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Załącznik I – przyszłe inicjatywy1
Przyszłe inicjatywy 2013 – 2014 r.
* oznacza, że Komisja zobowiązuje się przedstawić daną inicjatywę w 2013 r.
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Tytuł

Rodzaj inicjatywy2

Opis zakresu celów

Ku prawdziwej unii politycznej, gospodarczej i walutowej
1.

Roczna analiza wzrostu gospodarczego*

2.

Rozwiązywanie problemów systemowych dotyczących Ustawodawcza
równoległego systemu bankowego*

W następstwie opublikowania zielonej księgi z marca 2012 r. oraz prac prowadzonych na
szczeblu międzynarodowym i koordynowanych przez Radę Stabilności Finansowej
Komisja zajmie się problemami systemowymi dotyczącymi instytucji równoległego
systemu bankowego oraz ich praktyk, np. funduszy rynku pieniężnego, sekurytyzacji i
działalności takiej jak udzielanie pożyczek papierów wartościowych i umów z udzielonym
przyrzeczeniem odkupu, przeprowadzanych przez wszystkie kategorie jednostek
finansowych. (Q3 2013)

3.

Wspólne ramy tworzenia wskaźników i poziomów
odniesienia, w szczególności w zakresie sprawowania
rządów i obliczeń

Ustawodawcza

Ogólnym celem jest poprawa integralności tworzenia i wykorzystania poziomów
odniesienia i wskaźników, które zwiększą zaufanie do rynku oraz jego wydajność i
zwiększą ochronę inwestorów.

4.

Przegląd Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego

Ustawodawcza/nieusta Na podstawie rozporządzeń ustanawiających ESNF (trzy Europejskie Organy Nadzoru i
wodawcza
Radę ds. Ryzyka Systemowego) wymagane jest, aby w 2013 r. Komisja dokonała
szczegółowego przeglądu w celu przedstawienia propozycji zmian.
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Nieustawodawcza

Komisja przedstawi roczną analizę wzrostu gospodarczego oraz towarzyszący jej
komunikat, co będzie głównym wkładem do dyskusji podczas wiosennego posiedzenia
Rady Europejskiej. Analiza będzie obejmowała zarówno przegląd sytuacji bieżącej,
przedstawiający poczynione postępy, jak również część dotyczącą planów na przyszłość, w
której zaproponowane zostaną wytyczne strategiczne dotyczące polityki we wszystkich
państwach członkowskich. (Q4 2013)

Plany działania dotyczące poszczególnych inicjatyw można znaleźć na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/roadmaps_2013_en.htm
Rodzaj inicjatywy może się zmienić w wyniku procesu oceny skutków.
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5.

Zapewnienie długoterminowego finansowania poprzez
działania mające na celu zapewnienie skuteczności
instytucji finansowych, rynków i instrumentów

Po opublikowaniu zielonej księgi do przyjęcia przez Komisję pod koniec roku i
wynikającej z niej debaty, Komisja zaproponuje działania mające na celu poprawę
warunków dla długoterminowego finansowania w Europie. Niektóre działania mogą być
zawarte w innych wnioskach (np. UCITS VI)

6.

Fundusze objęte zakresem wspólnych ram strategicznych Nieustawodawcza
i zarządzanie gospodarcze w UE

W komunikacie ujęta zostanie analiza sposobu w jaki fundusze objęte zakresem wspólnych
ram strategicznych przyczynią się do zarządzania gospodarczego w UE, ich rola we
wspieraniu wzrostu gospodarczego i znaczenie solidnych ram makroekonomicznych w celu
skutecznego wykorzystania funduszy. W komunikacie ujęta zostanie analiza powiązań
między funduszami objętymi zakresem wspólnych ram strategicznych z procedurami
zarządzania gospodarką oraz wyjaśnienie, w jaki sposób wdrożona zostanie warunkowość
makroekonomiczna.

7.

Mandaty negocjacyjne poszczególnych państw dotyczące Nieustawodawcza
funduszy objętych zakresem wspólnych ram
strategicznych w okresie 2014-2020

W związku z przyjęciem umów o partnerstwie w dokumentach tych zawarte zostaną
priorytety państw członkowskich w zakresie inwestycji publicznych na najbliższe siedem
lat.

8.

Zreformowania ram funduszy zbiorowego
inwestowania/UCITS VI (nacisk na długoterminowe
inwestycje, przepisy dotyczące produktów i
depozytariuszy)

Ustawodawcza

W ramach bieżących prac prowadzonych na szczeblu międzynarodowym w sprawie
równoległego systemu bankowego określono szereg niedociągnięć w zakresie funduszy
inwestycyjnych, które wymagają ściślejszej kontroli (np. funduszy rynku pieniężnego,
udzielanie pożyczek papierów wartościowych i umów z udzielonym przyrzeczeniem
odkupu). Inicjatywa ta zajmie się szeregiem problemów dotyczących ryzyka systemowego,
wydajności, konkurencyjności i integracji rynku dla funduszy UCITS w celu zachowania
ich atrakcyjności. Przyczyni się to do zachowania stabilności finansowej i wspierania
kultury długoterminowych inwestycji w Europie, tym samym wspierając wzrost
gospodarczy i zatrudnienie.

Ustawodawcza

Ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych określa najodpowiedniejsze
warunki dla pomocy państwa zwolnionej z wymogu zgłaszania w celu zagwarantowania
zgodności z rynkiem wewnętrznym. Doprowadzi to do zmniejszenia obciążeń
administracyjnych dla władz krajowych. (Q4 2013)

Zwiększenie konkurencyjności
9.

Unowocześnienie pomocy państwa: Ogólne
rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych
(800/2008)*
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10. Unowocześnianie pomocy państwa w kluczowych
sektorach

Nieustawodawcza

Przegląd kryteriów zgodności zawartych w następujących wytycznych dla pomocy na
badania, rozwój i innowacje; pomocy dla kapitału podwyższonego ryzyka, pomocy
regionalnej, pomocy na ochronę środowiska, pomocy w celu ratowania i restrukturyzacji
przemysłu; oraz pomocy dla portów lotniczych i przedsiębiorstw lotniczych. Zmiany te
mają na celu wspieranie unijnej strategii na rzecz wzrostu gospodarczego, podkreślenie
wagi prac Komisji związanych z egzekwowaniem prawa oraz szybsze podejmowanie
decyzji przez Komisję.

11. Przegląd rozporządzenia i wytycznych o wyłączeniu
grupowym w zakresie transferu technologii

Nieustawodawcza

Celem jest poprawa warunków ramowych dla licencjonowania technologii dla produkcji,
przyczyniając się tym samym do pobudzenia innowacji i wzrostu gospodarczego przy
jednoczesnym zapewnieniu skutecznej konkurencji.

12. Technologie energetyczne i innowacje w przyszłej
europejskiej polityce energetycznej

Nieustawodawcza

Wspieranie rozwoju technologii energetycznych zgodnie z planem działań w dziedzinie
energii do 2050 r., w celu promowania badań w zakresie energii, przedsięwzięć
pokazowych i rynkowego zastosowania działań na szczeblu UE oraz w celu usunięcia
barier rynkowych, regulacyjnych i związanych z postępowaniem w zakresie wykorzystania
na rynku innowacji energetycznych (za pośrednictwem programu „Inteligentna Energia –
Europa III”).

13. Reforma rynku wewnętrznego wyrobów
przemysłowych*

Ustawodawcza/nieusta Celem jest zwiększenie jakości i skuteczności przepisów prawnych dotyczących rynku
wodawcza
wewnętrznego w odniesieniu do wyrobów przemysłowych. Inicjatywa ta odnosi się do
problemu zniesienia pozostałych barier w handlu, w szczególności w odniesieniu do
produktów o dużym potencjale wzrostu, ma zapewnić większą spójność w stosowaniu
prawodawstwa, a także uprościć zarządzanie przepisami i ich wdrażania. (Q3 2013)

14. Przegląd dorobku prawnego w dziedzinie normalizacji

Ustawodawcza/nieusta Inicjatywa będzie składać się z dwóch części:
wodawcza
1) inicjatywy, której celem jest stworzenie strategicznych priorytetów i szczególnych
mandatów wsparcia polityki UE w zakresie międzynarodowej konkurencyjności,
innowacji, interoperacyjności cyfrowej i rozwoju technologicznego;
2) W 2013 r. rozpoczęty zostanie niezależny przegląd mający na celu ocenę postępów w
realizacji strategicznych celów oraz analizę wyników obecnego modelu zarządzania
systemem normalizacji europejskiej.
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15. Inicjatywa w zakresie e-fakturowania w dziedzinie
zamówień publicznych*

Ustawodawcza

Inicjatywa ta przyczyni się do wyeliminowania rozdrobnienia rynku wewnętrznego
poprzez propagowanie stosowania e-fakturowania B2G w sektorze publicznym oraz
zapewnienie lepszego współdziałania krajowych systemów e-fakturowania. Pomogłoby to
w obniżeniu kosztów operacyjnych przedsiębiorstw oraz kosztów zamówień władz
publicznych poprzez wspieranie automatyzacji procedur dotyczących fakturowania. (Q2
2013)

16. Kompleksowa strategia dla przemysłu obronnego

Nieustawodawcza

Strategia ta ma na celu określenie wariantów sprzyjających konkurencyjności i
skuteczności europejskiego sektora w dziedzinie obronności poprzez spójne i zintegrowane
wykorzystanie strategii unijnych, której mają wpływ na kwestie obronności.

17. Propozycje wzmocnionego partnerstwa na rzecz badań
naukowych i innowacji w ramach Horyzontu 2020*

Ustawodawcza

Wykorzystanie inwestycji, jak również łączenie wysiłków w kluczowych sektorach
przemysłu oraz w światowej pomocy rozwojowej poprzez odnawianie i tworzenie
partnerstw publiczno-prywatnych. Partnerstwa te będą dźwignią dla znacznych inwestycji
prywatnych w kluczowych sektorach przemysłu, takich jak przemysł farmaceutyczny,
energia, transport, aeronautyka, elektronika, zarządzania ruchem lotniczym oraz produktów
opartych na wykorzystaniu biotechnologii. Inicjatywa obejmuje również partnerstwa
publiczno-prywatne na rzecz wspólnej realizacji krajowych programów badawczych, w
celu wspierania konkurencyjności przemysłu poprzez wspieranie MŚP prowadzących
działalność badawczo-rozwojową, najnowocześniejszej metrologii oraz produktów i usług
dla osób starszych opartych na ICT. Druga inicjatywa ma na celu zwalczanie chorób
związanych z ubóstwem w Afryce subsaharyjskiej. (Q3 2013)

18. Ułatwianie prowadzenia działalności gospodarczej
poprzez wypełnianie standardowej deklaracjach VAT*

Ustawodawcza

Celem jest opracowanie ujednoliconej deklaracji dla podatku VAT we wszystkich językach
UE oraz możliwości jej opcjonalnego stosowania przez przedsiębiorców w całej UE.
Standardowa deklaracja VAT stanowi kluczowe działanie w ramach strategii na rzecz
przyszłości podatku VAT i lepszych uregulowań prawnych, gdyż dzięki niej możliwe
będzie zmniejszenie obciążeń dla przedsiębiorstw i wzmocnienia jednolitego rynku
cyfrowego. (Q3 2013)

19. Usprawnienie systemu podatku VAT poprzez przegląd
struktury stawek

Ustawodawcza

Celem jest dostosowanie zakresu stosowania stawek obniżonych w celu zwiększenia
skuteczności systemu podatku VAT

20. Dostęp do zawodów regulowanych

Nieustawodawcza

Podsumowanie rozwoju sytuacji w państwach członkowskich w dziedzinie zawodów
regulowanych oraz opracowanie metodologii w celu ułatwienia wzajemnej oceny
przewidzianej we wniosku mającym na celu modernizację dyrektywy o uznawaniu
kwalifikacji zawodowych. Proces wzajemnej oceny przewidziany we wniosku
ukierunkowany będzie na ograniczenia (kwalifikacje i działalność zastrzeżoną).
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21. Zwalczanie sprzeniewierzania tajemnic handlowych

Ustawodawcza/nieusta Inicjatywa ta ma na celu zapewnienie skutecznej ochrony w zakresie kradzieży tajemnicy
wodawcza
handlowej, która może stanowić istotny czynnik zniechęcający dla innowacyjnych
przedsiębiorstw opierających strategie rozszerzania działalności na tajemnicach
handlowych w drodze zawierania umów licencyjnych z partnerami, w szczególności
uwzględniając ochronę zapewnioną w innych jurysdykcjach harmonizującą istniejące
przepisy w zakresie ochrony tajemnic handlowych.

22. Inicjatywa dotycząca rachunku bankowego*

nieustawodawcza /
ustawodawcza

Inicjatywa mające na celu zwiększenie przejrzystości i porównywalności opłat bankowych,
jak również ułatwienie konsumentom przenoszenia rachunku bankowego do innego banku.
(Q1 2013)

23. Obniżenie kosztów rozmieszczania infrastruktury
szerokopasmowej*

Ustawodawcza

Projekt rozporządzenia ma na celu istotne ograniczenie kosztów wdrożenia szybkich sieci
szerokopasmowych w całej UE. Pobudziłoby to inwestycje zgodnie z celami dotyczącymi
szybkiego internetu w ramach agendy cyfrowej. Rozporządzenie to określa głównie prawa i
obowiązki mające zastosowanie bezpośrednio do operatorów telekomunikacyjnych i
innych obiektów. (Q1 2013)

24. Plan działania w zakresie łączności bezprzewodowej w
Europie

Nieustawodawcza

Celem komunikatu jest określenie planu działania w tej dziedzinie polityki, aby stawić
czoła wyzwaniom, przed którymi w ciągu najbliższych kilku lat stanie UE w odniesieniu
do dynamicznego rozwoju rynku oraz gwałtownego wzrostu ruchu w dziedzinie usług
bezprzewodowych.
Cele polityczne obejmują przyspieszenie rozwoju bezprzewodowych sieci
szerokopasmowych, wspieranie wspólnego wykorzystania widma, wykorzystania wyników
unijnej działalności badawczo-rozwojowej w zakresie łączności bezprzewodowej oraz
sprawniejszego tworzenia globalnej harmonizacji zasad użytkowania widma.

25. Uzupełnienie zielonej księgi: W kierunku
zintegrowanego europejskiego rynku usług płatniczych
przy pomocy kart płatniczych, internetu i urządzeń
przenośnych*

Ustawodawcza

Chociaż płatności przy pomocy kart płatniczych, internetu i urządzeń przenośnych
stanowią metody płatności detalicznych o największym potencjale wzrostu, stwierdza się
istnienie znaczącej fragmentacji rynku związanej z granicami państwa. Uzupełnienie
zielonej księgi odnosi się do głównych przeszkód dla integracji rynku w tych dziedzinach.
(Q2 2013)

Dzisiejsza budowa jutrzejszych sieci
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26. Pakiet przepisów w zakresie jednolitej europejskiej
przestrzeni powietrznej oraz jednolitej przestrzeni
powietrznej II –

Ustawodawcza/nieusta Pakiet ten (komunikat, rozporządzenie SES, rozporządzenie EASA) odnosi się do szeregu
wodawcza
kwestii, które pozostały nierozwiązane w trakcie opracowywania przepisów dotyczących
jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej. Dotyczą one w szczególności działań
służby żeglugi powietrznej oraz potrzeby zapewnienia wyjaśnień dotyczących otoczenia
instytucjonalnego na poziomie UE, aby zagwarantować, że role i obowiązki różnych
organizacji wzajemnie się wspierają, ale nie pokrywają się.

27. Niebieski pas dotyczący jednolitego rynku w obszarze
transportu morskiego

Ustawodawcza/nieusta W celu zmniejszenia obciążeń administracyjnych dla wewnątrzunijnego transportu
wodawcza
morskiego do poziomu, który jest porównywalny do poziomu w ramach innych rodzajów
transportu, poprzez unikanie wielokrotnych kontroli, w tym w zakresie ceł. Projekt ten
wspierać będą nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, pozwalające na
niezawodne śledzenie statków i ładunku, dzięki czemu z należytą pewnością można będzie
stwierdzić, kiedy przewozy morskie odbywają się w ramach jednolitego rynku.

28. Ramy dla przyszłej unijnej polityki portowej w tym
wniosek ustawodawczy

Ustawodawcza/nieusta Zwiększenie wydajności i ogólnej jakości usług portowych, uregulowanie obowiązków
wodawcza
państw członkowskich w zakresie należytego planowania portów i połączeń z obszarami
położonymi w głębi lądu, zwiększenie przejrzystości finansowania publicznego oraz opłat
portowych, upraszczania formalności administracyjnych w portach, a także przegląd
ograniczeń dotyczących świadczenia usług w portach.

29. Wewnętrzny ruch drogowy - dostęp do rynku przewozów Ustawodawcza
drogowych i dostęp do zawodu przewoźnika drogowego

Inicjatywy przyczynią się do podniesienia efektywności ekonomicznej i środowiskowej
transportu drogowego poprzez dalsze zniesienia ograniczeń w odniesieniu do kabotażu.
Stworzy to bardziej równomierne szanse w tym w zakresie stosowania przepisów
socjalnych kraju przyjmującego w przypadku długotrwałego pobytu kierowców i
przepisów dotyczących bardziej jednolitych ram prawnych.

Wzrost gospodarczy na rzecz zatrudnienia: integracja i doskonałość
30. Inwestycje społeczne na rzecz wzrostu i spójności, w tym Nieustawodawcza
realizacja EFS na lata 2014-2020

Zawiera wytyczne dotyczące zwiększenia efektywności, skuteczności i adekwatności
systemów zabezpieczenia społecznego; poprawę uruchomienia i realizacji polityki;
integracji społecznej i odpowiednich środków utrzymania. Komunikat przyczyni się do
realizacji strategii „Europa 2020”/europejskiego semestru, będzie wspierał opracowanie
inwestycji społecznych w krajowych programach reform i pomocy państwom
członkowskim w celu najlepszego wykorzystania funduszy unijnych, w szczególności EFS.
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31. Integracja Romów

Prawo miękkie

Zalecenie Komisji mające na celu wspieranie wdrażania krajowych strategii integracji
Romów, na podstawie prac pilotażowych grupy państw członkowskich reprezentujących
równowagę geograficzną i zróżnicowaną sytuację dotyczącą Romów w UE i
zidentyfikowania dobrych praktyk i skutecznych metod integracji Romów.

32. Skuteczne instytucje pracowniczych programów
emerytalnych

Ustawodawcza

Przegląd tej dyrektywy jest konieczny ze względu na znaczenie, jakie właściwe struktury
odgrywają w finansowaniu świadczeń emerytalnych.

33. Umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego

Nieustawodawcza

Europejczycy muszą być przygotowani w kontekście coraz bardziej globalnego, otwartego
i konkurencyjnego rynku pracy. Europejskie uniwersytety są przedmiotem rosnącej
światowej konkurencji w zakresie przyciągania talentów i wymiany wiedzy. Komunikat
będzie zawierał przegląd różnych kierunków polityki i programów, które mogą pomóc w
propagowaniu umiędzynarodowienia szkolnictwa.

34. Modernizacja publicznych służb zatrudnienia

Ustawodawcza

Pakiet ten obejmie wszystkie elementy reformy EURES łącznie z dostarczeniem
europejskiej gwarancji zatrudnienia, a także stworzenie europejskiej formalnej sieci
publicznych służb zatrudnienia w UE, aby pomóc opracować i wdrożyć plan działania na
rzecz mobilności pracy oraz modernizację i wzmocnienie publicznych służb zatrudnienia w
celu zmian na rynkach pracy.

35. Europejska platforma współpracy w zakresie walki z
pracą nierejestrowaną

Ustawodawcza

Niniejszy projekt decyzji dotyczy ustanowienia europejskiej platformy współpracy między
inspektorami pracy i innymi organami egzekwowania prawa. Jej celem jest przyjęcie
bardziej spójnego podejścia poprzez wszystkie kluczowe obszary na które wpływ ma praca
nierejestrowana i wspieranie bardziej skutecznego zwalczania pracy nierejestrowanej w
drodze polepszenia współpracy, dzielenia się najlepszymi praktykami i określenie
wspólnych zasad.

Wykorzystywanie europejskich zasobów w sposób optymalny
36. Przegląd unijnych ram politycznych i prawnych na rzecz
produkcji ekologicznej

Ustawodawcza

Cele polityki obecnych ram produkcji ekologicznej (rozporządzenie nr 834/2007 oraz
komunikat COM (2004) 415 są następujące:
- stworzenie zrównoważonego systemu zarządzania rolnictwem oraz
- wytwarzanie produktów wysokiej jakości i wysoko zróżnicowanego asortymentu
produktów odpowiadających potrzebom konsumentów zwracających uwagę na stosowanie
procesów niestanowiących zagrożenia dla środowiska, zdrowia i dobrostanu zwierząt.
Przegląd zweryfikuje, czy są one nadal odpowiednie i dostosowane do przyszłego rozwoju
produkcji ekologicznej.
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37. Strategia UE w sprawie przystosowania do zmiany
klimatu

Ustawodawcza/nieusta Skutecznie przyczynie się do lepszego przygotowania Europy odpornej na zmianę klimatu.
wodawcza
Oznacza to zwiększenie gotowości i zdolności reagowania na negatywne skutki zmiany
klimatu UE, jej państw członkowskich i regionów.

38. Nowe ramy dotyczące klimatu i energii na okres do 2030
r.

Ustawodawcza/nieusta - Osiągnięcie celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 80 – 95% do 2050 r. w
wodawcza
porównaniu do poziomu z 1990 r.
- Wspieranie długoterminowej konkurencyjności, bezpieczeństwa dostaw energii i
zrównoważonego rozwoju
- Przedstawienie długoterminowej perspektywy dla inwestycji do 2030 r.

39. Przegląd strategii tematycznej dotyczącej
zanieczyszczenia powietrza i związanych z tym
przepisów

Ustawodawcza

W ramach inicjatywy oceniona zostanie realizacja i osiągnięcie bieżących polityk
dotyczących stanu zanieczyszczenia powietrza oraz jakości powietrza. Będzie ona również
obejmować wnioski ustawodawcze dotyczące zmiany dyrektywy NEC i innych przepisów
dotyczących jakości powietrza, o ile będzie to właściwe, w celu zapewnienia lepszej
ochrony przed wpływem zanieczyszczenia powietrza na zdrowia ludzkie i środowisko
naturalne, jednocześnie przyczyniając się do realizacji strategii „Europa 2020”.

40. Przegląd polityki dotyczącej odpadów oraz odnośnego
prawodawstwa

Ustawodawcza

Inicjatywa ta przewiduje dokonanie przeglądu głównych celów w przepisach UE
dotyczących odpadów (zgodnie z klauzulą przeglądu w dyrektywie ramowej w sprawie
odpadów, dyrektywie w sprawie składowania odpadów oraz dyrektywie w sprawie
opakowań) i przeprowadzona zostanie ocena ex post dyrektyw strumienia odpadów, w tym
sposobów zwiększenia spójności między nimi.

41. Ramy oceny dotyczące środowiska, klimatu i energii,
Ustawodawcza/nieusta W kontekście obowiązującego prawodawstwa UE w ramach inicjatywy zbadane zostaną
umożliwiające bezpieczne niekonwencjonalne wydobycie wodawcza
różne warianty pozwalające na zagwarantowanie, że podjęte zostaną próby dywersyfikacji
węglowodorów
dostaw energii oraz poprawy konkurencyjności, w tym poprzez wykorzystanie gazu ze
źródeł niekonwencjonalnych. Ramy te będą ukierunkowane na wyrównanie szans w całej
UE, przejrzystość i przewidywalność zarówno dla podmiotów gospodarczych, jak i
obywateli, zwłaszcza w odniesieniu do projektów badawczych, w pełni uwzględniające
emisję gazów cieplarnianych i zarządzanie ryzykiem w zakresie klimatu i środowiska
zgodnie z oczekiwaniami społecznymi.
Budowanie bezpiecznej UE
42. Ubezpieczenie i odpowiedzialność w dziedzinie energii
jądrowej

Ustawodawcza

Zwiększenie odszkodowań dla ofiar w przypadku awarii jądrowej i utworzenia rynku
wewnętrznego/równych szans dla inwestorów.
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43. Inicjatywy dotyczące broni palnej: ograniczenie liczby
przestępstw dokonywanych z użyciem broni palnej w
Europie

Nieustawodawcza

Broń palna pochodząca z przemytu wykorzystywana jest przez sieci przestępcze i
przestępców. Legalnie posiadana broń palna jest również wykorzystywana niezgodnie z
prawem. Celem tego komunikatu będzie przedstawienie: charakteru/skali problemu i
bieżące działania, w tym w wymiarze zewnętrznym; nowych/zwiększonych działań UE
(np. większa rola Europolu;); finansowania); kierunku polityki egzekwowania prawa pod
kątem dokonania w 2015 r. przeglądu dyrektywy nr 91/477 o broni palnej, w tym
ewentualnie dyrektywy o sankcjach karnych na podstawie art. 83 ust. 1 TFUE.

44. Ramy środków administracyjnych służących zamrażaniu
funduszy, aktywów finansowych i korzyści
gospodarczych osób i podmiotów podejrzanych o
działalność terrorystyczną na terytorium UE (art. 75
TFUE)

Ustawodawcza

Ramy prawne UE dotyczące zamrożenia funduszy, aktywów finansowych i korzyści
gospodarczych osób i podmiotów podejrzanych o działalność terrorystyczną obejmują
jedynie terrorystów, którzy stanowią zagrożenie na skalę międzynarodową, globalną .
Obecnie nie istnieją jednak ramy ukierunkowane na realizację celów przestrzeni wolności,
bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Celem tej inicjatywy jest wykorzystanie nowej
podstawy prawnej traktatu lizbońskiego w celu ustanowienia spójnych i skutecznych ram
prawnych dla środków administracyjnych służących zamrażaniu funduszy, aktywów
finansowych i korzyści gospodarczych takich osób lub podmiotów.

45. Specjalne gwarancje w postępowaniu karnym dla osób
podejrzanych lub oskarżonych wymagających
szczególnego traktowania

Ustawodawcza

Dyrektywa ta ma zagwarantować, że w całej UE w postępowaniu karnym szczególna
uwaga zostanie poświęcona osobom podejrzanym lub oskarżonym, które nie mogą
zrozumieć ani śledzić treści lub znaczenia postępowania, na przykład ze względu na swój
wiek, stan psychiczny czy fizyczny.

46. Doręczanie w państwach członkowskich dokumentów
sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i
handlowych

Ustawodawcza

W przeglądzie rozporządzenia 1393/2007 ze szczególną uwagą potraktowana zostanie
efektywność działań jednostek przekazujących i przyjmujących, a nacisk zostanie położony
na praktyczną realizację żądania w sprawie przekazania wniosku o doręczenie. Mogłoby to
obejmować ustanowienie wspólnych minimalnych standardów.

47. Sprawozdanie na temat obywatelstwa UE – 2013 r.:
Postępy w zakresie usuwania przeszkód dla
wykonywania praw obywateli UE*

Nieustawodawcza

Sprawozdanie z postępów, jakie udało się poczynić od Sprawozdania na temat
obywatelstwa z 2010 r. i identyfikowanie kolejnych działań na rzecz zakończenia usuwania
przeszkód w zakresie pełnego korzystania przez obywateli UE z przysługujących im praw
na mocy traktatu. Będzie to stanowić jeden z rezultatów Europejskiego Roku Obywateli.
(Q2 2013)

48. Ustanowienie Prokuratury Europejskiej w celu ochrony
interesów finansowych Unii*

Ustawodawcza

Inicjatywa ta ma na celu określenie ram i warunków umożliwiających ustanowienie
Prokuratury Europejskiej, która ma koncentrować się na ochronie interesów finansowych
Unii. Towarzyszyć jej będą wnioski w sprawie reformy Eurojustu i w sprawie ochrony
interesów finansowych UE. (Q2 2013)
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49. Walka z praniem brudnych pieniędzy

Ustawodawcza

Jako jedno z przestępstw o wymiarze europejskim, pranie brudnych pieniędzy, uznaje się
za przestępstwo we wszystkich państwach członkowskich UE. Państwa członkowskie UE
nie dysponują jednak identyczną definicją prania brudnych pieniędzy, a także stosują różne
sankcje. W związku z tym, że utrudnia to dochodzenia w sprawach transgranicznych i
współpracę policyjną, istnieje potrzeba zharmonizowania kwestii dotyczących przestępstwa
prania brudnych pieniędzy na poziomie UE.

50. Zwalczanie przemytu papierosów

Nieustawodawcza

Strategia ta proponuje kompleksowe działania na szczeblu UE w związku z nielegalnym
handlem papierosami, biorąc pod uwagę straty spowodowane w dochodzie publicznym i
rolę rynku zbytu dla przestępczości zorganizowanej. Lepiej skoordynowane i bardziej
ukierunkowane działania obejmowałyby wymianę informacji, ustalanie norm i współpracę
międzynarodową.

51. Przegląd unijnej polityki wizowej mający na celu
wprowadzenie ułatwień dla pełnoprawnych podróżnych

Ustawodawcza/nieusta Od momentu wejścia w życie wspólnotowy kodeks wizowy („kodeks wizowy”) ujednolicił
wodawcza
zasady i warunki wydawania wiz oraz wzmocnił zharmonizowane stosowanie wspólnych
zasad. W oparciu o sprawozdanie oceniające na temat wdrożenia, Komisja zamierza
zaproponować zmiany w celu udoskonalenia definicji zawartych w kodeksie wizowym.
Pozwoli to na zapewnienie, że polityka wizowa UE będzie sprzyjać wzrostowi
gospodarczemu i wymianie kulturalnej poprzez ułatwienie podróży do UE pełnoprawnych
podróżnych, takich jak przedsiębiorcy, turyści, studenci i młodzi ludzie, przy jednoczesnym
zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa UE.

52. Leki weterynaryjne

Ustawodawcza

53. Wykorzystanie techniki klonowania do produkcji
żywności

Ustawodawcza/nieusta Działania następcze wynikające ze sprawozdania Komisji w sprawie klonowania zwierząt
wodawcza
do celów produkcji żywności, w kontekście prawidłowego funkcjonowania rynku
wewnętrznego.

Nowe ramy dla leków weterynaryjnych i niektóre aspekty ich stosowania, w celu
stworzenia równych zasad w UE i zmniejszenia obciążeń administracyjnych.
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Europa jako partner na arenie światowej
54. Przygotowania stanowiska UE w odniesieniu do
programu działań na rzecz rozwoju po 2015 r.

Nieustawodawcza

Jako część procesu realizacji połączonych strategii na rzecz milenijnych celów rozwoju,
działania następczych w odniesieniu do Rio+20 i procesów w zakresie celów
zrównoważonego rozwoju, komunikat ten dążyć do osiągnięcia porozumienia w sprawie
ambitnych ram globalnych na rzecz rozwoju ze szczególnym naciskiem na wspólną
odpowiedzialność i rozliczalność.

55. Przygotowywanie stanowiska UE w sprawie działań
następczych w odniesieniu do Rio+20 i opracowania
celów zrównoważonego rozwoju

Nieustawodawcza

Jako część procesu prowadzenia połączonych strategii na rzecz milenijnych celów rozwoju,
działania następczych w odniesieniu do Rio+20 i procesów w zakresie celów
zrównoważonego rozwoju, komunikat ten przedstawi działania następcze UE w
odniesieniu do Rio+20, w tym cele zrównoważonego rozwoju.

56. Pakiet „rozszerzenie” na 2013 r.

Nieustawodawcza

Rada wystąpiła do Komisji z prośbą o systematyczne przekazywanie informacji o krajach
kandydujących i potencjalnych krajach kandydujących. Dokument strategiczny Komisji
umożliwia Radzie Europejskiej pod koniec każdego roku określenie głównych
strategicznych wytycznych dotyczących rozszerzenia.

57. Dyrektywy negocjacyjne dotyczące kompleksowej
umowy handlowej i inwestycyjnej z odnośnymi
partnerami

Wytyczne
negocjacyjne

Zakładając, że sprawozdanie końcowe grupy roboczej wysokiego szczebla ds. wzrostu
gospodarczego i zatrudnienia oraz analiza zakresu będą zawierały zalecenia dotyczące
rozpoczęcie ewentualnych negocjacji takich umów, głównym celem polityki będzie
zrealizowanie niewykorzystanego potencjału i tworzenie nowych możliwości
gospodarczych, w szczególności w sektorach, które mają największy potencjał do
tworzenia miejsc pracy i stymulowania wzrostu gospodarczego. Ma ona być również
wyraźnym sygnałem, że dwie największe gospodarki na świecie pozostają nadal
zaangażowane w działania mające na celu otwarcie rynków

58. Kompleksowe podejście do zarządzania kryzysowego
poza UE

Nieustawodawcza

Unia Europejska w większym stopniu niż jakikolwiek inny międzynarodowy podmiot,
dysponuje wyjątkowym wachlarzem instrumentów w celu propagowania rozwiązywania
złożonych kryzysów zewnętrznych. Instrumenty te muszą być stosowane w sposób spójny i
w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi, z uwzględnieniem całego cyklu kryzysu,
zaczynając od zapobiegania kryzysom do odbudowy.
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Załącznik II: Inicjatywy na rzecz uproszczenia i zmniejszenia obciążeń regulacyjnych
Nr
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zmniejszeniu obciążeń
regulacyjnych

Data
przyjęcia

Nieustawodawcza

Ograniczenie biurokracji w stosunku do
łączących się spółek, poprzez uproszczenie
procedury zgłoszenia i rozpatrywanie większej
liczby
spraw
dotyczących
łączenia
przedsiębiorstw, które nie są skomplikowane, w
ramach uproszczonej procedury.

Przedsiębiorstwa,
których
dotyczą 2013
procedury zgłoszenia, w celu uzyskania
zatwierdzenia Komisji w sprawach
łączenia przedsiębiorstw.

Ustawodawcza

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady, aby znacznie ograniczyć
koszty inżynierii lądowej, jak również koszty
spowodowane
zbędnymi
obciążeniami
administracyjnymi, co ma stanowić zachętę do
rozmieszczania infrastruktury.

Rozporządzenie to obejmuje prawa i 2013
obowiązki mające zastosowanie do władz
krajowych i lokalnych, jak również
operatorów telekomunikacyjnych i innych
operatorów (np. w zakresie wody, energii,
kolei).

Ustawodawcza

Celem wniosku jest uproszczenie i usprawnienie Wszystkie
podmioty
gospodarcze, 2013
istniejących ram prawnych, aby podnieść których dotyczą kontrole w całym
skuteczność
kontroli
urzędowych łańcuchu żywnościowym.
przeprowadzanych przez państwa członkowskie
w całym łańcuchu żywnościowym, przy
jednoczesnej minimalizacji obciążeń dla
przedsiębiorców. Efektywniejsze wykorzystanie
środków kontroli pozwoli skuteczniej zapobiegać
kryzysom, ograniczy jednocześnie koszty tych
środków
dla
podmiotów
gospodarczych
przestrzegających przepisy i zapewni wyrównane
szanse.

Konkurencja
1.

Uproszczenie kontroli UE dotyczących
łączenia przedsiębiorstw

Agenda cyfrowa
2.

Obniżenie kosztów rozmieszczania
infrastruktury szerokopasmowej

Zdrowie i konsumenci
3.

Nowe rozporządzenie w sprawie kontroli
urzędowych
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4.

Nowe rozporządzenie w sprawie
materiału rozmnożeniowego roślin

Ustawodawcza

Inicjatywa
ma
na
celu
wspieranie Mikroprzedsiębiorstwa objęte przepisami 2013
innowacyjności i ma zapewnić zmniejszenie dotyczącymi materiału rozmnożeniowego
obciążenia administracyjnego oraz elastyczność roślin.
ram regulacyjnych w kontekście globalizacji,
specjalizacji
i
opracowywania
nowych
zastosowań produktów rolnych, a także
zmieniających się oczekiwań społeczeństwa
wobec wzajemnego oddziaływania rolnictwa i
środowiska naturalnego. Inicjatywa przyczyni się
do unowocześnienia i uproszczenia przepisów
poprzez zastąpienie 12 dyrektyw w sprawie
nasion i materiału rozmnożeniowego roślin
jednym aktem.

5.

Nowe rozporządzenie dotyczące zdrowia
roślin

Ustawodawcza

Zwolnienie dotyczące małych operatorów MŚP sprzedające materiał
sprzedających materiał roślinny wyłącznie na wyłącznie na rynku lokalnym.
rynku lokalnym zostanie utrzymane.

6.

Nowe rozporządzenie dotyczące zdrowia
zwierząt

Ustawodawcza

Prostsze ramy (1 rozporządzenie zastępujące
ponad 40 dyrektywy) i bardziej przejrzysty
podział obowiązków jest łatwiejszy do
zrozumienia i wykorzystywana przez władze i
podmioty, wymagają one mniej czasu i wysiłku
w zakresie analizy i wykonania przepisów.
Lepsze wykorzystanie nowych technologii
elektronicznych
i
uproszczone
wymogi
umożliwią potencjalnie znaczne oszczędności,
jednocześnie utrzymane zostaną wysokie normy
bezpieczeństwa, które są niezbędne do
zapewnienia kontroli chorób i bezpiecznego
handlu zwierzętami i produktami zwierzęcymi.

roślinny 2013

Europejscy
hodowcy
zwierząt 2013
hodowlanych,
przedsiębiorstwa
handlujące żywymi zwierzętami lub
produktami pochodzenia zwierzęcego,
właściwe krajowe organy weterynaryjne
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7.

Przegląd przepisów prawa dotyczących
leków weterynaryjnych

Ustawodawcza

Uproszczenie otoczenia regulacyjnego przed i po
udzieleniu pozwolenia na dopuszczenie do
obrotu (w tym w zakresie nadzoru nad
bezpieczeństwem farmakoterapii):
- zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla
przedsiębiorstw (ze szczególnym naciskiem na
MŚP) wyraźnie zidentyfikowane podczas
konsultacji społecznych i opracowywania oceny
skutków,
- zwiększenie dostępności leków (w tym dla
gatunków rzadkich) na jednolitym rynku.

Przemysł farmaceutyczny w zakresie 2013
leków weterynaryjnych, (w tym MŚP),
rolnicy i pszczelarze, lekarze weterynarii,
właściwe organy krajowe, właściciele
zwierząt domowych, konsumenci.

8.

Pakiet regulacji prawnych dotyczących
higieny (przegląd)

Ustawodawcza

Ponieważ zasady i wymagania regulacji Właściwe organy państw członkowskich i 2013
prawnych w sprawie higieny otwarły rynek podmioty prowadzące przedsiębiorstwa
europejski dla wszystkich przedsiębiorstw spożywcze.
sektora spożywczego, wszystkie krajowe środki
muszą być notyfikowane Komisji i pozostałym
państwom członkowskim na etapie projektu, dla
celów informacyjnych oraz aby dać im
możliwość przedstawienia uwag dotyczących
projektu przepisów, które po przyjęciu staną się
obowiązujące (dyrektywa nr 98/34/WE).
W ramach przeglądu pakietu dotyczącego
higieny przewiduje się uproszczenie obecnych
zasad zgłaszania, które mogą powodować
częstsze korzystanie przez państwa członkowskie
z
możliwości z zakresu elastyczności
określonych w przepisach pakietu dotyczącego
higieny.
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Nr

Tytuł

Rodzaj inicjatywy

Aspekty inicjatyw na rzecz uproszczenia i
zmniejszenia obciążeń regulacyjnych

Zainteresowane strony, które
skorzystają na uproszczeniu lub
zmniejszeniu obciążeń
regulacyjnych

Data
przyjęcia

Przegląd kodeksu granicznego Schengen
(rozporządzenie (WE) nr 562/2006)

Ustawodawcza

Zebranie w jednym akcie prawnym kilku aktów Organy państw członkowskich
zmieniających, między innymi rozporządzenia
dotyczącego korzystania z wizowego systemu
informacyjnego oraz aktów zmieniających z
2011 r.

10. Przegląd unijnej polityki wizowej mający
na celu wprowadzenie ułatwień dla
pełnoprawnych podróżnych

Ustawodawcza

Uproszczenie, jakiego oczekuje się od bardziej Podróżni tacy jak przedsiębiorcy i turyści. 2014
zaawansowanego podejścia, które równoważy
niezbędne kontrole na granicach zewnętrznych z
potrzebą ułatwienia życia pełnoprawnym
podróżnym, na przykład przedsiębiorcom i
turystom.

Ustawodawcza

Elektroniczne
przetwarzanie
deklaracji
właściwości użytkowych wyrobów budowlanych
zostało wyraźnie przewidziane w nowym
rozporządzeniu
w
sprawie
wyrobów
budowlanych (305/2011/UE), które wejdzie w
życie w dniu 1 lipca 2013 r. Zostało to
rozwiązane poprzez upoważnienie Komisji do
przyjmowania aktów delegowanych w tym
zakresie. Brak podstawy prawnej w odniesieniu
do tych działań powoduje niepewność prawną i
w związku z tym stanowi przeszkodę dla
sprawnego i efektywnego wykorzystania
technologii informacyjno-komunikacyjnych w
odniesieniu do deklaracji.

Sprawy wewnętrzne
9.

2013

Przedsiębiorstwa i przemysł
11. Inicjatywa (Akt delegowany Komisji)
dotycząca elektronicznego przetwarzania
deklaracji właściwości użytkowych, na
mocy rozporządzenia w sprawie
wyrobów budowlanych (305/2011/UE)

Przemysł, w szczególności producenci 2013
wyrobów budowlanych, zdecydowanie
poparli odnośny przepis w pierwotnym
wniosku Komisji w sprawie nowego
rozporządzenia.
Dla
przemysłu
elektroniczne
przetwarzanie deklaracji właściwości
użytkowych jest głównym czynnikiem
prowadzącym do oszczędności, czego
dowiódł
rozwój
w
zakresie
efakturowania. Inicjatywa ta zagwarantuje
pewność prawną.
Dystrybutorzy i użytkownicy uzyskają
korzyści
w
wyniku
szybkiego
elektronicznego dostarczania informacji w
zakresie wyrobów budowlanych.
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Nr

Tytuł

Rodzaj inicjatywy

Aspekty inicjatyw na rzecz uproszczenia i
zmniejszenia obciążeń regulacyjnych

Zainteresowane strony, które
skorzystają na uproszczeniu lub
zmniejszeniu obciążeń
regulacyjnych

Data
przyjęcia

12. Rozporządzenie wykonawcze Komisji
zmieniające rozporządzenie (WE) nr
340/2008 r. w sprawie opłat i należności
wnoszonych na rzecz Europejskiej
Agencji Chemikaliów na mocy
rozporządzenia (WE) nr 1907/2006
(REACH)
z zastrzeżeniem przeglądu REACH
2012 r.

Ustawodawcza

Projekt zmiany rozporządzenia oparty jest na
zaleceniach wynikających z przeglądu REACH,
w szczególności zalecenie w celu zapewnienia
dodatkowego wsparcia dla MŚP, uwzględniając
dalsze zmiany w zakresie rozłożenia opłat w
ramach
różnych
kategorii
wielkości
przedsiębiorstw. Zmienia ono opłaty i należności
w taki sposób, że uwzględnia koszty agencji, ale
przewiduje dalsze zmniejszanie kosztów dla
MŚP, które mają mniejszą zdolność absorpcji
kosztów osiągnięcia zgodności z przepisami
REACH w porównaniu z dużymi firmami.

Zmiana struktury opłat oznacza dalsze 2013
obniżenie ich dla MŚP: --35%, -65% i 95% w stosunku do standardowej opłaty
związanej z rejestracją i -30%, -60% i 90% w odniesieniu do standardowych
opłat
za
działania
związane
z
zezwoleniem w stosunku do obecnej
sytuacji: --30%, -60% i -90% za
rejestrację i -20%, -50% i -85% za
zezwolenie.
W celu zapewnienia wystarczających
środków dla działalności agencji, to
zmniejszenie opłat i należności dla MŚP
należy rekompensować przez wzrost opłat
standardowych i opłat stosowanych w
odniesieniu do dużych przedsiębiorstw.

13. Przegląd wszystkich istniejących
rozporządzeń Komisji, wykonujących
rozporządzenie Rady (WE) nr 1216/2009
(zasady handlu mające zastosowanie do
niektórych towarów pochodzących z
przetwórstwa produktów rolnych)

Ustawodawcza

Wniosek ma na celu dostosowanie istniejących
aktów wykonawczych Komisji przyjętych na
podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr
1216/2009 do traktatu lizbońskiego.

Korzyści
odniosą
wszystkie 2013
zainteresowane strony, np. importerzy i
eksporterzy przetworzonych produktów
rolnych oraz właściwe organy w
państwach członkowskich (służby celne,
agencje
płatnicze,
ministerstwa
rolnictwa/gospodarki).
Dostosowania spowoduje wprowadzenie
jaśniejszych przepisów dla importerów i
eksporterów, a tym samym obniży koszty
transakcji.
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Nr

Tytuł

14. Reforma rynku wewnętrznego wyrobów
przemysłowych

Rodzaj inicjatywy

Ustawodawcza

Aspekty inicjatyw na rzecz uproszczenia i
zmniejszenia obciążeń regulacyjnych

Zainteresowane strony, które
skorzystają na uproszczeniu lub
zmniejszeniu obciążeń
regulacyjnych

Celem wniosku jest między innymi rozwiązaniu Przedsiębiorstwa
w
problemu niedociągnięć, barier i nieaktualnych przemysłowych i ściśle
wymogów
obowiązującego
unijnego powiązane sektory usługowe.
prawodawstwa
w
zakresie
produktów
przemysłowych w celu dalszego wzmocnienia i
uproszczenia ram regulacyjnych.

Data
przyjęcia

sektorach 2013
ze sobą

Rynek wewnętrzny i usługi
15. Inicjatywa w zakresie e-fakturowania w
dziedzinie zamówień publicznych

Ustawodawcza/nieust Ograniczenie czasu i kosztów związanych z Przedsiębiorstwa
awodawcza
fakturowaniem
w
dziedzinie
zamówień uczestnictwem
publicznych dla przedsiębiorstw.
publicznych.

w

zainteresowane 2013
zamówieniach

Gospodarka morska i rybołówstwo
16. Wniosek dotyczący rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie zachowania zasobów rybnych w
drodze zastosowania technicznych
środków ochrony organizmów morskich

Ustawodawcza

Główny problem, którego rozwiązania ma na
celu ta inicjatywa to zmniejszenie stopnia
złożoności istniejącego ustawodawstwa w
zakresie środków technicznych.
Inicjatywa ta ma na celu uproszczenie obecnych
rozporządzeń w sprawie środków technicznych
poprzez opracowanie rozporządzenia ramowego
wraz z specjalnymi zasadami opracowanymi na
poziomie regionalnym.

Sektor połowowy i administracje 2014
krajowe.
Przewiduje się, że takie uproszczenie
pozwoli zmniejszyć koszty administracji
krajowych w zakresie kontroli i
egzekwowania przepisów.
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Nr

Tytuł

Rodzaj inicjatywy

Aspekty inicjatyw na rzecz uproszczenia i
zmniejszenia obciążeń regulacyjnych

Zainteresowane strony, które
skorzystają na uproszczeniu lub
zmniejszeniu obciążeń
regulacyjnych

Data
przyjęcia

Podatki i unia celna
17. Ułatwianie prowadzenia działalności
gospodarczej poprzez wypełnianie
standardowej deklaracjach VAT

Ustawodawcza/nieust Komisja wystąpi z wnioskiem w sprawie Przedsiębiorstwa zaangażowane w handel 2013
awodawcza
udostępnienia ujednoliconej deklaracji dla transgraniczny.
podatku VAT we wszystkich językach oraz
możliwości jej fakultatywnego stosowania przez
przedsiębiorców w całej UE.
Przy pomocy państw członkowskich Komisja
stworzy
portal
internetowy
poświęcony
podatkowi VAT w UE.

Transport
18. Niebieski pas dotyczący jednolitego
rynku w obszarze transportu morskiego

Ustawodawcza/nieust W celu zmniejszenia obciążeń administracyjnych Przedsiębiorstwa działające w sektorze 2013
awodawcza
dla wewnątrzunijnego transportu morskiego do żeglugi handlowej.
poziomu, który jest porównywalny do poziomu
w ramach innych rodzajów transportu, poprzez
unikanie wielokrotnych kontroli.
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Załącznik III: Wykaz rozpatrywanych wniosków, które zostały wycofane3
Nr

COM/SEC/
Numer
międzyinstytucjo
nalny

Tytuł

Powód wycofania

Informacja o
przyjęciu
wniosku przez
KE w Dz.U.

Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne
1.

COM (1983) 13.

Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady (EWG) wykonującego
na obszarze Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej decyzję nr
3/80 Rady Stowarzyszenia EWG/Turcja w sprawie stosowania
systemów zabezpieczenia społecznego państw członkowskich
Wspólnot Europejskich w odniesieniu do pracowników tureckich
oraz do członków ich rodzin.

Nieaktualny. Zastąpiony wnioskiem COM (2012) 152, Dz.U. C 110 z 25.
wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie stanowiska w 4. 83, s. 1.
odniesieniu do postanowień dotyczących koordynacji
systemów zabezpieczenia społecznego, jakie ma zostać zajęte
w imieniu Unii Europejskiej w ramach Rady Stowarzyszenia
utworzonej Układem ustanawiającym stowarzyszenie między
Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Turcją 2012/0076
(NLE).

Europejska Służba Działań Zewnętrznych
2.

COM (2012) 43.
2012/0009/NLE

Wniosek w sprawie decyzji Rady dotyczącej stanowiska Unii Komisja zmieniła w tej sprawie swoje stanowisko.
Europejskiej we Wspólnym Komitecie EOG w sprawie zmiany
załącznika XIII (Transport)

Dz.U. C 102 z
5.4.2012, s.25.

Rozszerzenie
3.

3

COM (84) 306.

.Projekt decyzji Rady o współpracy EWG-Jugosławia dotyczącej
wdrożenia postanowień umowy o współpracy EWG-Jugosławia z
dnia 1 kwietnia 1983 r. w odniesieniu do dziedziny
zabezpieczenia społecznego.

Nieaktualny. Przepisy dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego zostały zawarte w układach o
stabilizacji i stowarzyszeniu zawartych z większością krajów
będących następcami byłego państwa. Wnioski dotyczące
Chorwacji i Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii
zostały przyjęte przez Radę w październiku 2010 r. (Dz.U. L
306 z 23.11.2010). Wnioski dotyczące Albanii i Czarnogóry są
przedmiotem dyskusji.

Wycofanie wniosków będzie obowiązywać od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
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Nr

COM/SEC/
Numer
międzyinstytucjo
nalny

Tytuł

Powód wycofania

Informacja o
przyjęciu
wniosku przez
KE w Dz.U.

Przedsiębiorstwa i przemysł
4.

COM (2010) 280.
2010/0168/NLE

Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie obowiązkowego
stosowania regulaminu nr 100 Europejskiej Komisji Gospodarczej
Organizacji Narodów Zjednoczonych do celów homologacji
pojazdów silnikowych w odniesieniu do bezpieczeństwa
elektrycznego.

Nieaktualny. Zastąpiony wraz z COM (2010)310 nowym Dz.U. C 121 z
wnioskiem przyjętym jako rozporządzenie Komisji (UE) nr 19.4.11, s. 12.
407/2011 z dnia 27 kwietnia 2011 r. zmieniające
rozporządzenie (WE) nr 661/2009 Parlamentu Europejskiego i
Rady.

5.

COM (2010) 310.
2010/0169/NLE

Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie obowiązkowego
stosowania regulaminów nr 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 13 H,
14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 31, 34, 37, 38, 39, 43,
44, 46, 48, 55, 58, 61, 66, 67, 73, 77, 79, 80, 87, 89, 90, 91, 93,
94, 95, 97, 98, 99, 102, 105, 107, 110, 112, 116, 118, 121, 122,
123 i 125 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji
Narodów Zjednoczonych dotyczących homologacji typu
pojazdów silnikowych, ich przyczep oraz układów, części i
oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych
pojazdów.

Nieaktualny. Zastąpiony wraz z COM (2010)280 nowym Dz.U. C 121 z
wnioskiem przyjętym jako rozporządzenie Komisji (UE) nr 19.4.11, s. 14.
407/2011 z dnia 27 kwietnia 2011 r. zmieniające
rozporządzenie (WE) nr 661/2009 Parlamentu Europejskiego i
Rady.

Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu
Unii Europejskiej Umowy między Unią Europejską a Australią o
przetwarzaniu i przekazywaniu przez przewoźników lotniczych
australijskiej służbie celnej danych dotyczących przelotu pasażera
(danych PNR) pochodzących z Unii Europejskiej.

Nieaktualny. Zastąpiony wnioskiem COM (2011)281 Dz.U. C 88 z
dotyczącym decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między 19.3.11, s. 7.
Unią Europejską a Australią o przetwarzaniu i przekazywaniu
przez przewoźników lotniczych australijskiej służbie celnej i
granicznej danych dotyczących przelotu pasażera (danych
PNR), która została przyjęta w dniu 13 grudnia 2011 r.

Sprawy wewnętrzne
6.

COM (2009) 701.
2009/0186/NLE
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Nr

COM/SEC/
Numer
międzyinstytucjo
nalny

7.

COM(2009)702
2009/0187/NLE

Tytuł

Powód wycofania

Informacja o
przyjęciu
wniosku przez
KE w Dz.U.

Wniosek w sprawie decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy
między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o
przetwarzaniu i przekazywaniu przez przewoźników lotniczych
danych dotyczących przelotu pasażera (danych PNR) do
Departamentu
Bezpieczeństwa
Wewnętrznego
Stanów
Zjednoczonych (DHS) (umowa w sprawie danych PNR z 2007 r.)

Nieaktualny. Zastąpiony wnioskiem COM(2011)807 w Dz.U. C 88 z
sprawie decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy między 19.3.11, s. 7.
Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Unią Europejską o
wykorzystywaniu danych dotyczących przelotu pasażera oraz
przekazywaniu
takich
danych
do
Departamentu
Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych. Rada
przyjęła powyższy wniosek dnia 26 kwietnia 2012 r.
(2011/0382/NLE). Umowa UE-USA w sprawie danych PNR
weszła w życie z dniem 1 lipca 2012 r.

Sprawiedliwość
8.

COM (2006) 399.
2006/0135/CNS

Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego
rozporządzenie (WE) nr 2201/2003 w odniesieniu do jurysdykcji i
wprowadzającego zasady dotyczące prawa właściwego w
sprawach małżeńskich

Nieaktualny. Zastąpiony nowym wnioskiem COM (2010)105 przyjętym jako rozporządzenie Rady (UE) nr 1259/2010 r.
wprowadzające w życie wzmocnioną współpracę w dziedzinie
prawa właściwego dla rozwodów i separacji prawnej w 14
państwach członkowskich.

9.

COM (2010) 708.
2010/0347/APP

Wniosek dotyczący decyzji Rady zmieniającej decyzję
(2008/203/WE) z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie wykonania
rozporządzenia (WE) nr 168/2007 w odniesieniu do przyjęcia
wieloletnich ram prac Agencji Praw Podstawowych Unii
Europejskiej na lata 2007–2012.

Nieaktualny. Miał on na celu zmianę obecnej decyzji Dz.U. C 121 z
dotyczącej wieloletnich ram prac, która wygasa z końcem 19.4.11, s. 35.
2012 r. Nie uzyskał on wymaganej jednomyślności w Radzie i
został zastąpiony wnioskiem COM(2011)880 dotyczącym
decyzji Rady ustanawiającej wieloletnie ramy prac Agencji
Praw Podstawowych Unii Europejskiej w latach 2013 – 2017,
który ma zostać przyjęty przed końcem 2012 r.

10. COM(2002)520

Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie podpisania przez Dyskusje w Radzie wykazały, że nie można osiągnąć Dz.U. C 20-E z
Wspólnotę Europejską Konwencji Rady Europy w sprawie jednomyślności w tej sprawie.
28.1.2003, s. 369.
kontaktów z dziećmi.
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COM/SEC/
Numer
międzyinstytucjo
nalny

Tytuł

Powód wycofania

Informacja o
przyjęciu
wniosku przez
KE w Dz.U.

Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych
11. COM(2001)272,
zmieniony
COM(2002) 577.
2001/0115/COD

Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Nieaktualny. Zastąpiony wnioskiem COM (2012) 363
w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnoty w ramach dotyczącym
prawa karnego
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
zwalczania nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii za
pośrednictwem prawa karnego.

Dz.U. C 240-E z
28.8.2001, s.125 i
Dz.U. C 71-E z
25.3.2003, s. 1.

Podatki i unia celna
12. COM (2003)234
zmieniony przez
COM (2004) 468.
2003/0091/CNS

Wniosek dotyczący dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę W dyskusjach w Radzie w sprawie niniejszego wniosku nie Dz.U. C 76 z
77/388/EWG w zakresie podatku od wartości dodanej od usług ma żadnego postępu od 2010 r. Biorąc pod uwagę stanowisko 25.03 2004, s.16.
Rady, Komisja ma zamiar dokonania przeglądu tej kwestii w
świadczonych w sektorze pocztowym
kontekście przyszłych rozważań w sprawie wszystkich
zwolnień z VAT w interesie publicznym (działania następcze
dotyczące komunikatu w sprawie VAT, COM (2012) 851).

Wymiana handlowa
13. COM (2005) 661.
2005/0254/COD

Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie oznaczania Oprócz braku porozumienia w Radzie, najnowsze zmiany w Dz.U. C 49 z
kraju pochodzenia określonych produktów przywożonych z wykładni zasad WTO przedstawione przez jej organ 28.2.2006, s. 53.
państw trzecich
apelacyjny spowodowały, że niniejszy wniosek jest
nieaktualny.

Kodyfikacje
14. COM (2009) 546.
2009/0154 (COD)

Wniosek w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Akt, którego dotyczy wniosek o ujednolicenie, zostanie Dz.U. C 88 z
odnoszącej się do zakłóceń radioelektrycznych (kompatybilności uchylony z mocą od dnia 1 listopada 2014 r.
19.3.2011, s. 2.
elektromagnetycznej) pojazdów (wersja ujednolicona).
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