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Szanowny Panie Przewodniczący! 
 
Jak zamierzam powiedzieć w orędziu o stanie Unii Europejskiej, które wygłoszę dziś przed 
Parlamentem Europejskim, Unia Europejska znajduje się w punkcie zwrotnym. Kryzys 
gospodarczy trwa nadal, a droga w kierunku poprawy okazuje się długa i niełatwa dla 
naszych obywateli. Wzrost gospodarczy zaczyna być powoli w wielu regionach zauważalny, 
ale tworzenie miejsc pracy postępuje nadal z trudem. Dług publiczny pozostaje wielkim 
obciążeniem i stanowi zagrożenie dla wzrostu gospodarczego w perspektywie krótko- i 
długoterminowej, jeżeli nie podejmie się w tej kwestii stanowczych i pilnych działań. Wiele z 
naszych najcenniejszych osiągnięć, takich jak wspólna waluta euro i strefa Schengen, będąca 
obszarem swobodnego przepływu osób, jest poddanych silnej presji. W tej sytuacji nadszedł 
czas, by wszystkie siły proeuropejskie, takie jak Parlament Europejski i Komisja Europejska, 
zebrały poparcie dla naszego projektu europejskiego i pokazały, że pogłębiona integracja 
europejska jest kluczem do rozwiązania tych wyzwań.  
 
Wszyscy wiemy, że trwałe ożywienie gospodarcze jest nadrzędnym wyzwaniem, przed jakim 
stoi obecne pokolenie. Odbudowując wzrost gospodarczy i zaufanie, będziemy dysponowali 
środkami umożliwiającymi utrzymanie jedynego w swoim rodzaju modelu społecznego UE i 
wspieranie ambicji naszych obywateli. Jest to kontekst, w którym Komisja przygotowuje swój 
program prac na rok 2012. Będzie to program ciężkiej pracy i wyników mających na celu 
wspieranie wzrostu gospodarczego i reform, którego siłą napędową będzie wspólne poczucie, 
że sprawa jest priorytetowa i pilna. Program będzie opierał się na fundamentach, które 
wznosimy w ostatnich latach jako bodziec dla wzrostu i tworzenia miejsc pracy. Oprócz tego, 
że będzie on zawierał projekty zawarte w moim orędziu, będzie on skonstruowany wokół kilku 
głównych zagadnień, takich jak: 
 

• budowanie Unii Stabilności i Odpowiedzialności; 
• budowanie Unii Wzrostu Gospodarczego i Solidarności; 
• nadanie UE skutecznego głosu w światowej polityce. 

 
Praca, jaką podjęliśmy wspólnie w ciągu kilku ostatnich lat, stanowi bezprecedensową 
odnowę struktury gospodarczej UE. Europejski semestr i roczna analiza wzrostu 
gospodarczego znacznie poprawiły naszą zdolność do osiągnięcia rzeczywistej koordynacji. 
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Tworzymy w tej chwili nową generację regulacji prawnych i instrumentów nadzoru na rzecz 
wzmocnienia i uzdrowienia sektora finansowego. Maksymalizujemy efekt dźwigni jednolitego 
rynku, by uwolnić nowe siły napędowe dla wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. We 
wszystkich tych dziedzinach Komisja przedłożyła w tym roku istotne projekty. W 
nadchodzących tygodniach pojawią się kolejne, m.in. dotyczące kluczowych sektorów usług 
finansowych, takich jak pochodne instrumenty finansowe, ochrona przed kryzysem sektora 
bankowego i pokonywanie tego kryzysu i kredytowe agencje ratingowe, oraz projekty 
dotyczące ułatwiania działalności MŚP, sektora energetycznego, czy też odpowiedzialnej 
postawy przedsiębiorstw. Dodatkowo przedłożymy projekt dotyczący dużego programu 
obejmującego sektorowe programy i instrumenty służące wdrożeniu nowoczesnego budżetu 
dla Europy. Wszystkie projekty będą konstruowane tak, by przyczyniały się do osiągnięcia 
naszego celu, jakim jest unijna wartość dodana. Uzyskanie zgody w odniesieniu do tego 
pakietu musi być naszym priorytetem, tak by móc osiągnąć nasze cele w ciągu nadchodzącego 
roku. 
 
Program prac Komisji na 2012 r. jest pierwszą okazją do wdrożenia naszej nowej umowy 
ramowej przez cały cykl przygotowań. Prowadzony przez nas w odpowiednich strukturach 
dialog jest bardzo konkretnym wyrazem szczególnego partnerstwa między naszymi dwiema 
instytucjami. Chciałbym podziękować Panu za kompleksowe sprawozdanie z Konferencji 
Przewodniczących Komisji PE (CCC), które Komisja Europejska uważnie przeanalizowała w 
ramach procesu przygotowawczego. Wraz z rezolucją PE przyjętą w dniu 6 lipca olbrzymią 
większością głosów dokument ten potwierdza cele, jakie Parlament widzi dla UE. Wraz z 
debatą na temat stanu Unii Europejskiej, którą rozpoczęliśmy dzisiaj, nasz zorganizowany 
dialog będzie w nadchodzących tygodniach coraz intensywniejszy i doprowadzi do przyjęcia 
programu pracy w dniu 15 listopada. Zgodnie z umową ramową niniejsze pismo określa 
główne elementy odgrywające kluczową rolę przy przygotowywaniu programu pracy, które 
należy włączyć do naszego dialogu. Niektóre z kluczowych elementów są zaakcentowane w 
postaci podpunktów dla zilustrowania przyszłych projektów. Podpunkty te nie stanowią 
jednak ostatecznej ani zamkniętej listy. Duże nadzieje wiążę w szczególności ze spotkaniem 
między CCC a kolegium, które odbędzie się w dniu 12 października. Spotkanie zeszłoroczne 
pokazało, że forum to może stanowić stabilną platformę dla tworzenia poczucia wspólnoty 
celów.  
 

*** 
 
Unia Stabilności i Odpowiedzialności: Ogólne ramy makroekonomiczne i struktury 
rządzenia sprzyjające wzrostowi gospodarczemu 
 
Musimy stworzyć pozytywne sprzężenie zwrotne w europejskim zarządzaniu gospodarką, 
dbając o to, by unijna polityka gospodarcza i odpowiednie polityki krajowe uzupełniały się 
wzajemnie. Musimy ukończyć zadanie polegające na stworzeniu silnych struktur zarządzania 
gospodarką i nadzoru finansowego, aby odbudować zaufanie zarówno obywateli, jak i 
rynków. Jednolity rynek Unii Europejskiej posiada olbrzymi potencjał dla wzrostu i potencjał 
ten należy stymulować. 
 
Musimy dążyć do przodu, przenosząc punkt ciężkości z zarządzania kryzysem na 
przyszłościowy model wzrostu zgodnie z naszą strategią „Europa 2020”. Musimy pokazać, że 
kroki, jakie już podjęliśmy, zostały z powodzeniem wdrożone i przyniosą rzeczywistą korzyść 
dla naszych obywateli. Mając na uwadze te cele, program pracy Komisji na 2012 r. będzie 
zawierał wnioski legislacyjne dotyczące: 
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• drugiej rocznej analizy wzrostu gospodarczego;  
• zaleceń dla każdego z państw członkowskich w ramach europejskiego semestru, 

uwzględniających nową procedurę dotyczącą nadmiernego zakłócenia równowagi, 
oraz inne wnioski dotyczące ładu gospodarczego  wymienione w moim orędziu.  

 
W obecnych czasach, w których kluczowa jest konsolidacja fiskalna, Komisja będzie również 
kontynuować swoje wysiłki w celu sprostania wyzwaniu jakim jest uchylanie się od 
opodatkowania, w tym rozpoczęcia negocjacji na temat rajów podatkowych w zakresie 
opodatkowania oszczędności z najważniejszymi państwami trzecimi w oparciu o projekt 
mandatu, który oczekuje obecnie na zatwierdzenie przez Radę. 
 
Jednym z najskuteczniejszych instrumentów Unii służących pobudzeniu wzrostu jest budżet 
UE. W ślad za ogólnym projektem z czerwca dotyczącym wieloletnich ram finansowych, 
Komisja przedłoży tej jesieni propozycję podstawy prawnej dla kolejnych ram finansowych, ze 
szczególnym uwzględnieniem obszarów, w których UE może odegrać liczącą się rolę, oraz 
zdecydowanym naciskiem na uproszczenie.  
 
Unia Wzrostu Gospodarczego i Solidarności 
 
Jednolity rynek na rzecz wzrostu 
 
Utrzymanie jednolitego rynku w stanie zgodnym z jego celem jest podstawą do zapewnienia 
trwałego wzrostu i zatrudnienia w Europie. Powinniśmy wykorzystywać nowe pomysły i nowe 
technologie, by dzięki temu zapewnić jak najlepsze zdyskontowanie zalet obecnego 
jednolitego rynku. Po szerokich konsultacjach społecznych w Akcie o jednolitym rynku 
zapowiedziano 12 konkretnych środków, które Komisja przedłoży w ciągu nadchodzących 
miesięcy. Chciałbym zachęcić Parlament i Radę do potraktowania tych inicjatyw w procesie 
legislacyjnym w trybie przyspieszonym, tak by przedsiębiorstwa i obywatele mogli odczuć ich 
namacalne korzyści jak najszybciej. 
 
Nasze starania na tym się jednak nie zakończą. Wraz z rozwojem gospodarki muszą zmieniać 
się także ramy, w których funkcjonują nasze przedsiębiorstwa. W 2012 r. Komisja przedstawi 
projekty dalszych inicjatyw mających na celu wzmocnienie jednolitego rynku, zmniejszenie 
obciążeń administracyjnych i umożliwienie podmiotom gospodarczym wykorzystania w pełni 
możliwości wynikających z rynku wewnętrznego liczącego aż 500 milionów obywateli. 
Następcze działania legislacyjne po zbliżającym się „sprawdzianie skuteczności” będą miały 
na celu dalszą poprawę jednolitego rynku usług i dotarcie do nowych źródeł tworzenia miejsc 
pracy i wzrostu. Modernizacja systemu podatku VAT pomoże przedsiębiorstwom, a w 
szczególności MŚP, skoncentrować się na wzroście. 
 
Zaufanie konsumentów przyczynia się do rozkwitu rynków. Opierając się na pracy wykonanej 
tej jesieni, w następnym programie pracy ogłoszone zostaną środki mające na celu 
rozszerzenie praw konsumentów, w tym praw dotyczących transakcji elektronicznych i 
transgranicznych, oraz skutecznego podejścia do kwestii dotyczących zdrowia i 
bezpieczeństwa, a więc przyczyniających się do poprawy bezpieczeństwa obywateli, a 
jednocześnie wspierających popyt na jednolitym rynku. 
 
Kompleksowy pakiet wniosków legislacyjnych będzie uwzględniał konkurencyjne i bezpieczne 
usługi kolejowe, które wnoszą istotny wkład w zrównoważony rozwój europejskiego systemu 
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transportowego. Infrastruktura zawsze była i jest zasadnicza dla konkurencyjności w skali 
światowej, zaś program „Connecting Europe” jest trzonem naszej strategii mającej na celu 
skuteczny i zrównoważony rozwój infrastruktury w całej UE.  
 
I wreszcie, zważywszy na to, że kluczowe wnioski legislacyjne dotyczące wypełnienia przez 
UE zobowiązań podjętych w ramach grupy G20 w sprawie reformy usług finansowych 
zostaną już przedłożone do końca 2011 r., Komisja będzie nadal prowadzić prace w kierunku 
zwiększenia odpowiedzialności, przejrzystości i stabilności w sektorze, które są niezbędne dla 
wzrostu gospodarczego i inwestycji. Dodatkowe środki w 2012 r. będą obejmować wnioski 
dotyczące funduszy inwestycyjnych, sektora ubezpieczeń i ochrony inwestorów.  
 
Mając na uwadze te cele, program pracy Komisji na 2012 r. będzie zawierał wnioski 
legislacyjne dotyczące: 
 

• ochrony inwestorów w zakresie inwestycji detalicznych i funduszy inwestycyjnych; 
• przygotowania przyszłego systemu VAT; 
• Europejskiego programu na rzecz praw konsumentów; 
• zmienionych zasad dotyczących ogólnego bezpieczeństwa produktów;  
• pakietu dotyczącego liberalizacji kolei; 
• elektronicznej identyfikacji i uwierzytelniania; 
• skutecznego zbiorowego zarządzania prawami autorskimi; 
• ramowych prawnych w zakresie pomocy państwa w sektorze usług świadczonych 

w ogólnym interesie gospodarczym.  
 
Zatrudnienie i kwalifikacje 
 
Sukces gospodarczy i spójność społeczna w Europie to dwie strony tej samej monety. 
Dzisiejsze wysokie poziomy bezrobocia są powodem znacznych trudności i poważnym 
zagrożeniem dla naszej przyszłej spójności społecznej i rozwoju gospodarczego. Europa może 
odnieść sukces tylko wówczas, gdy da każdemu możliwość odegrania swojej roli w rozwoju 
społeczeństwa. 
 
Jest to punkt zwrotny dla naszych społeczeństw. Wpływ starzenia się społeczeństw jest coraz 
bardziej zauważalny, nie możemy więc pozwolić sobie na utratę potencjału, umiejętności i 
talentów naszej siły roboczej. Musimy zainwestować w nasz kapitał ludzki i społeczny. Szereg 
państw członkowskich i przedsiębiorstw już to zrozumiało: w dobie kryzysu utrzymały one 
swoich pracowników, niekiedy przy zastosowaniu zmniejszonego wymiaru czasu pracy lub 
nowych stanowisk, i są teraz w stanie w pełni wykorzystać ich talent i nabyte kwalifikacje. 
 
Społeczny wymiar kryzysu wykracza natomiast daleko poza świat pracy: znajdujące się w 
ciężkiej sytuacji finansowej rodziny z trudem wiążą koniec z końcem, coraz większa liczba 
dzieci jest narażona na ryzyko ubóstwa, a nasze społeczeństwo dotykają choroby związane ze 
stresem i inne niekorzystne dla zdrowia skutki. Dlatego też Komisja będzie w dalszym ciągu 
walczyć z ubóstwem i prowadzić kampanię na rzecz osiągnięcia tego kluczowego celu 
strategii „Europa 2020”.  

 
Zapewnienie bezpieczeństwa naszym społeczeństwom na przyszłość oznacza również podjęcie 
niezwłocznych działań mających na celu stawienie czoła wyzwaniom długoterminowym, takim 
jak stabilność systemów emerytalnych. Większość środków w tych systemach ma charakter 
krajowy, ale UE może tu również wnieść istotny wkład. Kilka inicjatyw zostanie wysuniętych 
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w oparciu o wyniki naszej pracy w dziedzinie emerytur. Finansowanie wydatków socjalnych 
w kontekście uzdrawiania finansów publicznych wymaga zmiany nie tylko priorytetów 
wydatkowania, lecz także źródeł dochodów. 
 
W celu umocnienia społecznej gospodarki rynkowej Europy inicjatywy zawarte w 
przyszłorocznym programie pracy będą obejmować: 
 

• pakiet dotyczący zatrudnienia (zawierający odnowioną agendę dotyczącą 
połączenia elastyczności i pewności zatrudnienia – „flexicurity”, inicjatywę w 
zakresie ekologicznych miejsc pracy i inicjatywę dotyczącą szans dla młodzieży);  

• wspierające pracownicze programy emerytalne;  
• ochronę uzupełniających praw emerytalnych osób zmieniających miejsce pracy. 

 
Zrównoważona droga w kierunku przyszłości 
 
Ustanowienie spójnych ram wytyczających stopniowe przejście w kierunku społeczeństwa 
wykorzystującego technologie niskoemisyjne i efektywnie korzystającego z zasobów jest 
jednym z głównych priorytetów obecnej Komisji. Rok 2012 będzie ostatnim rokiem 
przygotowań przed pełnym wejściem w życie pakietu regulacji z 2009 r. dotyczących 
energetyki i zmiany klimatu i będzie obejmował nowe środki dla osiągnięcia uzgodnionych 
celów, pomagające również obywatelom, gminom i przedsiębiorcom w opracowywaniu 
długoterminowych planów dotyczących niskoemisyjnej przyszłości. W dziedzinie transportu 
będziemy opierać się na skutecznych środkach mających na celu zmniejszanie emisji 
pochodzących z pojazdów. Będziemy wspierać tworzenie infrastruktury niezbędnej dla 
zapewnienia szerokiej dostępności alternatywnych paliw i pojazdów. Nowy plan działania na 
rzecz polityki wodnej będzie jednym z najważniejszych zadań naszej sztandarowej inicjatywy 
dotyczącej efektywnego gospodarowania zasobami. 
 
Środki takie będą funkcjonowały równolegle z włączeniem celów dotyczących klimatu do 
wszystkich przyszłych wydatków z budżetu UE, co będzie stanowić istotny wkład w 
osiągnięcie naszych celów klimatycznych. Komisja będzie kontynuować wprowadzanie celów 
klimatycznych do wszelkiej odnośnej legislacji i uwzględniać wyniki negocjacji 
międzynarodowych w naszych pracach na szczeblu europejskim. 
 
Z perspektywy historii wykorzystanie energii okazuje się jednym z zasadniczych 
determinantów dostatniego społeczeństwa. Bezpieczny, zrównoważony i konkurencyjny 
system energetyczny jest ustalonym wspólnym celem UE. Aby zapewnić stabilność w 
wymiarze długoterminowym, opracowana zostanie strategia na rzecz rozwoju energii 
odnawialnej po roku 2020. Ponadto po tragicznym wypadku w Fukushimie i przeprowadzeniu 
testów wytrzymałościowych dokonany zostanie gruntowny przegląd aktualnych ram 
bezpieczeństwa jądrowego. 
 
Mając na uwadze te cele, program pracy Komisji na 2012 r. będzie zawierał wnioski 
legislacyjne dotyczące: 
 

• dalszych kroków w zakresie emisji pochodzących z samochodów osobowych i 
furgonetek; 

• umożliwienia stosowania czystej energii w transporcie; 
• ochrony europejskich zasobów wodnych; 
• aktualizacji ram prawnych EURATOM dotyczących bezpieczeństwa jądrowego.  
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Europa otwarta dla obywateli 
 
Stworzenie otwartej i bezpiecznej przestrzeni, do której obywatele UE i państw trzecich 
posiadający legalne prawo wjazdu i pobytu mogą wjeżdżać, przemieszczać się w niej, 
mieszkać i pracować, jest jednym z najbardziej spektakularnych dowodów skuteczności 
działania UE. 
 
Ze względu na wydarzenia wewnątrz i na zewnątrz Unii, które miały miejsce w ciągu 
ostatniego roku, kwestie kontroli granicznych znalazły się na czele naszej agendy. W celu 
ochrony naszych dokonań w dziedzinie wolności i mobilności musimy stale wzmacniać i 
rozwijać nasz system granic, by móc stawić czoła nowym wyzwaniom. Musimy również nadal 
doskonalić naszą wspólną politykę migracyjną, aby umożliwić odpowiedzialne zarządzanie 
migracją w UE. Po dogłębnej konsultacji z zainteresowanymi stronami Komisja chce 
przedstawić pakiet dotyczący kontroli granicznych następnej generacji. Chcemy również 
pracować nad zapewnieniem praktycznego zastosowania swobodnego przepływu 
pracowników wewnątrz Unii jako jednego z podstawowych praw obywateli na jednolitym 
rynku. 
 
W programie pracy Komisji na 2012 r. ujętych zostanie kilka zasadniczych inicjatyw 
zawartych w ambitnym planie działania programu sztokholmskiego. Wniosek legislacyjny 
dotyczący rozszerzenia projektu e-sprawiedliwość obejmie wykorzystanie technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych do celów ułatwienia współpracy w dziedzinie wymiaru 
sprawiedliwości. Zajmiemy się również koniecznością zadbania o to, by dokumenty w 
postępowaniach sądowych mogły być uznawane w całej Unii. 
 
Mając na uwadze te cele, program pracy Komisji na 2012 r. będzie zawierał wnioski 
legislacyjne dotyczące: 
 

• kontroli granicznych następnej generacji; 
• strategii ochrony przed handlem ludźmi i walki z tym zjawiskiem; 
• zatrudnienia i migracji. 
 

Nadanie UE skutecznego głosu w światowej polityce 
 
Na dobrobyt i bezpieczeństwo obywateli UE w coraz większym stopniu mają wpływ 
wydarzenia rozgrywające się poza naszymi granicami. W naszym interesie jest to, by starać 
się współkształtować te procesy, a najlepiej jest robić to wspólnymi siłami.  
 
Historyczne wydarzenia w naszym sąsiedztwie w południowym regionie Morza Śródziemnego 
stanowią dla UE okazję do wywarcia swoimi działaniami pozytywnego wpływu w drodze 
naszych sąsiadów do demokracji i dobrobytu. Musimy współpracować z nowymi rządami, by 
móc określić, jakiego rodzaju wsparcia i zachęt możemy udzielić – w zakresie wsparcia 
politycznego, pomocy technicznej i konkretnej pomocy dla odbudowy i rozwoju 
gospodarczego.  
 
Solidarność jest podstawową wartością europejską, która wykracza także poza nasze granice. 
Jako największy na świecie darczyńca świadczący międzynarodową pomoc rozwojową UE 
będzie odgrywać wiodącą rolę we wspieraniu najuboższych społeczności świata, mając w 
szczególności na uwadze osiągnięcie milenijnych celów rozwoju. Konkretnym wyrazem 
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globalnej solidarności UE w 2012 r. będzie wniosek dotyczący utworzenia Europejskiego 
Ochotniczego Korpusu Pomocy Humanitarnej. 
 
Komisja będzie także nadal wspierać cele UE w zakresie wzrostu na arenie międzynarodowej. 
Ogólnym celem pozostaje nadal pomyślne zakończenie trwających wielostronnych negocjacji 
handlowych i dalsze wzmocnienie WTO przez przystąpienie Rosji, mamy jednak również 
nadzieję na zawarcie w nadchodzącym okresie umów o wolnym handlu z Ukrainą, Kanadą, 
Singapurem i Indiami oraz uczynienie decydujących kroków na drodze do zawarcia takiej 
umowy z Japonią. Pracujemy również nad rozpoczęciem negocjacji w sprawie umowy z 
Chinami dotyczącej unijnych inwestycji. 
 
W ciągu 2012 r. będą w dalszym ciągu prowadzone oceny potencjalnych przyszłych 
rozszerzeń UE i bieżące rozmowy na ten temat. Cieszymy się, że będziemy mogli wkrótce 
powitać Chorwację jako 28. członka naszej rodziny. W 2012 r. kontynuowane będą starania, 
by umożliwić Chorwacji skorzystanie w pełni z zalet członkostwa i utrzymanie tempa 
przygotowań w celu spełnienia zobowiązań z niego wynikających.  
 
Mając na uwadze te cele, program pracy Komisji na 2012 r. będzie zawierał wnioski 
legislacyjne dotyczące: 
 

• utworzenia Europejskiego Ochotniczego Korpusu Pomocy Humanitarnej; 
• pakietu rozszerzenia na 2012 r. 
 

Inteligentne regulacje prawne i ich skuteczne wprowadzenie w życie 
 
Przedstawiając swój program pracy, Komisja będzie nadal wierna swojemu nieustającemu 
zobowiązaniu do przedkładania wniosków o najwyższej jakości. Przygotowanie jest kluczem 
do tej jakości i oznacza, iż dba się o to, by inicjatywy były opracowywane w pełnej konsultacji 
z zainteresowanymi stronami. W celu zapewnienia należytego wkładu zainteresowanych stron 
począwszy od 2010 r. okres konsultacji zostanie przedłużony z 8 do 12 tygodni. 
 
Ponadto nawet gdy wnioski są dobrze przygotowane, pomyślnie zweryfikowane i uzyskały 
poparcie Parlamentu i Rady, ich rzeczywisty skutek zależy od ich wdrożenia. Dziś jeszcze zbyt 
wiele działań politycznych nie przekłada się na namacalne korzyści dla obywateli, 
przedsiębiorstw i organów publicznych. Komisja będzie w dalszym ciągu wypełniała swoją 
rolę strażnika Traktatu. Obejmuje to również proaktywne stosowanie i rozwój polityki 
konkurencji jako kluczowego instrumentu zapewniającego równe warunki dla wszystkich i 
dobrze funkcjonujący jednolity rynek.  
 
Mając na uwadze te cele, program pracy Komisji na 2012 r. będzie zawierał wnioski 
legislacyjne dotyczące: 
 

• ochrony finansowych interesów Unii Europejskiej. 
 
 

*** 
 
Dalsze kierunki działania 
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Od roku 2020 dzieli nas tylko osiem lat. Mając na uwadze tempo światowych zmian, UE musi 
wykorzystać szansę do skonsolidowania swojej pozycji w świecie. Osiągnięcie ambitnych 
celów jest uzależnione od wywiązania się zarówno przez państwa członkowskie, jak i 
instytucje europejskie, ze wzajemnych zobowiązań do wprowadzania reform. Aby osiągnąć 
realne skutki do 2020 r., starania na szczeblu europejskim muszą następować od samego 
początku w sposób skoncentrowany. Oznacza to działanie już teraz w celu zapewnienia 
postępu, którego potrzebujemy. Liczę na współpracę z Parlamentem Europejskim w 
nadchodzących tygodniach w celu wypracowania programu inicjatyw, który pomoże 
odbudować wzrost gospodarczy i zaufanie do naszej Unii. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
         José Manuel BARROSO 
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