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REALIZACJA PAKTU NA RZECZ WZROSTU GOSPODARCZEGO I 
ZATRUDNIENIA 

SPRAWOZDANIE DLA RADY EUROPEJSKIEJ, 18–19 PAŹDZIERNIKA 2012 R. 

Pakt na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, uzgodniony przez szefów państw lub 
rządów na posiedzeniu Rady Europejskiej w czerwcu, stanowi integralną część reakcji Unii 
Europejskiej na kryzys gospodarczy i finansowy. Uzupełnia i wzmacnia on obecne wysiłki 
zmierzające do przywrócenia stabilności finansowej oraz pogłębienia unii gospodarczej i 
walutowej. Podjęcie już dziś zdecydowanych działań na rzecz wzrostu gospodarczego i 
tworzenia nowych miejsc pracy oraz nadanie nowego tempa gospodarce europejskiej 
przyniesie owoce w kolejnych dekadach. 

Komisja przedstawiła szereg propozycji sprzyjających wzrostowi gospodarczemu, które 
stanowią część Paktu na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, oraz blisko 
współpracuje z Parlamentem Europejskim i Radą nad ich szybkim przyjęciem i wdrożeniem, 
tak by jak najszybciej dało się odczuć korzystny wpływ tych propozycji na gospodarkę. 

W niektórych aspektach Paktu na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia odnotowano 
od czerwca istotny postęp. Przykładowo, ma obecnie miejsce podwyższanie kapitału EBI, 
trwa również faza pilotażowa obligacji projektowych. W innych dziedzinach wyniki były 
jednak niezadowalające i silne zaangażowanie polityczne szefów państw lub rządów oraz 
Parlamentu Europejskiego nie przełożyło się jeszcze na intensyfikację prac, które 
przyniosłyby szybkie rezultaty w praktyce. 

W niniejszym sprawozdaniu oraz w załączniku do niego dokonano podsumowania 
osiągniętych postępów i zwrócono uwagę na obszary, w których należy podwoić wysiłki w 
celu aktywnego promowania możliwości zwiększania wzrostu gospodarczego. 

Przyśpieszenie realizacji strategii „Europa 2020”:  
Panuje powszechna zgoda co do priorytetów w zakresie reformowania i modernizacji 
gospodarki europejskiej. Po przyjęciu przez Radę zaleceń dla poszczególnych krajów na 
2012 r. należy obecnie prowadzić zdecydowane działania na szczeblu krajowym w celu 
wprowadzenia zaleceń w życie. Nowy system europejskiego zarządzania gospodarczego 
udowadnia swoją wartość, jednak wciąż wykazuje pewne braki: porozumienie w sprawie 
dwóch wniosków ustawodawczych („dwupaku”) służące dalszemu wzmocnieniu 
koordynacji budżetowej w strefie euro pozostaje najwyższym priorytetem. Postępy w 
zakresie wniosków Komisji dotyczących unii bankowej i długoterminowa praca nad unią 
gospodarczą i walutową przyczynią się do przywrócenia zaufania do gospodarki i stworzą 
odpowiednie warunki dla wzrostu gospodarczego. 

Pogłębienie jednolitego rynku:  
Olbrzymi potencjał jednolitego rynku jako motoru wzrostu gospodarczego nie jest jeszcze 
w pełni wykorzystany. Postępy w realizacji kluczowych działań w ramach pierwszego Aktu 
o jednolitym rynku dokonują się w sposób nieregularny. Niedawne przyjęcie przepisów w 
sprawie normalizacji stanowi pozytywny krok w tym zakresie. Współprawodawcy powinni 
dążyć do przyjęcia przed końcem roku najważniejszych wniosków dotyczących 
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jednolitego systemu ochrony patentowej, kapitału wysokiego ryzyka, społecznych 
funduszy inwestycyjnych, rachunkowości oraz alternatywnego rozstrzygania sporów, a 
także do przyspieszenia prac nad innymi kluczowymi działaniami, takimi jak zamówienia 
publiczne, kwalifikacje zawodowe, delegowanie pracowników, opodatkowanie energii i 
podpisy elektroniczne, w przypadku których dotychczasowe postępy były gorsze, niż 
oczekiwano. Komisja zaproponowała właśnie szereg nowych działań sprzyjających 
wzrostowi gospodarczemu w ramach drugiego Aktu o jednolitym rynku. Komisja 
przyspieszyła również prace w zakresie wdrażania dyrektywy usługowej, likwidacji 
pozostałych nielegalnych ograniczeń dotyczących struktur lub kapitału przedsiębiorstw 
oraz w zakresie ułatwiania dostępu do zawodów regulowanych, i wzywa państwa 
członkowskie do pełnego zaangażowania w te prace. 

Łącząc Europę: 
Uzgodniliśmy ambitne, ale realistyczne terminy utworzenia jednolitego rynku 
internetowego i wewnętrznego rynku energii. Podjęte teraz przez nas decyzje i działania 
zadecydują o tym, czy będziemy w stanie ich dotrzymać. Komisja przedstawi wkrótce 
plan działania, w którym wyszczególni zadania, jakie będzie musiało wykonać każde z 
państw członkowskich, by zakończyć tworzenie wewnętrznego rynku energii. Plan ten 
będzie opierać się na ostatnio przyjętych dyrektywach o efektywności energetycznej. 
Również w przeglądzie śródokresowym agendy cyfrowej, który zostanie opublikowany 
przed końcem roku, wskazane zostaną nadal istniejące przeszkody i obszary, w których 
należy podjąć stosowne działania. Znaczący wkład w tej dziedzinie będzie również 
stanowiło przyspieszenie prac nad wnioskiem Komisji w sprawie zbiorowego zarządzania 
prawami autorskimi oraz planowane inicjatywy w zakresie praw autorskich i usług 
audiowizualnych. Ambitne porozumienie w sprawie instrumentu „Łącząc Europę” będzie 
jasno świadczyło o zamiarze podejmowania niezbędnych inwestycji w infrastrukturę 
energetyczną, cyfrową i transportową. 

Tworzenie odpowiednich ram regulacyjnych dla wzrostu: 
Pod koniec 2012 r. Komisja przedstawi sprawozdanie dotyczące znacznych postępów w 
zakresie inteligentnych regulacji oraz określi, w jaki sposób będzie w dalszym ciągu 
zmniejszać obciążenie regulacyjne na szczeblu krajowym i UE. Na początku 2013 r. 
Komisja przedłoży pierwsze sprawozdanie z postępów i wyniki trwających prac nad 
dostosowaniem rozporządzenia UE do potrzeb MŚP i mikroprzedsiębiorstw. 

Budowanie Unii innowacji: 
Innowacje są kluczem do przyszłego wzrostu gospodarczego i konkurencyjności. Komisja 
zaprezentowała, w jaki sposób można wzmocnić europejską przestrzeń badawczą i 
przedstawiła ambitną strategię dotyczącą kluczowych technologii wspomagających. 
Porozumienie w sprawie proponowanych programów Horyzont 2020 i COSME w ramach 
następnych wieloletnich ram finansowych zapewni naukowcom oraz małym i średnim 
przedsiębiorstwom tak potrzebne im nowe możliwości rozwoju. Działania przedstawione 
w przygotowanym przez Komisję ostatnim przeglądzie polityki przemysłowej UE pomogą 
UE utrzymać jej przywództwo technologiczne i ułatwią inwestycje na wczesnych etapach 
powstawania nowych technologii. 

Inwestowanie na rzecz wzrostu: 
Pakiet finansowy w wysokości 120 mld EUR zawarty w Pakcie na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia ma ogromny potencjał stymulowania wzrostu i dalszych 
inwestycji z sektora prywatnego. Uzgodniono zwiększenie kapitału Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego: 90 % zostanie udostępnione najpóźniej do marca 2013 r. Program 
kredytowy EBI na 2013 r. będzie odzwierciedlać zwiększoną zdolność udzielania 
pożyczek. Pierwsze obligacje projektowe UE zostaną uruchomione w najbliższych 
miesiącach, w oczekiwaniu na podpisanie pod koniec października umowy o współpracy 
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między Komisją a EBI. Zarząd EBI zatwierdził już szereg projektów. Komisja w dalszym 
ciągu współpracuje z państwami członkowskimi nad przeprogramowaniem i 
przyspieszeniem wypłat funduszy strukturalnych UE z myślą o wsparciu wzrostu 
gospodarczego. Decyzje, które mają zostać podjęte w tym roku w sprawie budżetu na 
2013 r. i następnych wieloletnich ram finansowych, będą jednak trudnym sprawdzianem 
wspólnego zaangażowania w inwestowanie na rzecz rozwoju i konkurencyjności. Komisja 
nie posiada wystarczających środków na płatności, by zrealizować wnioski o płatność 
przedstawiane obecnie przez państwa członkowskie. Są to zobowiązania prawne, które 
muszą być honorowane, i opóźnienia w płatnościach nie pomogą przywrócić wzrostu 
gospodarczego i zaufania w naszą gospodarkę. 

Polityka podatkowa na rzecz rozwoju: 
Komisja przedłożyła szereg wniosków, dotyczących np. zmiany dyrektywy w sprawie 
opodatkowania dochodów z oszczędności, wspólnej skonsolidowanej podstawy 
opodatkowania osób prawnych, opodatkowania energii i wytycznych negocjacyjnych w 
sprawie porozumień z państwami trzecimi o opodatkowaniu dochodów z oszczędności, 
które po przyjęciu przyczynią się do zwiększenia dochodów budżetowych i stworzenia 
możliwości stymulowania wzrostu i wspierania konsolidacji fiskalnej. Postępy w pracach 
Rady i Parlamentu były jednak jak dotąd niewystarczające. Komisja wzywa do 
odnowienia zobowiązania do postępów w tym obszarze, również w drodze realizacji planu 
działania dotyczącego oszustw podatkowych i uchylania się od opodatkowania, w tym 
przez inicjatywę dotyczącą rajów podatkowych, która ma zostać przyjęta w tym roku. 
Gdy tylko, dzięki rozszerzonej współpracy, spełnione zostaną minimalne wymagania 
dotyczące przyjęcia wniosku dotyczącego podatku od transakcji finansowych, Komisja 
przedstawi wniosek w sprawie decyzji o jego zatwierdzeniu. 

Tworzenie miejsc pracy i prawdziwego europejskiego rynku pracy: 
Państwa członkowskie muszą w dalszym ciągu podejmować działania w odpowiedzi na 
wyzwania gospodarcze i społeczne związane z wysokim bezrobociem i zmianami 
demograficznymi. Ramy postępu są gotowe – kwestią kluczową jest teraz ich wdrożenie. 
Komisja zainicjowała ambitny pakiet dotyczący zatrudnienia, określający najważniejsze 
środki służące wspieraniu tworzenia miejsc pracy, przywróceniu dynamiki rynku pracy 
oraz poprawie sposobu sprawowania rządów w UE. Popiera ona również przyspieszenie 
tempa prac w zakresie możliwości przenoszenia uprawnień emerytalnych. Na poziomie 
europejskim realizowana jest reforma portalu EURES, która ma na celu przeobrażenie go 
w prawdziwą platformę rekrutacji i pośrednictwa pracy, a Komisja przedstawi wkrótce 
Komunikat w sprawie przekształcenia systemów edukacji i Pakiet na rzecz zatrudnienia 
młodzieży, oparty na inicjatywie „Szanse dla młodzieży” i zawierający propozycje 
dotyczące programu gwarancji dla młodzieży. Prace nad wnioskiem Komisji w sprawie 
praw pracowników delegowanych powinny zostać przyspieszone. 

Wykorzystanie potencjału handlu: 
Czynione są postępy w negocjacjach handlowych z szeregiem partnerów 
międzynarodowych. Umowy z Peru i Kolumbią zostały podpisane, a możliwe jest również 
sfinalizowanie przed końcem roku umów z Singapurem i Kanadą. Komisja zaproponowała 
wytyczne negocjacyjne w odniesieniu do Japonii. Ponadto trwają negocjacje z Indiami, w 
przypadku których potrzebny jest jednak nowy impuls do działania. Prace nad wnioskami 
Komisji w sprawie dostępu do rynków zamówień publicznych w państwach trzecich 
powinny również zostać przyspieszone. 
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Sukces Paktu na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia we wszystkich tych 
obszarach będzie możliwy jedynie dzięki silnemu partnerstwu instytucji europejskich i 
państw członkowskich. Komisja Europejska będzie w dalszym ciągu odgrywać w pełni 
swoją rolę i wzywa: 

 Radę Europejską, by potwierdziła konieczność pilnej realizacji każdego z aspektów 
Paktu na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia,  

 państwa członkowskie, by kontynuowały reformy z odwagą i determinacją, zgodnie z 
zaleceniami dla poszczególnych krajów uzgodnionymi w lipcu 2012 r., oraz  

 Parlament Europejski i Radę, by przyspieszyły przyjmowanie wniosków, które 
najbardziej sprzyjają zwiększeniu wzrostu gospodarczego. 



Wykonanie Paktu na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia:  
dziağania podejmowane na szczeblu paŒstw czğonkowskich 
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PRZYSPIESZENIE WDRAŻANIA STRATEGII „EUROPA 2020” 

 
  

Dotychczasowe postępy 
 

 
Kolejne działania 

Strategia „Europa 
2020” 

W maju Komisja przedstawiła zalecenia dla 
poszczególnych krajów, które zostały zatwierdzone przez 
Radę Europejską w czerwcu i przyjęte przez Radę w lipcu. 

Trwa wdrażanie na szczeblu krajowym. Państwa członkowskie 
wdrożą zalecenia dla poszczególnych krajów za pomocą 
programów reform i budżetów przygotowywanych na 2013 r.  

Komisja przyjmie w listopadzie roczną analizę wzrostu 
gospodarczego na rok 2013.  

  

Nowe narzędzia 
zarządzania 
gospodarczego i 
wzajemnego 
wywierania presji 

Nowy zestaw zasad zarządzania gospodarczego wszedł w 
życie w grudniu 2011 r.; stosowany od stycznia 2012 r.  

Komisja przedstawiła pierwsze sprawozdanie w ramach 
mechanizmu ostrzegania i przeprowadziła kompleksowe 
przeglądy 12 krajów. Zaburzenia równowagi były 
przedmiotem zaleceń dla poszczególnych krajów. 

Nowe przepisy będą w dalszym ciągu stosowane w ramach 
europejskiego semestru na 2013 r.  

Wdrożenie zaleceń dla poszczególnych krajów na szczeblu 
krajowym. Sprawozdanie przedkładane w ramach 
mechanizmu ostrzegania na 2013 r. zostaną przedstawione w 
listopadzie wraz z roczną analizą wzrostu gospodarczego. 

 

Rozporządzenia w 
ramach tzw. 
„dwupaku” 

W listopadzie 2011 r. Komisja zaproponowała dwa 
dodatkowe rozporządzenia w celu zwiększenia nadzoru 
budżetowego oraz koordynacji w odniesieniu do 
wszystkich państw członkowskich należących do strefy 
euro („dwupak”). 

Trwają rozmowy trójstronne – zgoda pilnie potrzebna. 

 



Wykonanie Paktu na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia:  
wkład polityk europejskich we wzrost gospodarczy i zatrudnienie  
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POGŁĘBIANIE JEDNOLITEGO RYNKU 

 
  

Dotychczasowe postępy 
 

Kolejne działania 

Akt o jednolitym rynku I 
 

Komisja przedstawiła wnioski legislacyjne dotyczące 
wszystkich 12 kluczowych działań w ramach Aktu o 
jednolitym rynku I: 
 
Europejski system normalizacji 
 
Jednolity patent 
Fundusz venture capital 
Społeczne fundusze inwestycyjne 
Uproszczenie dyrektyw dotyczących rachunkowości 
Alternatywne procedury rozstrzygania sporów 
Wytyczne TEN-E 
 
Dyrektywa w sprawie opodatkowania energii 
Kwalifikacje zawodowe 
Zamówienia publiczne 
Delegowanie pracowników 
Podpisy elektroniczne 
Wytyczne TEN-T i wytyczne telekomunikacyjne 

 
 
 

Przyjęcie w październiku 2012 r. 
 
Porozumienie możliwe do końca 2012 r. 
 
 
 
 
 
 
Proces legislacyjny nie przebiega według planu: konieczne 
przyspieszenie. 
 

Akt o jednolitym rynku II 
 

W październiku 2012 r. Komisja przedstawiła drugi akt o 
jednolitym rynku, w którym określiła kolejne 12 kluczowych 
działań pobudzających wzrost gospodarczy. 

 Najpóźniej wiosną 2013 r. Komisja przedstawi wnioski legislacyjne, 
które mają być przyjęte najpóźniej wiosną 2014 r. 
 

Zarządzanie jednolitym 
rynkiem 
 

W czerwcu Komisja przedstawiła komunikat w sprawie 
jednolitego rynku. 
 

Trwają dalsze prace nad środkami w celu przyspieszenia 
transpozycji, wzmocnienia wdrażania i monitorowania oraz 
określenia działań naprawczych. 

Dyrektywa o usługach W czerwcu Komisja przyjęła komunikat w sprawie wdrażania 
dyrektywy usługowej. 
 

Działania związane z wdrażaniem dyrektywy będą kontynuowane, w 
tym poprzez postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego, wzajemną weryfikację i wymianę 
najlepszych praktyk. 

 



Wykonanie Paktu na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia:  
wkład polityk europejskich we wzrost gospodarczy i zatrudnienie
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URZECZYWISTNIENIE JEDNOLITEGO RYNKU CYFROWEGO 

 
  

Dotychczasowe postępy 
 

Kolejne działania 

Przewodnia 
inicjatywa - 
agenda cyfrowa 
 

Odnotowano postępy w zakresie realizacji agendy cyfrowej, w 
tym za sprawą wniosków dotyczących zbiorowego zarządzania 
prawami autorskimi i europejskiej polityki w zakresie widma 
radiowego. 

Komisja opublikuje przed końcem roku przegląd śródokresowy, z 
wyszczególnieniem tego, co pozostaje do zrobienia na szczeblu 
europejskim i krajowym. 
 

Podpis 
elektroniczny i 
identyfikacja 
elektroniczna 

W czerwcu 2012 r. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący 
rozporządzenia. 

Proces legislacyjny nie przebiega według planu: konieczne 
przyspieszenie. 

Modernizacja 
systemu praw 
autorskich 
 

W październiku 2012 r. przyjęto dyrektywę w sprawie utworów 
osieroconych. Komisja przedstawiła wnioski w sprawie zbiorowego 
zarządzania prawami autorskimi. W 2011 r. opublikowano zieloną 
księgę w sprawie dystrybucji utworów audiowizualnych w 
internecie. 
 

Należy przyspieszyć proces legislacyjny dotyczący zbiorowego 
zarządzania prawami autorskimi. Do końca 2012 r. Komisja przedstawi 
działania następcze związane z zieloną księgą. 
 

Fakturowanie 
elektroniczne  

Wskazane w drugim akcie o jednolitym rynku jako działanie 
główne. 
 

Najpóźniej wiosną 2013 r. Komisja przedstawi wniosek. 

Inwestycje w 
infrastrukturę 
cyfrową/sieci 
szerokopasmowe 
 
 
 
 
 
 

W czerwcu zainicjowano konsultacje społeczne w sprawie zmiany 
wytycznych dotyczących finansowania sieci szerokopasmowych ze 
środków publicznych.  
 

 
Komisja przygotowuje również wytyczne regulacyjne dotyczące 
dostępu do sieci szerokopasmowych. 
 

 
W ramach kolejnych wieloletnich ram finansowych Komisja 
przedstawiła wnioski dotyczące instrumentu „Łącząc Europę” w 
celu wsparcia inwestycji w sieci i w infrastrukturę usług cyfrowych 
w kluczowych obszarach stanowiących przedmiot wspólnego 
europejskiego zainteresowania. 

W nadchodzących miesiącach Komisja przedstawi znowelizowane 
wytyczne dotyczące finansowania sieci szerokopasmowych ze środków 
publicznych. Jak zapowiedziano w akcie o jednolitym rynku II, na 
początku 2013 r. Komisja przedstawi wniosek legislacyjny w celu redukcji 
kosztów budowy sieci szerokopasmowych.  
 
W 2013 r. Komisja przedstawi zalecenia dotyczące niedyskryminacji oraz 
metod kalkulacji kosztów w odniesieniu do regulowanych cen hurtowych 
dostępu do sieci w celu wspierania równego dostępu, spójności i 
stabilności w całej Europie. 
 
W 2012 r. konieczne jest ambitne porozumienie w sprawie poziomu 
wsparcia dla instrumentu „Łącząc Europę”. 
 



Wykonanie Paktu na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia:  
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STWORZENIE WŁAŚCIWYCH RAM REGULACYJNYCH NA RZECZ WZROSTU GOSPODARCZEGO 

 
  

Dotychczasowe postępy 
 

 
Kolejne działania 

Inteligentne regulacje 

 

Zmniejszenie obciążenia regulacyjnego zarówno na szczeblu 
unijnym, jak i krajowym, pozostaje jednym z głównych 
priorytetów Komisji i ma zasadnicze znaczenie dla programu 
inteligentnych regulacji, zgodnie z komunikatem z 2010 r. 
zatytułowanym „Inteligentne regulacje w Unii Europejskiej”.  
 

Przed upływem 2012 r. Komisja przedstawi komunikat, 
w którym podsumuje dokonane postępy w porównaniu 
ze środkami i celami określonymi w komunikacie z 2010 
r., a także naszkicuje przyszłe prace.  
 

Obciążenia 
administracyjne 

 

Komisja zaproponowała środki, które - jeżeli zostaną 
zatwierdzone - zmniejszą obciążenia administracyjne o około 
30%.  
 

Parlament i Rada wezwały do szybkiego działania w celu 
zatwierdzenia pozostałych środków zmierzających do 
zmniejszenia obciążeń o dodatkowe 5,5% w stosunku 
do pierwotnego celu, który przewidywał zmniejszenie na 
poziomie 25%.  
 

W przygotowywanym komunikacie Komisja złoży 
sprawozdanie dotyczące przeglądu polityki w zakresie 
konsultacji społecznych oraz ostatecznych wyników 
programu na rzecz ograniczenia obciążeń 
administracyjnych. 

 

MŚP i 
mikroprzedsiębiorstwa 

 

 

 

Komisja zainicjowała konsultacje w celu sporządzenia wykazu 
dziesięciu najbardziej uciążliwych przepisów dotyczących 
MŚP. Komisja przedstawi wnioski w sprawie ich uproszczenia.  

Na początku 2013 r. Komisja opublikuje sprawozdanie z 
postępów strategii na rzecz ograniczenia obciążeń 
administracyjnych dla MŚP i mikroprzedsiębiorstw, w 
tym tabelę wyników dotyczących wyłączeń oraz mniej 
restrykcyjnych systemów dla mikroprzedsiębiorstw.  
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ZAKOŃCZENIE TWORZENIA WEWNĘTRZNEGO RYNKU ENERGII 

 
  

Dotychczasowe postępy 
 

 
Kolejne działania 

Zakończenie tworzenia 
wewnętrznego rynku 
energii 

 

Trwają prace w celu identyfikacji przeszkód na drodze do 
ostatecznego utworzenia wewnętrznego rynku energii do 
2014 r. 

 

Zgodnie z wezwaniem Rady Europejskiej, w listopadzie 
Komisja opublikuje całościowe sprawozdanie z 
funkcjonowania wewnętrznego rynku energii, poruszając 
w szczególności kwestię przeszkód w jego ukończeniu 
do 2014 r. Komunikat będzie zawierać analizy dotyczące 
poszczególnych krajów i plan działania z przejrzystym 
harmonogramem. 
 

Inwestycje w 
infrastrukturę 
energetyczną 

 

W ramach kolejnych wieloletnich ram finansowych Komisja 
przedstawiła wniosek dotyczący instrumentu „Łącząc Europę” 
mający na celu wsparcie inwestycji w infrastrukturę 
energetyczną o kluczowym europejskim znaczeniu. 

 

Do końca 2012 r. konieczne jest ambitne porozumienie 
w sprawie poziomu wsparcia dla instrumentu „Łącząc 
Europę”. 

 

Efektywność 
energetyczna 

W czerwcu 2012 r. przyjęto dyrektywy w prawie efektywności 
energetycznej, które wejdą w życie w grudniu 2012 r.  
 

Do dnia 30 kwietnia 2013 r. państwa członkowskie 
ustanowią cele krajowe, a do końca 2013 r. przedstawią 
pierwsze sprawozdania z wdrażania systemów 
efektywności energetycznej. 
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BUDOWANIE UNII INNOWACJI 

 
  

Dotychczasowe postępy 
 

Kolejne działania 

Wzmacnianie 
europejskiej przestrzeni 
badawczej 
 

W lipcu 2012 r. Komisja przyjęła komunikat zatytułowany 
„Wzmocnione partnerstwo w ramach europejskiej przestrzeni 
badawczej na rzecz doskonałości i wzrostu gospodarczego”.  
 

Państwa członkowskie we współpracy z 
zainteresowanymi stronami podejmą środki w celu 
zwiększenia inwestycji i promowania konkurencji na 
szczeblu krajowym, optymalizacji współpracy 
międzynarodowej poprzez infrastruktury badawcze, 
ułatwienia mobilności naukowców, rozwiązania 
problemu równego statusu kobiet i mężczyzn i poprawy 
dostępu do wiedzy naukowej. 
 

Inwestycje w badania i 
innowacje 
 

W ramach wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020, 
Komisja zaproponowała program „Horyzont 2020”, który jest 
specjalnym programem na rzecz konkurencyjności 
przedsiębiorstw oraz MŚP (COSME), mającym zapewnić 
pomoc publiczną na badania naukowe, zwiększyć inwestycje 
prywatne i ułatwić MŚP dostęp do finansowania. 
 

Do końca 2012 r. konieczne zawarcie ambitnego 
porozumienia w sprawie poziomu wsparcia dla 
programów „Horyzont 2020” i COSME. 
 

Kluczowe technologie 
wspomagające 
 

W czerwcu 2012 r. Komisja przedstawiła swoją strategię 
dotyczącą kluczowych technologii wspomagających. 
 

Wdrażanie strategii będzie wymagało znacznych 
wysiłków ze strony Komisji i państw członkowskich. 
Zostanie powołana grupa wysokiego szczebla. 

Modernizacja polityki 
przemysłowej 

 

W październiku 2012 r. Komisja przyjęła komunikat w 
sprawie przeglądu polityki przemysłowej UE, który ma na celu 
pomóc sektorom przemysłu UE w utrzymaniu wiodącej roli na 
rynku technologii oraz ułatwić inwestycje w fazie przyjęcia i 
rozpowszechniania nowych technologii. 

Niezwłocznie zostaną wdrożone inicjatywy omówione w 
komunikacie, w tym w ramach prac grup zadaniowych 
powołanych w obszarach priorytetowych. 

Jednolity system 
ochrony patentowej 

Wnioski Komisji dotyczące przepisów w zakresie jednolitego 
systemu ochrony patentowej są rozpatrywane w Radzie i 
Parlamencie. 

 

Konieczne jest osiągnięcie zgody Rady i PE do końca 
2012 r. w celu umożliwienia rejestracji pierwszego 
patentu w ramach jednolitego systemu najpóźniej 
wiosną 2014 r. 
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INWESTOWANIE NA RZECZ ROZWOJU 

 
  

Dotychczasowe postępy 
 

Kolejne działania 

Zwiększenie kapitału EBI  
 

Do końca 2012 r. zarząd EBI podejmie decyzję o zwiększeniu 
kapitału o 10 mld EUR.  
 

Program pożyczkowy EBI na 2013 r. będzie odzwierciedlać 
zwiększenie zdolności udzielania pożyczek o około 60 mld 
EUR, w tym za pośrednictwem nowego Instrumentu na rzecz 
Wzrostu i Zatrudnienia. EIB zwiększy swoją działalność 
techniczną i działalność w obrębie w zakresie doradztwa 
finansowego, aby pomóc w realizacji projektów oraz 
przyspieszyć wypłatę środków i inwestycje realne.  

Projekt pilotażowy 
dotyczący obligacji 
projektowych 
 

W 2012 r. zatwierdzono kwotę 100 mln EUR na obligacje projektowe 
w obszarze transportu; potencjał generowania inwestycji kształtuje 
się na poziomie 1,5-2 mld EUR EBI przygotował zestaw projektów. 
 

Do końca października podpisane zostanie porozumienie o 
współpracy Komisji i EBI. Niedługo później emitowane zostaną 
pierwsze obligacje projektowe. W 2013 r. uruchomiona 
zostanie kolejna kwota opiewająca na 130 mln EUR (100 mln 
EUR na transport, 20 mln EUR na ICT oraz 10 mln EUR na 
energię). 

Przeprogramowanie i 
przyspieszenie funduszy 
strukturalnych UE 
 

Komisja współpracuje z państwami członkowskimi w celu 
przeprogramowania funduszy strukturalnych w taki sposób, aby 
wspierały priorytety w obszarze wzrostu i zatrudnienia, oraz w celu 
przyspieszenia wypłaty środków w ramach funduszy. 

Państwa członkowskie powinny określić dalsze możliwości 
przeprogramowania funduszy strukturalnych UE i 
uruchomienia środków z tych funduszy, tak aby wspierać 
wzrost. 

Budżet 2013 
 

Wniosek Komisji dotyczący budżetu UE na 2013 r. skupia się wokół 
zapewnienia w 2013 r. inwestycji wspierających wzrost.  
 

Skuteczne wykonanie pakietu finansowego wymaga 
odpowiedniego poziomu wsparcia w budżecie UE na 2013 r., 
co zostanie uzgodnione w listopadzie przez Radę i Parlament. 

Udostępnione fundusze zostaną wykorzystane w celu wsparcia 
priorytetowej infrastruktury (50 %), badań, MŚP i usług IT (25 
%) oraz rynku pracy, kapitału ludzkiego oraz środków na rzecz 
włączenia społecznego (25 %).  

Wieloletnie ramy finansowe 
na lata 2014-2020 

Wnioski Komisji dotyczące programów związanych z wieloletnimi 
ramami finansowymi na lata 2014-2020 są ukierunkowane na 
wzrost, w większym stopniu skupiają się na wynikach oraz wartości 
dodanej dla UE. 

Do końca 2012 r. niezbędne są ambitne porozumienia na 
poziomie wsparcia dla programów sprzyjających wzrostowi.  
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POLITYKA PODATKOWA NA RZECZ WZROSTU 

  
Dotychczasowe postępy 

 
Kolejne działania 

Opodatkowanie 
dochodów z oszczędności 
 

W listopadzie 2008 r. i w lipcu 2011 r. Komisja przedstawiła, 
odpowiednio, wnioski dotyczące przeglądu dyrektywy w sprawie 
opodatkowania dochodów z oszczędności oraz udzielenia 
pełnomocnictwa do rewizji porozumień podatkowych UE zawartych z 
państwami trzecimi.  
 

Proces legislacyjny nie przebiega według planu: konieczne 
przyspieszenie. 
 

Opodatkowanie energii 
 

W kwietniu 2011 r. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący 
dyrektywy w sprawie opodatkowania energii. 
 

Proces legislacyjny nie przebiega według planu: konieczne 
przyspieszenie. 
 

CCCTB 
 

W marcu 2011 r. Komisja przedstawiła wnioski dotyczące wspólnej 
skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych (CCCTB). 

Proces legislacyjny nie przebiega według planu: konieczne 
przyspieszenie. 
 
 

Oszustwo podatkowe i 
uchylanie się od 
opodatkowania 
 

W czerwcu Komisja przedstawiła komunikat w sprawie konkretnych 
sposobów zwalczania oszustw podatkowych i przypadków uchylania 
się od opodatkowania. 
 

Przed zakończeniem 2012 r. Komisja zamierza osiągnąć 
postępy w obrębie planu działania; określone zostaną w nim 
szczegółowe środki, które mogłyby być opracowane szybko, 
wraz z inicjatywą dotyczącą rajów podatkowych i agresywnego 
planowania podatkowego. W planie działania zostaną 
przedstawione konkretne kroki na rzecz pogłębienia 
współpracy administracyjnej; plan będzie wsparciem rozwoju 
obowiązującej polityki dobrych rządów.  
 

Podatek od transakcji 
finansowych 

We wrześniu 2011 r. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący 
podatku od transakcji finansowych.  
 

Gdy tylko warunki będą spełnione, Komisja jest gotowa do 
osiągania dalszych postępów wspólnie z tymi państwami 
członkowskimi, które mają chęć dalszego działania w ramach 
pogłębionej współpracy.  
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TWORZENIE MIEJSC PRACY I PRAWDZIWIE EUROPEJSKI RYNEK PRACY 

 
  

Dotychczasowe postępy 
 

Kolejne działania 

Polityka zatrudnienia W kwietniu 2012 r. Komisja przedstawiła pakiet 
dotyczący zatrudnienia, określając najważniejsze środki 
na rzecz tworzenia miejsc pracy, przywrócenia dynamiki 
rynków pracy i usprawnienia unijnego sprawowania 
rządów. 

Środki powinny być wdrażane bez zwłoki. 

 

Bezrobocie osób młodych 

 

W 2011 r. Komisja zapoczątkowała inicjatywę „Szanse 
dla młodzieży” i powołała grupy zadaniowe w celu 
uruchomienia funduszy strukturalnych UE na rzecz 
zwalczania bezrobocia osób młodych i wspierania MŚP. 
We wrześniu 2012 r. Komisja opublikowała sprawozdanie 
na temat młodzieży w UE. 

W grudniu Komisja przedstawi pakiet na rzecz zatrudnienia osób młodych 
i dokona przeglądu postępów. W pakiecie znajdzie się wniosek dotyczący 
zalecenia Rady w sprawie gwarancji dla młodzieży oraz drugi etap 
konsultacji przeprowadzonych z partnerami społecznymi na temat ram 
jakości dla staży.  

 

Edukacja i umiejętności 

 

Trwają prace rozpoznawcze związane z edukacją i 
umiejętnościami. Realizowana jest reforma systemu 
EURES, która ma przekształcić go w platformę 
umożliwiającą faktyczną rekrutację i poszukiwanie miejsc 
pracy. 

Przed upływem 2012 r. Komisja przedstawi komunikat w sprawie 
przekształcenia systemów edukacji, dokonując przeglądu aktualnej 
sytuacji w zakresie umiejętności, a także proponując kierunki dalszej 
pracy. Wniosek Komisji w sprawie reformy systemu EURES będzie 
stanowić element pakietu na rzecz zatrudnienia osób młodych. 

Możliwość przenoszenia 
uprawnień emerytalnych  

 

Komisja współpracuje z prezydencją cypryjską nad 
zachowaniem transgranicznych uprawnień emerytalnych 
oraz praw w zakresie zabezpieczenia społecznego, dążąc 
do ożywienia procesu. 

Należy przyspieszyć prace. 

 

Pracownicy delegowani 

 

W marcu 2012 r. Komisja przedstawiła wniosek 
dotyczący praw pracowników delegowanych. 

Proces legislacyjny nie przebiega według planu: konieczne przyspieszenie. 

Zawody regulowane W grudniu 2011 r. Komisja przedstawiła wniosek w 
sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych. 

 

Proces legislacyjny nie przebiega według planu: wymagane jest 
przyspieszenie. 

Komisja współpracuje z państwami członkowskimi w sprawie wdrożenia 
powiązanych zaleceń dla poszczególnych krajów. 

Starsi pracownicy Komitet Ochrony Socjalnej pracuje nad wytycznymi 
dotyczącymi aktywności osób starszych i solidarności 
międzypokoleniowej, które mają zostać przyjęte w 
październiku. 

W kontekście wielostronnego programu nadzorczego Komitet Ochrony 
Socjalnej i Komitet Zatrudnienia przeprowadzą w 2013 r. wspólny 
przegląd tematyczny dotyczący aktywności osób starszych. 
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WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU HANDLOWEGO 
 

  
Dotychczasowe postępy 

 
Kolejne działania 

Umowy o handlu 
 
 
 
 
 

W czerwcu 2012 r. podpisano umowę o handlu z Peru i z Kolumbią.  
 
 
Negocjacje dotyczące kompleksowej umowy gospodarczej i 
handlowej z Kanadą postępują w zadowalającym tempie. 
 
Negocjacje z Singapurem zbliżają się do fazy końcowej. 
 
Trwają negocjacje z Indiami. 
 
 
W lipcu Komisja przyjęła zalecenia dotyczące wytycznych 
negocjacyjnych w sprawie umowy o wolnym handlu z Japonią. 
 
Grupa robocza wysokiego szczebla ds. zatrudnienia i wzrostu 
przygotowuje sprawozdanie dotyczące ewentualnego zakresu 
umowy o wolnym handlu ze Stanami Zjednoczonymi. 
  
W grudniu 2011 r. zakończono negocjacje z Ukrainą dotyczące 
pogłębionej i kompleksowej strefy wolnego handlu. W lipcu 2012 r. 
miało miejsce techniczne parafowanie umowy o pogłębionej i 
kompleksowej strefie wolnego handlu między UE a Ukrainą.  
 
W grudniu 2011 r. przyjęto wytyczne negocjacyjne dotyczące umów 
o pogłębionej i kompleksowej strefie wolnego handlu z Egiptem, 
Jordanią, Marokiem i Tunezją. 
 
Trwają negocjacje z Malezją. 
 

Wymagana zgoda Parlamentu Europejskiego. 
 
 
W najbliższych miesiącach zakończone zostaną negocjacje. 
 
 
W najbliższych miesiącach zakończone zostaną negocjacje. 
 
Negocjacje będą kontynuowane – dla sprawnego zakończenia 
wymagane większe zaangażowanie ze strony Indii.  
 
Państwa członkowskie przyspieszą prace nad wytycznymi 
negocjacyjnymi. 
 
Do końca 2012 r. przyjęte zostanie sprawozdanie. 
 
 
 
Do końca 2012 r. zakończone zostaną dalsze etapy prac 
technicznych (tłumaczenie) niezbędne do podpisania umowy.  
 
 
 
Komisja jest gotowa do rozpoczęcia negocjacji od razu po 
zakończeniu procesów przygotowawczych, w zależności od 
woli partnerów. 
 
Negocjacje będą kontynuowane. 
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 W marcu 2012 r. Komisja rozpoczęła proces przygotowawczy 
dotyczący negocjacji z Tunezją, Marokiem i Jordanią.  
 
W grudniu 2011 r. Rada upoważniła Komisję do rozpoczęcia 
negocjacji dotyczących pogłębionej i kompleksowej strefy wolnego 
handlu z Gruzją i Mołdawią, zaś w lutym 2012 r. – z Armenią. 
 

Dostęp do rynków 
zamówień publicznych w 
państwach trzecich 

W marcu 2012 r. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący dostępu 
towarów i usług Unii do rynków zamówień publicznych w państwach 
trzecich.  

Konieczne przyspieszenie procesu legislacyjnego. 
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