ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, od 
chwili wytworzenia danego produktu, aż po 
jego wykorzystanie. Zgodnie z przepisami UE  
w dziedzinie bezpieczeństwa produktów na 
unijny rynek wprowadzać można tylko bez-
pieczne produkty. Te przepisy gwarantują, że 
dokonując zakupów, Europejczycy nie muszą 
martwić się o bezpieczeństwo swoich rodzin.

Obywatele Europy przywiązują bardzo dużą 
wagę do właściwego traktowania zwierząt. 
Dzięki unijnym aktom prawnym obecnie w UE 
obowiązuje całkowity zakaz testowania kosme-
tyków na zwierzętach. Oznacza to, że co roku 
przed cierpieniem udaje się ochronić około 
27 tys. zwierząt, a na rynku unijnym nie można 
już sprzedawać produktów kosmetycznych 
testowanych na zwierzętach.

GWARANCJA BEZPIECZEŃSTWA KUPOWANYCH PRODUKTÓW
Co roku chronimy europejskich konsumentów przed 2 tys. 
niebezpiecznych produktów – od zabawek, przez samochody, po odzież  
i produkty elektroniczne.

Zgodnie z przepisami UE na unijny rynek wprowadzać można 
tylko bezpieczne produkty.

OCHRONA ZWIERZĄT PRZED OKRUTNYMI BADANIAMI 
LABORATORYJNYMI
Wprowadziliśmy zakaz przeprowadzania testów na zwierzętach  
w przemyśle kosmetycznym.

Na rynku europejskim nie można już sprzedawać produktów 
kosmetycznych testowanych na zwierzętach.
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Kontakt z UE
     
PRZEZ INTERNET 

Informacje o Unii Europejskiej we wszystkich urzędowych językach Unii Europejskiej są dostępne w portalu Europa:

www.europa.eu

OSOBIŚCIE

Na obszarze całej Unii Europejskiej znajdują się setki lokalnych centrów informacyjnych UE.

Adres najbliższego centrum informacyjnego można znaleźć na stronie internetowej: www.europedirect.europa.eu

TELEFONICZNIE LUB E-MAILEM

Europe Direct to serwis udzielający odpowiedzi na pytania dotyczące Unii Europejskiej. Można się z nim skontaktować, 
dzwoniąc na bezpłatną infolinię: 00 800 6 7 8 9 10 11 (niektórzy operatorzy telefonii komórkowej nie umożliwiają 
połączeń z numerami 00 800 lub pobierają za nie opłaty) lub na płatną infolinię dla osób dzwoniących spoza UE:  
+32 22999696 albo wysyłając e-mail ze strony internetowej: europedirect.europa.eu

READ ABOUT EUROPE

Dostęp do publikacji na tematy unijne za jednym kliknięciem – na stronie księgarni UE: www.bookshop.europa.eu

Informacje oraz broszury na temat Unii Europejskiej w języku polskim można także otrzymać w następujących miejscach:

PRZEDSTAWICIELSTWA KOMISJI 
EUROPEJSKIEJ

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej 
w Polsce 
ul. Jasna 14/16a  
00-041 Warszawa 
POLSKA/POLAND 
tel.: +48 22 5568989  
e-mail: comm-rep-poland@ec.europa.eu  
ec.europa.eu/polska 
Facebook: /komisjaeuropejska 
Twitter: /EUinPL 
YouTube: /komisjaeuropejska 
Pinterest: /UEwPolsce

Przedstawicielstwo Regionalne Komisji 
Europejskiej we Wrocławiu 
ul. Widok 10 
50-052 Wrocław 
POLSKA/POLAND 
tel. +48 71 3240909 
e-mail: comm-rep-pl-wroclaw@ec.europa.eu 
ec.europa.eu/polska/wroclaw

BIURA INFORMACYJNE 
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Parlament Europejski 
Biuro informacyjne w Polsce  
ul. Jasna 14/16a  
00-041 Warszawa 
POLSKA/POLAND 
tel.: +48 22 5952470 
e-mail: epwarszawa@europarl.europa.eu 
www.europarl.pl

Biuro Informacyjne 
Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu 
ul. Widok 10 
50-052 Wrocław 
POLSKA/POLAND 
tel. +48 71 3376363 
e-mail: epwroclaw@europarl.europa.eu

Przedstawicielstwa i biura Komisji i Parlamentu znajdują się we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Delegatury Unii Europejskiej 
rozmieszczone są także w innych częściach świata.
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