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1. WPROWADZENIE: NOWA EPOKA 

Rok 2010 stanowi początek nowej epoki w Unii Europejskiej.  

Kryzys gospodarczy dotknął nas bardzo mocno: społeczności, obywatele i przedsiębiorstwa w 
całej Europie doświadczyły ogromnych problemów. Solidarność europejską wystawiono na 
próbę. Unia Europejska zrozumiała, że jej państwa członkowskie są od siebie wzajemnie 
zależne, więc zmobilizowała się w obliczu kryzysu. Teraz musi wykazać takie samo 
zdecydowanie i jedność w odniesieniu do przyszłości.  

Utrzymanie dotychczasowego stanu nie jest możliwe. Wyzwania, przed którymi stoi Unia, są 
większe niż przed recesją. Nasze pole manewru jest bardziej ograniczone, a reszta świata nie 
stoi w miejscu. Musimy wyciągnąć z tego wnioski i zmienić prowadzoną politykę.  

W związku z kryzysem nasuwa się oczywisty wniosek, że Europa może odnieść sukces, jeżeli 
będzie działać wspólnie – jako Unia. Europa nie ma innego wyjścia: musi poradzić sobie z 
obecnym kryzysem i sprostać długofalowym wyzwaniom, takim jak globalizacja, działania w 
dziedzinie klimatu i starzenie się społeczeństwa. W ten sposób będzie mogła nadrobić 
niedawne straty, odzyskać konkurencyjność i skierować UE na drogę prowadzącą do 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego. 

Dzięki wejściu w życie traktatu lizbońskiego, ostatnim wyborom do Parlamentu 
Europejskiego i mianowaniu nowego kolegium komisarzy Unia Europejska posiada narzędzia 
niezbędne do osiągnięcia powyższych celów.  

Teraz pozostaje kwestia woli politycznej – Komisja Europejska jest gotowa podjąć to 
wyzwanie. Wytyczne polityczne, które przewodniczący Barroso przedstawił we wrześniu 
2009 r., wywołały debatę na temat kierunku, jaki powinna obrać Europa, oraz konkretnych 
działań. Przesłuchania w Parlamencie Europejskim i przeprowadzone po nich głosowanie 
stanowiły bardzo ważny moment w historii demokracji europejskiej, ponieważ podkreśliły 
wspólne wartości i zapewniły szerokie poparcie dla przyszłych inicjatyw unijnych. Bliskie 
kontakty z Radą Europejską i innymi instytucjami UE również pomogły osiągnąć powszechną 
zgodę co do planowanych działań.  

Działania Komisji będą dotyczyły czterech głównych zagadnień: 

– walki z kryzysem i utrzymania społecznej gospodarki rynkowej w Europie,  

– stworzenia programu działań na rzecz obywateli, który stawia ich w centrum polityki 
europejskiej, 

– opracowania ambitnego i spójnego planu działań zewnętrznych o zasięgu globalnym, 

– unowocześnienia instrumentów i metod działania UE. 

Niniejszy pierwszy program prac dotyczy przede wszystkim realizacji inicjatyw 
strategicznych w 2010 r. Ponadto przedstawiono w nim w zarysie inicjatywy na nadchodzące 
lata, co da Parlamentowi Europejskiemu i Radzie oraz zainteresowanym podmiotom wgląd w 
plany Komisji, a jednocześnie zapewni niezbędną elastyczność pozwalającą na 
dostosowywanie się do zmieniających się warunków. Wspomniane inicjatywy mają stanowić 
odpowiedź na aktualne problemy i zapewnić szybkie rezultaty, a także kształtować przyszłość 
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Europy, przynosząc trwałe korzyści jej obywatelom. Podejmując te inicjatywy, Komisja 
wyznaczy kierunek dla UE na najbliższe dziesięciolecie, który określiła w swojej strategii 
„Europa 2020” i w pracach prowadzonych nad przyszłym budżetem unijnym. 

2. WALKA Z KRYZYSEM I UTRZYMANIE SPOŁECZNEJ GOSPODARKI RYNKOWEJ W 
EUROPIE  

Pierwszym aktem politycznym nowej Komisji było przedstawienie jej najważniejszej 
inicjatywy „Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu”1. W dokumencie tym opisano, w jaki sposób UE może 
wyjść z kryzysu i wejść na bardziej zrównoważoną i dynamiczną drogę wzrostu 
gospodarczego, która zapewni wysokie poziomy zatrudnienia, produktywności i spójności 
społecznej. 

Na wiosennym posiedzeniu, które odbyło się w ubiegłym tygodniu, Rada Europejska 
zatwierdziła główne elementy strategii „Europa 2020”. Zaapelowała również o silne 
przywództwo europejskie i powszechnie poparcie dla tej strategii. Jej najważniejszą część 
stanowią: wyraźnie określone cele unijne i krajowe, nowe zarządzanie gospodarką oraz 
opracowanie projektów przewodnich, na których będą się opierać wspólne prace UE i państw 
członkowskich w głównych dziedzinach2. Na czerwcowym posiedzeniu Rada Europejska 
prawdopodobnie zatwierdzi podstawy strategii, po czym Komisja rozpocznie współpracę z 
państwami członkowskimi w celu uzyskania przewidywanych rezultatów. W nadchodzących 
miesiącach i latach zostaną podjęte konkretne kroki zmierzające do realizacji nowej strategii 
zgodnie z trzema głównymi kierunkami prac Komisji w 2010 r. 

2.1. Wyjście z kryzysu 

W odniesieniu do aktualnej sytuacji gospodarczo-finansowej Komisja proponuje następujące 
strategiczne rozwiązania: 

– wzmocnienie nadzoru gospodarczego i koordynacji oraz poprawa zarządzania w strefie 
euro. W związku z czerwcowym posiedzeniem Rady Europejskiej Komisja przedstawi 
wnioski dotyczące zwiększenia koordynacji politycznej w celu wzmocnienia ram nadzoru 
budżetowego w kontekście paktu stabilności i wzrostu, zmniejszenia nierównowagi 
makroekonomicznej, w tym różnic w konkurencyjności dzięki zaleceniom dotyczącym 
bardziej zdecydowanej polityki, a także zmniejszenia niestabilności finansowej w ramach 
podejścia zintegrowanego (inicjatywa strategiczna nr 1); 

– pomoc w przywróceniu równowagi finansom publicznym. Komisja przedstawiła niedawno 
ocenę krajowych programów stabilności i konwergencji w związku z paktem stabilności i 
wzrostu, w której wskazała metody utrzymania konsolidacji budżetowej. Monitorowanie 
będzie kontynuowane i zostanie lepiej powiązane z działaniami następczymi strategii 
„Europa 2020” planowanymi jesienią; 

                                                
1 COM(2010) 2020 z 3.3.2010. 
2 W ramach strategii „Europa 2020” przedstawiono siedem projektów przewodnich: „Unia innowacji”, 

„Młodzież w drodze”, „Europejska agenda cyfrowa”, „Europa efektywnie korzystająca z zasobów”, 
„Polityka przemysłowa w erze globalizacji”, „Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia”, 
„Europejski program walki z ubóstwem”.  
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– zapewnienie wszystkim sektorom gospodarki stabilnych i odpowiedzialnych rynków 
finansowych. Komisja prowadzi intensywną współpracę z innymi instytucjami UE nad 
wprowadzeniem do początku 2011 r. nowego europejskiego systemu nadzoru, aby 
transgraniczne rynki finansowe były odpowiednio zabezpieczone, a ryzyko systemowe – 
szybko lokalizowane. Do lata bieżącego roku współprawodawcy powinni również 
opracować wnioski legislacyjne dotyczące kapitału bankowego oraz osób zarządzających 
alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Powyższe prace należy uzupełnić nowymi 
wnioskami dotyczącymi rynków instrumentów pochodnych (inicjatywa strategiczna nr 2), 
krótkiej sprzedaży i swapów ryzyka kredytowego (inicjatywa strategiczna nr 3), systemów 
gwarantowania depozytów (inicjatywa strategiczna nr 4), nadużyć na rynku (inicjatywa 
strategiczna nr 5), skutecznych narzędzi zarządzania kryzysowego (inicjatywa strategiczna 
nr 6) oraz dalszych wymogów kapitałowych (inicjatywa strategiczna nr 7). Ponadto 
Komisja zaproponuje kierunki działań dotyczące bankowych funduszy naprawczych jako 
ewentualnych narzędzi zarządzania kryzysowego, w tym na przykład opłaty nakładane na 
instytucje finansowe (inicjatywa strategiczna nr 8). Jednocześnie – wraz z postępami 
naprawy gospodarczej – Komisja podejmie konieczne kroki w celu stopniowego 
wycofania środków nadzwyczajnych. 

2.2. Realizacja projektów przewodnich strategii „Europa 2020” 

W najbliższych miesiącach zostaną podjęte konkretne działania wspierające projekty 
przewodnie strategii „Europa 2020” w ścisłej współpracy z odpowiednimi składami 
tematycznymi w Radzie i zainteresowanymi podmiotami. Komisja przedstawi swoje 
propozycje w formie następujących komunikatów: 

– „Europejska agenda cyfrowa” (inicjatywa strategiczna nr 9): obejmuje priorytety dotyczące 
przyspieszenia upowszechnienia szybkiego Internetu i umożliwienia gospodarstwom 
domowym i przedsiębiorstwom czerpania korzyści z technologii cyfrowych. 

– „Polityka przemysłowa w erze globalizacji” (inicjatywa strategiczna nr 10): obejmuje 
priorytety dotyczące poprawy otoczenia biznesu, szczególnie w odniesieniu do MŚP, oraz 
wspierania rozwoju silnej i zrównoważonej bazy przemysłowej, przygotowanej do 
konkurowania na rynkach światowych; 

– „Europejski plan na rzecz badań naukowych i innowacji” (inicjatywa strategiczna nr 11): 
ten projekt przewodni „Unia innowacji” obejmuje priorytety dotyczące poprawy 
ramowych warunków prowadzenia badań naukowych w Europie oraz możliwości w 
zakresie kreatywności i innowacji, w tym ekoinnowacji. Wniesie on wkład do debaty 
planowanej jesienią w Radzie Europejskiej. 

– „Młodzież w drodze” (inicjatywa strategiczna nr 12): obejmuje priorytety dotyczące 
ulepszenia systemów kształcenia, podniesienia atrakcyjności europejskiego szkolnictwa 
wyższego oraz udostępniania młodzieży kolejnych programów na rzecz mobilności. 
Młodsze pokolenie zostało szczególnie dotkliwie dotknięte kryzysem. Komunikat 
„Zatrudnienie wśród młodych ludzi” (inicjatywa strategiczna nr 13) będzie dotyczył 
zwiększenia możliwości zatrudnienia dla młodych ludzi, wspierania staży i szkoleń oraz 
łatwiejszego znalezienia pracy po zakończeniu nauki. 

– „Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia” (inicjatywa strategiczna nr 14): 
obejmuje priorytety dotyczące modernizacji rynków pracy poprzez zwiększanie 
mobilności siły roboczej oraz rozwijanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez 
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całe życie, co powinno podnieść współczynnik aktywności zawodowej i lepiej dopasować 
popyt i podaż na rynku pracy. 

– „Europejski program walki z ubóstwem” (inicjatywa strategiczna nr 15): w ramach tej 
inicjatywy planuje się, aby korzyści płynące ze wzrostu gospodarczego i zatrudnienia były 
szeroko dostępne, a osoby ubogie mogły aktywnie uczestniczyć w życiu społeczeństwa. 
Inicjatywa będzie stanowić kontynuację idei Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i 
Wykluczeniem Społecznym 2010.  

– Będą również prowadzone prace nad projektem przewodnim „Europa efektywnie 
korzystająca z zasobów”. Jego celem jest uniezależnienie wzrostu gospodarczego od 
wykorzystania zasobów, co zapewni Europie większą konkurencyjność. Dzięki takiemu 
podejściu Europa będzie mogła prosperować w niskoemisyjnym świecie ograniczonych 
zasobów, jednocześnie stawiając czoła zmianie klimatu, zapobiegając degradacji 
środowiska oraz utracie bioróżnorodności i ulepszając zrównoważony transport. Komisja 
opracuje plan zawierający najważniejsze działania niezbędne dla zaoszczędzenia 20 % 
energii w budownictwie i transporcie, a także strategię na rzecz zapewnienia bezpiecznych, 
zrównoważonych i konkurencyjnych dostaw energii dla gospodarstw domowych i 
przedsiębiorstw. Komisja będzie również pracować nad przeglądem dyrektywy w sprawie 
opodatkowania energii w celu opodatkowania produktów energetycznych w zależności od 
ich wartości cieplnej i poziomu emisji dwutlenku węgla. W 2010 r. Komisja:  

– rozwinie koncepcję przekształcenia do 2050 r. europejskiej gospodarki w 
gospodarkę niskoemisyjną, efektywnie korzystającą z zasobów i odporną na 
zmiany klimatu, a zwłaszcza plan obniżenia emisyjności energetyki i transportu, 
tak aby stworzyć trwałe ramy polityczne i inwestycyjne, w tym przeprowadzi 
analizę praktycznych rozwiązań koniecznych do zmniejszenia emisji o 30 % w 
2020 r. oraz analizę prognoz na 2030 r.; 

– będzie dążyć do tego, aby zrównoważone, wydajne i konkurencyjne rolnictwo 
wniosło ważny wkład w realizację strategii „Europa 2020” dzięki wykorzystaniu 
potencjału obszarów wiejskich w zakresie wzrostu i zatrudnienia przy 
jednoczesnym zapewnieniu uczciwej konkurencji; ten sektor stanowi jeden z 
najważniejszych elementów spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, a 
także bezpieczeństwa żywnościowego. Komisja zajmie się takimi kwestiami jak 
żywność i odnawialne postawy produkcji oraz dynamika obszarów wiejskich; 
powyższe prace będą punktem wyjścia dla analizy przyszłości wspólnej polityki 
rolnej (inicjatywa strategiczna nr 33); 

– przygotuje przyszłą reformę polityki spójności sprzyjającej spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej, zgodnie z założeniem strategii „Europa 
2020” polegającym na unowocześnieniu gospodarki unijnej w partnerskiej 
współpracy z podmiotami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi; w związku z tym 
w piątym sprawozdaniu w sprawie spójności zostaną przeanalizowane warianty 
przyszłej polityki spójności po 2013 r. (inicjatywa strategiczna nr 34);  

– Komisja przygotowuje również podstawy gruntownej reformy wspólnej polityki 
rybołówstwa, aby stworzyć warunki dla rentownego i zrównoważonego sektora 
rybołówstwa w UE oraz rozwoju zintegrowanej polityki morskiej.  
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2.3. Działania w zakresie europejskich słabych punktów i brakujących ogniw  

Aby wesprzeć realizację projektów przewodnich strategii „Europa 2020” i odpowiedzieć na 
apel wystosowany na wiosennym posiedzeniu Rady Europejskiej, Komisja dąży do 
rozwiązania problemów związanych ze słabymi punktami i brakującymi ogniwami w 
Europie. W 2010 r. prace te przyjmą formę następujących inicjatyw strategicznych:  

– komunikat w sprawie ponownego uruchomienia jednolitego rynku (inicjatywa strategiczna 
nr 16): będzie on oparty na wynikach sprawozdania, które przewodniczący Barosso zlecił 
profesorowi Mario Montiemu, i zapewni podstawy do opracowania dużego pakietu 
dotyczącego przyszłości jednolitego rynku, w dwudziestą rocznicę wprowadzenia 
jednolitego rynku przypadającą w 2012 r.; 

– rozporządzenie w sprawie wymogów dotyczących tłumaczeń w związku z planowanym 
patentem unijnym, którego celem jest rozwiązanie istotnych problemów związanych z 
tłumaczeniami, tak aby patent unijny mógł wejść w życie (inicjatywa strategiczna nr 17); 

– biała księga w sprawie transportu (inicjatywa strategiczna nr 18): będzie zawierać strategię 
i plan działania w odniesieniu do polityki transportowej i infrastruktur transportowych na 
najbliższe dziesięciolecie. Celem białej księgi jest zwiększenie zrównoważonego 
charakteru transportu, co wymaga usunięcia przeszkód dla konkurencyjności, przejścia na 
system transportu o większej niezależności od paliw kopalnych oraz poprawy 
bezpieczeństwa i warunków pracy;  

– pakiet w sprawie infrastruktury energetycznej (inicjatywa strategiczna nr 19): zostaną w 
nim przedstawione priorytety dotyczące połączeń międzysystemowych i rozwoju sieci 
inteligentnych w UE. 

Jednocześnie Komisja będzie dążyć do tego, aby narzędzia, którymi dysponuje, stanowiły 
odpowiednie wsparcie w pracach nad realizacją strategii „Europa 2020”. Ponadto istotnym 
czynnikiem sprzyjającym realizacji polityki unijnej i równej ochronie praw obywateli i 
przedsiębiorstw w Europie jest właściwe wdrażanie prawa UE. Lepsze wdrażanie i 
egzekwowanie prawodawstwa w dziedzinie jednolitego rynku, w tym pełne wprowadzenie 
dyrektywy o usługach, stanowi zatem jeden z głównych celów Komisji.  

3. PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OBYWATELI: OBYWATELE W CENTRUM POLITYKI 
EUROPEJSKIEJ 

Podstawowym zadaniem Unii Europejskiej jest zwiększenie dobrobytu jej obywateli i 
wspieranie ich interesów. Potrzeby, problemy i zainteresowania obywateli w dzisiejszych 
czasach są bardzo różne i ulegają szybkim zmianom. Szereg postanowień traktatu 
lizbońskiego sprawi, że interesy obywateli będą głównym celem działań UE, a pojęcie 
obywatelstwa europejskiego nabierze konkretniejszego znaczenia.  

Jednym z najważniejszych elementów tego planu politycznego jest program sztokholmski, 
przyjęty przez Radę Europejską na posiedzeniu w grudniu 2009 r., którego celem jest 
„otwarta i bezpieczna Europa w służbie obywateli”. Komisja przedstawi wkrótce szeroko 
zakrojony plan działania dotyczący wdrożenia powyższego programu (2010-2014), aby 
obywatele odnosili bardziej wymierne korzyści z przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości (inicjatywa strategiczna nr 20).  
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3.1. Tworzenie obywatelskiej Europy 

Komisja podjęła już ważne inicjatywy na mocy traktatu lizbońskiego, proponując 
wprowadzenie tzw. inicjatywy obywatelskiej, która umożliwi obywatelom bezpośrednie 
zwracanie się do instytucji unijnych o podjęcie działań, oraz przygotowując UE do podpisania 
europejskiej konwencji praw człowieka w celu lepszego przestrzegania praw podstawowych 
w całej Europie. Ponadto w 2010 r. Komisja przedstawi komunikat dotyczący polityki unijnej 
w zakresie praw podstawowych. 

Komisja uzupełni niedawno przedstawione wnioski nowymi wnioskami dotyczącymi praw 
procesowych obywateli.  

W 2010 r. Komisja będzie nadal starać się o przyjęcie przez unijnego prawodawcę 
przedłożonych już wniosków i uzupełni program działań na rzecz obywateli następującymi 
inicjatywami: 

– wniosek dotyczący jurysdykcji i egzekwowania wyroków w sprawach cywilnych i 
handlowych (inicjatywa strategiczna nr 21): poprawi on uznawalność decyzji sądowych 
poza granicami danego kraju; 

– wniosek dotyczący nowelizacji dyrektywy w sprawie czasu pracy (inicjatywa strategiczna 
nr 22): będzie on oparty na wynikach konsultacji z partnerami społecznymi prowadzonych 
obecnie w celu uściślenia i zmiany obowiązującego prawodawstwa; 

– stworzenie europejskiej przestrzeni sądowej, w tym ram odniesienia dla prawa zobowiązań 
(inicjatywa strategiczna nr 23), a także analiza przeszkód dla swobodnego przepływu 
obywateli (inicjatywa strategiczna nr 24). 

Zostaną też opracowane wnioski dotyczące uściślenia kwestii wdrożenia dyrektywy o 
delegowaniu pracowników oraz rozwiązania nowych problemów np. ochrony danych 
osobowych (inicjatywa strategiczna nr 25). Ponadto Komisja rozpocznie w 2010 r. dogłębną 
analizę spójności politycznej w dziedzinie dochodzenia roszczeń zbiorowych i przeprowadzi 
konsultacje społeczne na temat wspólnych zasad prawnych i konkretnych zagadnień, które 
należy uwzględnić przy opracowywaniu wszelkich unijnych wniosków legislacyjnych 
dotyczących dochodzenia roszczeń zbiorowych. Komisja będzie również prowadzić prace nad 
wnioskami dotyczącymi lepszej ochrony ofiar przestępstw. 

3.2. Otwarta i bezpieczna Europa  

Plan działania wdrażający program sztokholmski będzie dotyczył w szczególności 
przestępczości transgranicznej i skonsoliduje wspólną politykę azylową i imigracyjną. Przede 
wszystkim obejmie on następujące dziedziny: 

– walka z przestępczością zorganizowaną, terroryzmem i innymi zagrożeniami dzięki lepszej 
współpracy policji i sądownictwa, w tym unijna strategia bezpieczeństwa wewnętrznego 
(inicjatywa strategiczna nr 26); 

– integracja imigrantów i walka z nielegalną imigracją oraz poprawa zarządzania napływem 
imigracji, między innymi dzięki zintegrowanej koncepcji zarządzania granicami UE.  
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3.3. Rozwiązanie długofalowych problemów społecznych 

W społeczeństwie europejskim występują pewne długofalowe tendencje, które będą miały 
bezpośredni wpływ na codzienne życie obywateli. Należą do nich – między innymi: rozwój 
nowych technologii, imigracja i wpływ procesu starzenia się społeczeństwa, skutki zmiany 
klimatu i zagrożenia ekologiczne. W ramach porządku publicznego należy zająć się tymi 
kwestiami – zarówno ograniczając związane z nimi ryzyko, jak i uwzględniając w 
planowanych inicjatywach możliwości, jakie one ze sobą niosą. Tendencje, o których mowa, 
wymagają dokładnej analizy z udziałem wielu zainteresowanych podmiotów. Komisja 
rozpocznie debaty publiczne i prace nad następującymi zagadnieniami: 

– przyszłość emerytur, której zostanie poświęcona zielona księga (inicjatywa strategiczna nr 
27): będzie to analiza rozwiązań zapewniających zrównoważenie i odpowiednią wysokość 
emerytur w związku ze starzeniem się społeczeństwa, tendencjami w zakresie mobilności 
występującymi w Europie oraz funkcjonowaniem rynków finansowych;  

– konieczność dalszego rozwoju polityki dotyczącej legalnej imigracji, która – w połączeniu 
z nową polityką dotyczącą integracji – pozwoli ograniczyć skutki starzenia się 
społeczeństwa i zwiększy konkurencyjność Europy; 

– komunikat w sprawie nowej strategii UE w zakresie różnorodności biologicznej 
(inicjatywa strategiczna nr 28): będzie on obejmował konkretne działania, które UE 
powinna rozważyć w celu wypełnienia zobowiązań międzynarodowych i w związku z 
obciążeniem ekosystemu; 

– komunikat dotyczący możliwości UE w zakresie reagowania na klęski żywiołowe 
(inicjatywa strategiczna nr 29) w celu lepszego reagowania UE na klęski żywiołowe. 

Inne debaty publiczne zostaną podjęte w związku z postępem naukowym w takich 
dziedzinach jak klonowanie zwierząt, biotechnologia i nanotechnologia. 

4. PLAN DZIAŁAŃ ZEWNĘTRZNYCH: SPÓJNA I WPŁYWOWA UNIA EUROPEJSKA 

Unia Europejska, będąca jedną z potęg politycznych, gospodarczych i handlowych, powinna 
zajmować należne jej miejsce na arenie międzynarodowej. Aby UE mówiła jednym głosem i 
była słyszana, konieczny jest wysoki poziom ambicji, koordynacji i dyscypliny. Traktat 
lizboński zapewnia nowe narzędzia do lepszego wspierania interesów europejskich na całym 
świecie i UE musi w pełni je wykorzystać. 

4.1. Silna i spójna reprezentacja na zewnątrz – UE jako podmiot na arenie 
międzynarodowej 

W 2010 r. zaczną w pełni obowiązywać nowe rozwiązania dotyczące polityki zewnętrznej 
wprowadzone traktatem lizbońskim. Nowe stanowisko Wysokiego Przedstawiciela, nowe 
podejście do reprezentowania UE na zewnątrz i ustanowienie Europejskiej Służby Działań 
Zewnętrznych nadadzą zewnętrznej polityce unijnej nowego impetu i uściślą jej cele. Komisja 
– reprezentująca UE poza WPZiB/EPBiO i odpowiedzialna za opracowywanie i realizację 
szerokiego zakresu działań politycznych – ma do odegrania bardzo ważną rolę w realizacji 
planów UE dotyczących jej polityki zewnętrznej.  
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Jednym z najważniejszych wniosków wyciągniętych ze światowego kryzysu jest fakt, że 
wielkość UE i strefy euro mają duże znaczenie dla możliwości wpływania na rozwiązania 
polityczne przyjmowane w skali globalnej. W traktacie lizbońskim ustanowiono spójniejszą 
reprezentację UE na zewnątrz, by międzynarodowa rola UE była proporcjonalna do jej 
znaczenia gospodarczego. Komisja zaproponuje konsolidację reprezentacji Europy w 
międzynarodowych instytucjach finansowych. 

4.2. Rozwój europejskiej strategii handlowej 

Handel międzynarodowy stanowi jeden z napędów wzrostu, zatrudnienia i inwestycji w Unii 
Europejskiej, przez co leży w interesie obywateli Europy. Unia Europejska jest zwolennikiem 
otwartego społeczeństwa i otwartych rynków, a także zdecydowanej obrony europejskich 
interesów, będzie więc nadal działać na rzecz ograniczenia barier dla międzynarodowej 
wymiany handlowej i inwestycyjnej. 

Komisja przedstawi komunikat przedstawiający strategię handlową w ramach strategii 
„Europa 2020” (inicjatywa strategiczna nr 30). Zostanie w nim położony nacisk na 
zamknięcie bieżących wielo- i dwustronnych negocjacji handlowych, a także na lepsze 
wykonywanie obowiązujących porozumień oraz na inicjatywy mające na celu otwarcie 
możliwości handlowych dla sektorów przyszłości, takich jak produkty i usługi z branży 
zaawansowanych technologii oraz usługi i technologie przyjazne środowisku, a także 
normalizacja międzynarodowa. Priorytetowe znaczenie będą miały propozycje podjęcia 
strategicznych rozmów na najwyższym szczeblu w celu omawiania strategicznych kwestii 
takich jak dostęp do rynków, regulacje prawne, nierównowaga w skali światowej, energia i 
działania w dziedzinie klimatu, środowisko i dostęp do surowców oraz normalizacja 
międzynarodowa. Komisja będzie również dążyć do zacieśnienia stosunków dwustronnych z 
najważniejszymi partnerami handlowymi, takimi jak Stany Zjednoczone, Chiny, Japonia i 
Rosja. 

4.3. Realizacja polityki unijnej w zakresie sąsiedztwa, rozszerzenia i rozwoju 

Traktat nakłada na UE szczególną odpowiedzialność za wspieranie wolności, stabilności i 
dobrobytu w sąsiadujących z nią krajach. Komisja zdecydowanie dąży do rozwoju 
szczególnych stosunków między UE a krajami sąsiadującymi, opartych na poszanowaniu 
wartości unijnych i zmierzających do pogłębiania współpracy gospodarczej. Służby Komisji 
będą ściśle współpracować w tej dziedzinie z Europejską Służbą Działań Zewnętrznych. 

Ponadto Komisja kieruje procesem rozszerzenia UE. Postępy w negocjacjach będą 
uzależnione od postępów dokonanych przez kraje kandydujące, a szczególny nacisk zostanie 
położony na rządy prawa. 

Jednym z priorytetów Komisji będzie realizacja planu rozwoju międzynarodowego. Komisja 
zaproponuje plan działania UE w ramach przygotowań do szczytu w sprawie milenijnych 
celów rozwoju planowanego na rok 2015 (inicjatywa strategiczna nr 31). Ponadto Komisja 
nadal dąży do realizacji celów z Monterrey związanych z oficjalną pomocą rozwojową oraz 
deklaracji paryskiej i planu działania z Akry dotyczącego skuteczności pomocy. Rozpoczęto 
szczegółowe prace nad zapewnieniem skuteczności pomocy, odpowiedzialności za działania i 
spójnych synergii między polityką rozwoju a innymi dziedzinami polityki, takimi jak 
migracja, bezpieczeństwo, działania w dziedzinie klimatu i energia, dostęp do opieki 
zdrowotnej i edukacji. 
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5. UNOWOCZEŚNIENIE INSTRUMENTÓW I METOD DZIAŁANIA UE 

Celem niniejszego programu prac jest przedstawienie nowych inicjatyw, ale jednym z 
najważniejszych zadań Komisji w 2010 r. będzie również skuteczne wykorzystywanie 
obowiązujących instrumentów realizacji polityki i doprowadzenie do ich unowocześnienia.  

5.1. Inteligentne regulacje – gwarancja skuteczności działań politycznych 

Zapewnienie obywatelom i przedsiębiorstwom ram regulacyjnych o wysokiej jakości stanowi 
wspólny obowiązek wszystkich instytucji UE i państw członkowskich. Inicjatywy 
podejmowane na szczeblu europejskim muszą wykazywać wyraźną unijną wartość dodaną i 
być proporcjonalne pod względem swojego zakresu i charakteru. W tym celu Komisja 
wprowadziła szereg instrumentów dotyczących inteligentnych regulacji. Nadszedł czas, aby 
wprowadzić kolejną zmianę w praktycznym stosowaniu tych instrumentów poprzez ich pełne 
połączenie i integrację zgodnie z procesem regulacyjnym w celu wprowadzenia skutecznych 
rozwiązań politycznych. Aby przygotować inicjatywy strategiczne, międzyresortowe grupy 
robocze zapewnią koordynację wewnętrzną, a następnie będą czuwały nad ich opracowaniem, 
począwszy od oceny skutków, przez wstępne opracowanie danej inicjatywy aż do nadania jej 
ostatecznego kształtu. 

Ocena skutków 
Unijny system oceny skutków wypada bardzo korzystnie w porównaniu z międzynarodowymi 
najlepszymi praktykami pod względem przejrzystości i skuteczności. Całkowite 
wykorzystanie potencjału tego systemu – zarówno pod względem zakresu, jak i treści – 
będzie teraz miało priorytetowe znaczenie. Ocena skutków powinna być przeprowadzana w 
przypadku wszystkich inicjatyw Komisji o znaczących konsekwencjach, w tym wniosków 
dotyczących aktów delegowanych i wykonawczych. W obecnej sytuacji gospodarczej 
szczególne znaczenie mają skutki dla zatrudnienia i społeczeństwa, a Komisja będzie 
pracować nad ulepszeniem analiz tego rodzaju skutków.  

Aby zwiększyć przejrzystość prac związanych z ocenami skutków, Komisja opracuje mapy 
drogowe dla wszystkich inicjatyw, których konsekwencje mogą być znaczące. Komisja 
zachęca zainteresowane podmioty do stosowania tych map drogowych przy opracowywaniu 
przez nie wkładu w proces kształtowania polityki. 

Ocena ex-post i regulacyjne „kontrole sprawności” 
Systematyczna ocena ex-post obowiązującego prawodawstwa jest niezbędna, aby 
zagwarantować, że unijna polityka jest spójna i pozwala skutecznie realizować wyznaczone 
cele. Z czasem pełna ocena ex-post będzie wymagana w przypadku przeglądu ważnych aktów 
prawodawczych w przyszłych programach prac Komisji. 

Aby obowiązujące przepisy odpowiadały wyznaczonym celom, Komisja rozpocznie w tym 
roku przeglądy – zwane „kontrolami sprawności” – całego prawodawstwa w wybranych 
dziedzinach polityki. Mają one na celu ustalenie przypadków nadmiernego obciążenia 
administracyjnego, nakładania się przepisów, niekonsekwencji bądź przestarzałych środków. 
W 2010 r. zostaną podjęte działania pilotażowe w czterech dziedzinach: środowisko, 
transport, zatrudnienie i polityka społeczna oraz polityka przemysłowa. 
Uproszczenie przepisów, zmniejszenie obciążenia administracyjnego i wycofywanie wniosków 
Uproszczenie przepisów i zmniejszenie obciążenia administracyjnego nadal będą miały 
priorytetowe znaczenie i zostaną w pełni uwzględnione w procesie inteligentnych regulacji. 
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Komisja przedstawiła już wnioski wykraczające poza cel polegający na zmniejszeniu 
obciążenia administracyjnego o 25 % do 2012 r. i w najbliższych latach będzie nadal 
pracować nad tą kwestią. Szczególną uwagę poświęci działaniom następczym we współpracy 
z Parlamentem Europejskim, Radą i państwami członkowskimi, ponieważ przedsiębiorstwa 
odczują korzyści z omawianych działań dopiero po przyjęciu wniosków przez prawodawcę i 
ich wprowadzeniu na szczeblu krajowym. Jednocześnie Komisja przedstawi w najbliższych 
latach 46 wniosków dotyczących uproszczenia przepisów (zob. załącznik III). Ponadto 
Komisja zamierza wycofać szereg wniosków, które wyszczególniono w załączniku IV. 
Wykonanie przepisów 

Do jednych z podstawowych obowiązków Komisji należy dopilnowywanie, aby 
prawodawstwo unijne było w pełni stosowane w całej Unii. W odpowiednich przypadkach 
Komisja nadal będzie interweniować (również poprzez podejmowanie kroków prawnych) w 
celu zapewnienia pełnego i prawidłowego wykonywania obowiązującego prawodawstwa. 
Ponadto Komisja zwiększy działania na rzecz pomocy państwom członkowskim w 
wykonywaniu nowego prawodawstwa w terminowy i prawidłowy sposób. 

5.2. Informowanie o Europie 

Informowanie o Europie w sposób przejrzysty i przystępny stanowi podstawę uczestnictwa 
obywateli w demokratycznym życiu Unii i pełnej wiedzy Europejczyków na temat 
możliwości, jakie wiążą się z polityką unijną. Jest to wspólny obowiązek wszystkich 
podmiotów na różnych szczeblach, a Komisja chętnie wypełnia swoje zadania w tym 
zakresie. Poza ogólnymi działaniami informacyjno-komunikacyjnymi Komisja położy 
szczególny nacisk na trzy powiązane priorytety w dziedzinie komunikacji: wspieranie 
odnowy gospodarczej i aktywizacja nowych źródeł wzrostu; działania w dziedzinie klimatu i 
energia; traktat lizboński w służbie obywateli. 

5.3. Dostosowanie ram finansowych UE jako warunek realizacji priorytetów 
politycznych  

Budżet UE musi wspierać rozwiązywanie głównych problemów, przed którymi stoi Europa, i 
zapewniać prawdziwą wartość dodaną, propagując najważniejsze cele polityczne Unii. W 
ramach szerszej koncepcji politycznej Komisja przeprowadzi w tym roku przegląd budżetu 
(inicjatywa strategiczna nr 32) w celu zbadania, w jaki sposób zmiany w bilansie 
budżetowym, priorytetach i procedurach mogą zapewnić europejskim podatnikom największą 
korzyść, oraz w celu kształtowania procesu prowadzącego do przyjęcia następnych 
wieloletnich ram finansowych.  

W ogólnym kontekście opracowywania następnych wieloletnich ram finansowych Komisja 
przeprowadzi w 2010 r. szczegółowe konsultacje z zainteresowanymi podmiotami w sprawie 
przyszłego kierunku najważniejszych dziedzin unijnej polityki wydatków, takich jak wspólna 
polityka rolna, polityka spójności i polityka dotycząca badań naukowych. Celem tych 
konsultacji będzie ocena dotychczasowych osiągnięć oraz wyzwań na okres po 2013 r., 
zebranie opinii zainteresowanych podmiotów na temat przyszłego kierunku polityki oraz 
ocena roli budżetu UE w osiąganiu odpowiednich wyników w powyższych dziedzinach 
polityki w całej UE. Przedmiotowe prace będą opierać się na planach przeglądu budżetu i 
wniosą wkład do opracowania wniosków Komisji w 2011 r. dotyczących następnych 
wieloletnich ram finansowych. 
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Powyższe działania powinny obejmować analizę istniejących instrumentów rozwoju 
gospodarczego w ramach opracowywania zbioru wniosków dotyczących kolejnych ram 
finansowych, a także zbadanie nowych metod wspierania prywatnych i publicznych 
inwestycji w UE, na przykład poprzez Europejski Bank Inwestycyjny. 

Równolegle do powyższego podejścia strategicznego Komisja będzie nadal ulepszać rzetelne 
zarządzanie finansowe, a jednocześnie upraszczać ramy wdrażania, kładąc duży nacisk na 
wyniki, wartość dodaną i optymalne wykorzystanie środków, osiągnięte dzięki wydatkom z 
budżetu UE. Dużo uwagi będzie się nadal poświęcać poprawie i wdrożeniu rzetelnych, 
solidnych, spójnych i oszczędnych systemów zarządzania i kontroli zarówno w Komisji jak i 
państwach członkowskich. Komisja będzie ponadto kontynuować analizę przyszłości 
Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF).  
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6. WNIOSEK: PRZYSTĄPIENIE DO DZIAŁANIA 

Niniejszy pierwszy program prac nowej Komisji przedstawia jej zamierzenia i zobowiązania 
na rok 2010 i kolejne lata. Podjęto w nim najważniejsze i najbardziej pilne kwestie oraz 
określono kierunki polityki w obliczu nowych wyzwań. Dzięki temu ustalono podstawy 
dalszych działań Komisji aż do końca obowiązywania jej mandatu. 

Aby ułatwić dialog oraz zapewnić przewidywalność i przejrzystość działań, do programu prac 
załączono następujące dokumenty:  

– wykaz inicjatyw strategicznych, które Komisja zobowiązuje się zrealizować w 2010 r. 
(załącznik I), 

– główne planowane wnioski ustawodawcze na rok 2010 i kolejne lata, które stanowią 
wstępną zapowiedź działań do końca obowiązywania mandatu Komisji (załącznik II); 

– wykaz wniosków w sprawie uproszczenia przepisów oraz wykaz wniosków, które należy 
wycofać (załączniki III i IV). 

Komisja co roku będzie dokonywać przeglądu programu prac, określając nowe inicjatywy 
strategiczne na dany rok oraz dostosowując w odpowiednich przypadkach program wieloletni 
do nowych okoliczności, z uwzględnieniem wyników uzyskanych w ramach prac 
przygotowawczych oraz przeglądów programów wdrażania. 

Komisja będzie ściśle współpracować z Parlamentem Europejskim, Radą i zainteresowanymi 
podmiotami, aby zapewnić jak najszersze uczestnictwo w pracach zarówno nad ogólnymi 
założeniami jak i poszczególnymi inicjatywami. Komisja pragnie, aby przedstawiony 
program prac stanowił trzon wspólnego międzyinstytucjonalnego programowania zgodnie z 
art. 17 ust. 1 traktatu lizbońskiego. W celu rozwoju i realizacji swojego programu prac na 
2010 r. Komisja będzie utrzymywać stałe kontakty z instytucjami unijnymi i 
zainteresowanymi podmiotami. 
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Załącznik I: Inicjatywy strategiczne, których przyjęcie zaplanowano na 2010 r.* 

 

*Inicjatywy, jakie Komisja zobowiązuje się przyjąć w 2010 r. (w ciągu 9 miesięcy: od kwietnia do grudnia). 

Tytuł Rodzaj inicjatywy Opis zakresu celów 
Walka z kryzysem 
1. Komunikat w sprawie ustanowienia 
systemu ściślejszej koordynacji polityki 
w oparciu o szerszy i dokładniejszy 
nadzór 
(drugi kwartał) 

nieustawodawcza W komunikacie zostaną zaproponowane środki, których celem będzie zwiększenie zdolności 
strefy euro do wspierania stabilności i spójności unii walutowej w oparciu o istniejące ramy 
zarządzania paktu stabilności i wzrostu oraz strategii „Europa 2020”. Zostaną w nim 
przedstawione sposoby wykonywania w praktyce przepisów art. 136 traktatu lizbońskiego w celu 
rozwiązania kwestii nierównowagi pieniężnej i makroekonomicznej za pomocą skuteczniejszego 
nadzoru. 

2. Wniosek ustawodawczy, którego 
celem jest zwiększenie przejrzystości i 
stabilności na rynkach instrumentów 
pochodnych  
(drugi kwartał) 

ustawodawcza Głównym celem jest zwiększenie bezpieczeństwa rynków instrumentów pochodnych poprzez 
większą przejrzystość i mniejsze ryzyko kontrahenta. Na mocy proponowanych przepisów izba 
rozliczeniowa partnerów centralnych będzie odpowiadać za standardowe kontrakty na 
instrumenty pochodne i ustanowione zostaną wspólne normy regulacyjne i operacyjne oraz 
normy bezpieczeństwa dla izb rozliczeniowych partnerów centralnych w celu zmniejszenia 
ryzyka kontrahenta. Na mocy tych przepisów uczestnicy rynku będą prowadzić rejestr pozycji i 
wszystkich transakcji nierozliczonych przez izbę rozliczeniową partnerów centralnych w 
repozytoriach transakcji oraz ustanawiać regulacje dotyczące repozytoriów transakcji i nadzór 
nad nimi w celu zwiększenia przejrzystości.  

3. Inicjatywa ustawodawcza dotycząca 
krótkiej sprzedaży / swapów ryzyka 
kredytowego 
(trzeci kwartał) 

ustawodawcza Celem inicjatywy będzie zapobieganie szkodliwym praktykom handlowym dotyczącym 
instrumentów pochodnych i innych instrumentów finansowych. Inicjatywa stanowi uzupełnienie 
kompleksowego podejścia do finansowych instrumentów pochodnych w zakresie swapów ryzyka 
kredytowego. 

4. Rewizja dyrektywy w sprawie 
systemów gwarancji depozytów 
(drugi kwartał) 

ustawodawcza Celem rewizji jest zwiększenie ochrony konsumentów (deponentów) poprzez harmonizację 
poziomów gwarancji depozytów bankowych do 100 000 EUR i zapewnienie większej 
skuteczności dyrektywy w sprawie systemów gwarancji depozytów. 

5. Rewizja dyrektywy w sprawie 
nadużyć na rynku 
(czwarty kwartał) 

ustawodawcza Celem rewizji jest zwiększenie integralności rynku poprzez określenie przypadków nadużyć na 
rynku, aby chronić inwestorów i umożliwić właściwym organom administracyjnym badanie i 
stosowanie sankcji za nadużycia na rynku. W dyrektywie zostaną również uwzględnione poziom i 
charakter sankcji za nadużycia na rynku. 

6. Komunikat w sprawie skutecznych i 
efektywnych ram zarządzania 
kryzysowego 
(czwarty kwartał) 

nieustawodawcza W komunikacie zostaną przedstawione wnioski Komisji mające na celu zapewnienie właściwym 
organom narzędzi niezbędnych do skutecznego rozwiązywania sytuacji kryzysowych w bankach 
transgranicznych. W ten sposób ograniczy się koszty ponoszone przez podatników. Nowe 
narzędzia powinny przyczynić się do zwiększenia pewności prawa i ograniczenia ryzyka 
zaskarżenia na drodze sądowej. 

7. Rewizja dyrektywy w sprawie 
wymogów kapitałowych (CRD IV) 

ustawodawcza Rewizja będzie dotyczyć wskaźnika stopnia wspomagania, dynamicznego zaopatrzenia, 
płynności, procykliczności/buforów, definicji kapitału, instytucji finansowych istotnych pod 
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(czwarty kwartał) względem systemowym i ryzyka kredytowego kontrahenta. Celem zmiany jest zaktualizowanie 
ram prawnych w odpowiedzi na kryzys i wspieranie stabilności finansowej w UE, np. 
zobowiązanie banków do odkładania nadwyżki kapitału w okresie korzystnych warunków 
rynkowych i zwiększania bufora środków w przypadku pogarszania się warunków rynkowych. 

8. Komunikat w sprawie rozwiązań 
dotyczących funduszy naprawczych 
(drugi kwartał) 

nieustawodawcza W dokumencie tym zostaną określone rozwiązania dla Rady Europejskiej w zakresie 
ustanowienia funduszy naprawczych jako narzędzia zarządzania kryzysowego w świetle 
przewidzianego na kwiecień sprawozdania Międzynarodowego Funduszu Walutowego. 
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Realizacja projektów przewodnich strategii „Europa 2020” 
9. Komunikat w sprawie europejskiej 
agendy cyfrowej 
(drugi kwartał) 
 
 

ustawodawcza 
/nieustawodawcza 

Celem europejskiej agendy cyfrowej będzie wykorzystywanie potencjału technologii 
informacyjno-komunikacyjnych jako głównej technologii umożliwiającej przejście na gospodarkę 
niskoemisyjną, opartą na wiedzy i konkurencyjną. W komunikacie przyjmie się zintegrowane 
podejście do wyzwań związanych z gospodarką cyfrową i społeczeństwem cyfrowym w celu 
rozwiązania kwestii dotyczących zarówno podaży, jak i popytu. Europejska agenda cyfrowa 
będzie wskazywała konkretne środki, jakie zostaną podjęte na poziomie UE lub państw 
członkowskich w celu przyspieszenia upowszechnienia szybkiego Internetu, stworzenia 
ponadgranicznego rynku on-line towarów, usług i treści, podnoszenia umiejętności i świadczenia 
usług przyszłości. 

10. Komunikat w sprawie polityki 
przemysłowej w erze globalizacji 
(trzeci kwartał) 

nieustawodawcza Komunikat będzie obejmował ogólne cele zwiększenia konkurencyjności przemysłowej przy 
jednoczesnym włączaniu polityki dotyczącej niskiej emisji do konkretnych inicjatyw na poziomie 
UE. Określi się w nim umowy ramowe z zainteresowanymi stronami dotyczące przeprowadzania 
restrukturyzacji sektorów w kierunku rodzajów działalności dobrze rokujących na przyszłość 
poprzez zastosowanie instrumentów takich jak: inteligentne regulacje, zamówienia publiczne, 
reguły i normy konkurencji oraz współpracę z partnerami społecznymi w celu rozwiązania kwestii 
antycypacji zmian i zarządzania zmianami, a także skutki społeczne restrukturyzacji.  

11. Komunikat w sprawie 
europejskiego planu na rzecz badań 
naukowych i innowacji 
(trzeci kwartał) 

nieustawodawcza W europejskim planie na rzecz badań naukowych i innowacji zaproponowany zostanie wskaźnik 
śledzenia innowacji zgodnie z komunikatem w sprawie strategii „Europa 2020”. Określi się w nim 
również ramy polityki dotyczącej rozwoju partnerstw w zakresie europejskich badań naukowych i 
innowacji, opracowania podstawowych technologii, optymalizacji ramowych warunków badań 
naukowych i innowacji oraz wzmocnienia, uproszczenia i dalszego określania zakresu 
instrumentów UE mających na celu wspieranie badań naukowych i innowacji. W oparciu o 
przegląd planu działań na rzecz technologii środowiskowych (na lata 2004-2009) zostanie 
rozwiązana również kwestia ekoinnowacji. 

12. Inicjatywa „Młodzież w drodze” 
(trzeci kwartał) 

nieustawodawcza W komunikacie przedstawiona zostanie strategia integracji działania europejskich i krajowych 
programów w zakresie mobilności, współpracy międzyuczelnianej i badawczej, modernizacji 
szkolnictwa wyższego, wspierania przedsiębiorczości poprzez mobilność młodych specjalistów 
oraz działania na rzecz oficjalnego uznania uczenia się nieformalnego. Określi się w nim dalsze 
inicjatywy obejmujące elementy związane zarówno z polityką, jak i programem, które zostaną 
przedstawione w najbliższych latach. Ramy te będą obejmować europejski program wymiany 
przedsiębiorców – „ERASMUS dla młodych przedsiębiorców”. 

13. Komunikat w sprawie zatrudnienia 
wśród młodych ludzi 
(czwarty kwartał) 

nieustawodawcza W komunikacie tym przedstawi się sposoby wzmacniania polityki dotyczącej ograniczenia 
negatywnych skutków kryzysu dla młodzieży. Zostaną zbadane sposoby ułatwienia przejścia z 
kształcenia i szkolenia do etapu zatrudnienia. W dokumencie tym przedstawi się również 
sposoby zapewniania lepszego powiązania priorytetów politycznych z funduszami UE, w 
szczególności z Europejskim Funduszem Społecznym. W komunikacie przedstawi się szereg 
nowych inicjatyw dotyczących m.in. wspierania mobilności geograficznej młodzieży (EURES), 
zachęcania podmiotów gospodarczych do zatrudniania młodzieży oraz zapowie zwiększenie 
bezpośredniego wsparcia dla innowacyjnych projektów ze środków programów PROGRESS, 
uczenia się przez całe życie i „Młodzież w działaniu”. 

14. Program na rzecz nowych 
umiejętności i zatrudnienia  

nieustawodawcza Celem tej inicjatywy jest określenie metod lepszego radzenia sobie z transformacją gospodarczą 
i zwiększenia współczynników aktywności zawodowej, ułatwienia mobilności pracowników w UE i 
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(trzeci kwartał) lepszego dopasowywania umiejętności oraz podaży pracy do popytu przy odpowiednim wsparciu 
finansowym ze środków funduszy strukturalnych, zwiększenie zdolności partnerów społecznych, 
zacieśnienie współpracy w zakresie kształcenia i szkolenia w celu podniesienia poziomu 
umiejętności oraz zapewnienie zdobywania i uznawania kompetencji w toku kształcenia 
ogólnego, zawodowego, wyższego i kształcenia dorosłych: europejskie zasady ramowe 
dotyczące umiejętności, kompetencji i zawodów (ESCO). 

15. Komunikat w sprawie programu 
walki z ubóstwem 
(czwarty kwartał) 

nieustawodawcza 
 

Celem komunikatu jest przedstawienie wniosków dotyczących programu walki z ubóstwem i 
określenie zmian w otwartej metodzie koordynacji w zakresie polityki społecznej umożliwiających 
osiągnięcie tego celu. W komunikacie zbada się postęp w sektorze socjalnym i przedstawi 
program mający na celu zapewnienie większego zaangażowania politycznego i widoczności oraz 
większej współzależności z polityką w innych dziedzinach. Szczególny nacisk położy się na 
aktywne włączanie społeczne i ubóstwo dzieci. 
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Działania w zakresie europejskich słabych punktów i brakujących ogniw 
16. Ponowne uruchomienie 
jednolitego rynku 
(drugi kwartał) 

nieustawodawcza Komunikat będzie następstwem sprawozdania Montiego. W ramach działań następczych w 
związku ze strategią „Europa 2020” w komunikacie przedstawi się diagnozę dotyczącą 
„brakujących ogniw” i wyznaczy kierunek ponownego uruchomienia jednolitego rynku w celu 
całkowitego wykorzystania jego potencjału. 

17. Rozporządzenie w sprawie 
wymogów dotyczących tłumaczeń w 
związku z planowanym patentem 
unijnym 
(drugi kwartał) 

ustawodawcza Rozporządzenie jest konieczne w celu rozstrzygnięcia kwestii tłumaczeń w związku z patentem 
unijnym, nieobjętych rozporządzeniem w sprawie patentu unijnego (ponieważ w traktacie 
lizbońskim przewidziano szczególną podstawę prawną dla oddzielnego rozporządzenia w 
sprawie kwestii językowych i tłumaczeniowych). Jest to zasadniczy element wprowadzania w 
życie patentu unijnego. 

18. Biała księga w sprawie przyszłości 
transportu  
(czwarty kwartał) 

nieustawodawcza Biała księga będzie zawierać program działań w dziedzinie transportu w okresie do 2020 r. 
Określone w niej zostaną ogólne ramy działań na najbliższe dziesięć lat w zakresie infrastruktury 
transportu, przepisów prawa dotyczących rynku wewnętrznego, dekarbonizacji sektora 
transportu, technologii zarządzania ruchem i czystych ekologicznie pojazdów oraz korzystania z 
normalizacji, instrumentów rynkowych i zachęt. Biała księga będzie określać działania konieczne 
do stworzenia jednolitego obszaru transportu i odnosić się do celów wyznaczonych w strategii 
„Europa 2020” (tj. w szczególności 3 % PKB na badania i rozwój oraz celów „20/20/20” w 
zakresie emisji gazów cieplarnianych, energii odnawialnej i efektywności energetycznej).  

19. Pakiet w sprawie infrastruktury 
energetycznej 

• Komunikat w sprawie rozwoju 
infrastruktury energetycznej 
w perspektywie lat 2020/30 

• Dokument roboczy służb 
Komisji dotyczący 
infrastruktury energetycznej 

• Komunikat w sprawie 
przygotowania planu sieci 
przesyłowych morskiej 
energii wiatrowej w 
północnych morzach Europy 

• Sprawozdanie ze stanu 
zaawansowania działań w 
dziedzinie inteligentnych sieci 
energetycznych 

(czwarty kwartał) 

nieustawodawcza/ 
ustawodawcza 

Komunikat poświęcony będzie głównie kwestii potrzeb inwestycyjnych w oparciu o scenariusze 
dotyczące podaży i popytu, 10-letnie plany sieci europejskiej sieci operatorów systemów 
przesyłowych (ENTSO) i priorytety dotyczące rozwoju infrastruktury i finansowania. Zostaną w 
nim ponadto zbadane środki mające na celu dywersyfikację źródeł zaopatrzenia w gaz i dróg 
dostaw gazu oraz przyszłe zapotrzebowania w zakresie infrastruktury, np. na ropę lub CO2.  
 
W dokumencie roboczym służb Komisji dokona się oceny sześciu priorytetowych działań w 
dziedzinie infrastruktury określonych w drugim strategicznym przeglądzie sytuacji energetycznej, 
w tym śródziemnomorskiego międzysieciowego połączenia gazowego i elektroenergetycznego. 
W komunikacie w sprawie sieci przesyłowych morskiej energii wiatrowej zostanie przedstawiona 
koncepcja na lata 2020 i 2030 oraz najważniejsze kwestie regulacyjne, które należy 
rozstrzygnąć, aby umożliwić opracowanie bardziej zintegrowanych rozwiązań w zakresie sieci w 
perspektywie długoterminowej. W sprawozdaniu dotyczącym inteligentnych sieci energetycznych 
przedstawi się rozwój w tej dziedzinie, który może prowadzić do przedłożenia wniosku 
ustawodawczego w 2011 r. 

Obywatele w centrum polityki europejskiej i tworzenie obywatelskiej Europy 
20. Plan działania wdrażający program 
sztokholmski 
(drugi kwartał) 

nieustawodawcza W planie działań zostanie opracowany program sztokholmski poprzez ustalenie konkretnych 
działań, jakie należy podjąć w celu jego realizacji. Może on obejmować:  
- krótki komunikat wstępny, którego celem jest umożliwienie nowej Komisji przedstawienia opinii 
w sprawie programu z podkreśleniem priorytetów na najbliższe lata; oraz przekształcenie 
programu sztokholmskiego w bardziej ukierunkowane przesłanie polityczne; 
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- zestaw tabel z działaniami koniecznymi do realizacji celów programu sztokholmskiego ze 
wskazaniem dla każdego z nich, okresu realizacji i strony(stron) 
odpowiedzialnej(odpowiedzialnych), obejmujących lata 2010-2014. 

 
21. Rewizja rozporządzenia (WE) nr 
44/2001 w sprawie jurysdykcji i 
uznawania orzeczeń sądowych oraz 
ich wykonywania w sprawach 
cywilnych i handlowych (Bruksela I) 
(czwarty kwartał) 

ustawodawcza Dzięki zmianie rozporządzenia zrealizowane zostaną następujące cele: postęp w kierunku 
zniesienia exequatur w sprawach cywilnych i handlowych, rozszerzenie jego zakresu do sytuacji 
wymagających stosunków z państwami trzecimi, dostosowanie przepisów rozporządzenia do 
nowych międzynarodowych instrumentów prawnych w danym obszarze i lepsze funkcjonowanie 
przepisów, w przypadku gdy wykryto problemy w związku z ich stosowaniem.  
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22. Rewizja dyrektywy w sprawie 
czasu pracy 
(czwarty kwartał) 

ustawodawcza Celem przedmiotowej zmiany jest przedstawienie nowych wniosków dotyczących dostosowania 
prawa do potrzeb pracowników, przedsiębiorstw, służb użyteczności publicznej i konsumentów w 
XXI wieku. Wnioski te będą oparte na dwuetapowych konsultacjach z partnerami społecznymi 
(na podstawie traktatu) i wcześniej opublikowanej ocenie skutków prawnych, społecznych i 
gospodarczych. 

23. Komunikat w sprawie 
europejskiego prawa zobowiązań – 
Metoda, której celem jest przyjęcie 
wspólnych ram odniesienia 
(trzeci kwartał) 

nieustawodawcza Celem komunikatu jest rozpoczęcie procesu prowadzącego do stworzenia przepisów 
europejskiego prawa zobowiązań jako opcjonalnego 28. systemu lub nawet europejskiego 
kodeksu cywilnego. Na podstawie prac podjętych w zakresie wspólnych ram odniesienia dla 
spraw umownych inicjatywa będzie obejmować metodę przyjęcia i stosowania wspólnych ram 
odniesienia. Nowy system ułatwiłby transakcje transgraniczne, gwarantując standardowe 
warunki, na czym skorzystałyby małe przedsiębiorstwa wchodzące na nowe rynki. 

24. Sprawozdanie dotyczące 
obywatelstwa obejmujące analizę 
przeszkód dla swobodnego przepływu 
osób i sposoby ich usunięcia 
(czwarty kwartał) 

nieustawodawcza W art. 25 TFUE wzywa się Komisję Europejską do sporządzania co trzy lata sprawozdania w 
sprawie stosowania praw obywatelskich. Na tej podstawie można przedkładać wnioski o 
uzupełnienie tych praw. W sprawozdaniu dotyczącym obywatelstwa określi się przeszkody, jakie 
napotykają obywatele, próbując zaopatrzyć się w towary i korzystać z usług zagranicą, oraz 
optymalne sposoby usunięcia tych przeszkód. 

25. Nowe kompleksowe ramy prawne 
ochrony danych 
(czwarty kwartał) 

ustawodawcza Unijną dyrektywę o ochronie danych (z 1995 r.) należy dostosować do nowych kierunków 
rozwoju technologicznego. Powinna ona ponadto zapewniać ochronę danych w odniesieniu do 
wszystkich działań UE zgodnie z traktatem lizbońskim (art. 16) i Kartą praw podstawowych Unii 
Europejskiej. 

Otwarta i bezpieczna Europa 
26. Komunikat w sprawie strategii 
bezpieczeństwa wewnętrznego 
(czwarty kwartał) 

nieustawodawcza Strategia bezpieczeństwa wewnętrznego jest ważnym elementem programu sztokholmskiego. W 
programie sztokholmskim określono wspólne zagrożenia i wspólne narzędzia oraz kierunki 
polityki, jakie UE powinna wdrożyć w celu uzyskania najlepszych rezultatów w eliminowaniu tych 
zagrożeń. Prezydencja hiszpańska przygotowała pierwszy dokument, którego celem jest 
ochrona praw obywatelskich. Powyższe prace zostaną skonsolidowane w komunikacie w formie 
propozycji skutecznej polityki w zakresie współpracy policyjnej, dostępu do granic i sądownictwa 
karnego w celu zwalczania wspólnych zagrożeń. Nacisk zostanie położony na obszary, w 
których UE może wnieść wartość dodaną poprzez podjęcie konkretnych działań.  

Rozwiązanie długofalowych problemów społecznych 
27. Zielona księga w sprawie emerytur 
(drugi kwartał) 

nieustawodawcza Jej celem jest określenie problemów w tej dziedzinie, omówienie kompetencji państw 
członkowskich i Unii w przedmiotowym zakresie oraz zgromadzenie opinii wielu 
zainteresowanych podmiotów. Zielona księga będzie miała szeroki zakres i uwzględni szereg 
narzędzi polityki. Narzędzia te obejmują stosowanie otwartej metody koordynacji w zakresie 
emerytur z uwzględnieniem art. 8 dyrektywy w sprawie niewypłacalności, dyrektywy w sprawie 
ochrony uprawnień do dodatkowych świadczeń emerytalnych lub rentowych, dyrektywy w 
sprawie działalności instytucji pracowniczych programów emerytalnych w połączeniu z 
rozporządzeniem w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego. Zielona księga 
będzie również obejmować szerzej zakrojoną analizę skutków obejmującą kwestie związane z 
ubezpieczeniami, inwestowaniem (prywatne oszczędności) i budownictwem mieszkaniowym 
(renta hipoteczna). 

28. Komunikat w sprawie nowej 
polityki i strategii UE w dziedzinie 

nieustawodawcza W komunikacie określi się zobowiązania, których podjęcie UE powinna rozważyć w kontekście 
międzynarodowych wysiłków i w świetle obciążenia ekosystemu. Strategia wprowadzi szereg 
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różnorodności biologicznej po 2010 r. 
(czwarty kwartał) 

dodatkowych celów, na podstawie których zostaną podjęte działania. Analiza będzie 
uwzględniać wszystkie obciążenia (nadmierną eksploatację, zmianę klimatu, zmianę 
użytkowania gruntów /rozdrobnienie, inwazyjne gatunki obce) i ekosystemy (leśne, wodne, 
morskie itp.). Nacisk zostanie jednak położony na główne zagadnienia różnorodności 
biologicznej lub obciążenia na poziomie UE spowodowane przez określone sektory (m.in. 
rolnictwo i rybołówstwo), aby określić cele i zapewnić ich skuteczniejszą realizację. 

29. Komunikat w sprawie zwiększenia 
możliwości UE w zakresie reagowania 
na klęski żywiołowe 
(czwarty kwartał) 

nieustawodawcza Komunikat określający sposoby zwiększenia możliwości UE w zakresie reagowania na klęski 
żywiołowe oraz gotowości w Europie i poza nią, obejmujący trzy główne elementy: ochronę 
ludności, pomoc humanitarną i wzmożoną współpracę cywilno-wojskową.  
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Rozwój europejskiej strategii handlowej 
30. Komunikat w sprawie strategii 
handlowej w ramach strategii „Europa 
2020” 
(trzeci kwartał) 

nieustawodawcza W komunikacie określone zostaną szeroko zakrojone priorytety w ramach strategicznej polityki 
handlowej, które należy zrealizować w ciągu najbliższych kilku lat. Inicjatywa będzie się również 
odnosić do innych odpowiednich strategii gospodarczych i horyzontalnych przyjętych na 
poziomie UE, w szczególności strategii „Europa 2020”. 

31. Komunikat w sprawie wkładu Unii 
w realizację milenijnych celów 
rozwoju: plan działania na rzecz MCR, 
obejmujący dwanaście punktów 

nieustawodawcza Celem jest przygotowanie się do szczytu wysokiego szczebla ONZ w sprawie przeglądu MCR 
(we wrześniu 2010 r.) poprzez ocenę postępów w realizacji ośmiu MCR do 2015 r. i określenie 
wspólnej strategii UE w celu zapewnienia jej odpowiedniego wkładu w rozwiązanie pozostałych 
problemów.  

Unowocześnienie instrumentów i metod działania UE 
32. Przegląd budżetu 
(trzeci kwartał) 

nieustawodawcza W świetle priorytetów określonych w strategii „Europa 2020” w przedmiotowym kompleksowym 
przeglądzie budżetu UE na lata 2007-2013 dokona się oceny sposobu, w jaki środki finansowe 
UE najskuteczniej odzwierciedlają kluczowe cele polityki Unii i służą tym celom, umożliwiając w 
ten sposób dyskusje prowadzące do stworzenia kolejnych wieloletnich ram finansowych. 

33. Komunikat w sprawie przyszłości 
wspólnej polityki rolnej  
(czwarty kwartał) 

nieustawodawcza Komunikat będzie obejmował analizę przyszłości wspólnej polityki rolnej istotną dla debaty 
jawnej i zapewnienia konsultacji przed przygotowaniem wniosków ustawodawczych. Komunikat 
ten będzie stanowić kontynuację przeglądu budżetu i będzie bez uszczerbku dla wniosków, jakie 
Komisja przedstawi w 2011 r. w sprawie wieloletnich ram finansowych. 

34. Piąte sprawozdanie w sprawie 
spójności gospodarczej, społecznej i 
terytorialnej 
(czwarty kwartał) 

nieustawodawcza Postępy poczynione w zakresie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej oraz integracja 
priorytetów UE; rola funduszy, EBI i innych instrumentów finansowych oraz wpływ innych 
unijnych i krajowych kierunków polityki na poczynione postępy włącznie z możliwymi 
rozwiązaniami dotyczącymi przyszłości polityki spójności przed przygotowaniem wniosków 
ustawodawczych. Komunikat ten będzie stanowić kontynuację przeglądu budżetu i będzie bez 
uszczerbku dla wniosków, jakie Komisja przedstawi w 2011 r. w sprawie wieloletnich ram 
finansowych.  
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Załącznik II: Orientacyjny wykaz możliwych inicjatyw strategicznych i priorytetowych będących w toku rozpatrywania* 
 
*Inicjatywy są przedstawione z podziałem na obszary polityki. W każdym obszarze polityki inicjatywy zaznaczone pogrubioną czcionką są potencjalnymi 
inicjatywami strategicznymi. Wymienione inicjatywy obejmują 2010 r. i okres późniejszy1. 
 
Tytuł Rodzaj inicjatywy Opis zakresu celów 
Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich 
Wnioski ustawodawcze będące 
działaniami następczymi w związku z 
komunikatem Komisji w sprawie 
wspólnej polityki rolnej po 2013 r. 

ustawodawcza Legislacyjne działania następcze w związku z komunikatem Komisji w sprawie wspólnej polityki rolnej po 
2013 r. 

Pakiet w sprawie polityki jakości 
produktów rolnych  
 

ustawodawcza i 
nieustawodawcza 

- przekształcenie przepisów dotyczących oznaczeń geograficznych; 
- zbadanie wykonalności ustanowienia definicji zarezerwowanych stosowanych fakultatywnie takich jak 
„produkt rolnictwa górskiego”; 
- rozważenie ustanowienia ogólnej normy podstawowej w zakresie wprowadzania do obrotu i 
odpowiedniego oznakowania wskazującego miejsce produkcji rolnej w ramach norm handlowych 
dotyczących produktów rolnych; 
- wytyczne dotyczące systemów certyfikacji jakościowej produktów rolnych. 

Dostosowanie m.in. rozporządzeń Rady 
(WE) 1290/2005 (w sprawie 
finansowania wspólnej polityki rolnej), 
1234/2007 (rozporządzenie o jednolitej 
wspólnej organizacji rynku) i 247/2006 (w 
sprawie POSEI) 

ustawodawcza Celem jest dostosowanie uprawnień delegowanych i wykonawczych Komisji do Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej (TFUE) 

Sprawozdanie dotyczące kwot 
mlecznych zgodne z oceną 
funkcjonowania reformy WPR (art. 184 
ust. 6 rozporządzenia nr 1234/2007) 

nieustawodawcza Zgodnie z wnioskami sformułowanymi w ramach oceny funkcjonowania reformy wspólnej polityki rolnej w 
listopadzie 2009 r. Komisja przedstawi dwa sprawozdania dotyczące rynku mleczarskiego - jedno do 2011 
r., a drugie do 2013 r. – ze szczególnym uwzględnieniem realizacji podejścia zakładającego „miękkie 
lądowanie”. Będzie to pierwsze z tych dwóch sprawozdań. 

Wniosek ustawodawczy będący 
następstwem komunikatu Komisji „O 
dokładniejszym ukierunkowaniu pomocy 
dla rolników na obszarach 
nacechowanych specyficznymi 
naturalnymi utrudnieniami” (obszary o 
niekorzystnych warunkach 
gospodarowania) 

ustawodawcza Wsparcie na rzecz obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) przyznaje się w celu 
zapewnienia utrzymania terenów wiejskich poprzez nieprzerwane użytkowanie gruntów rolnych oraz 
utrzymania i wspierania zrównoważonych form rolnictwa. Jest ono istotnym elementem polityki rozwoju 
obszarów wiejskich. 

Działania następcze w związku z pracami ustawodawcza i Grupa wysokiego szczebla zakończy swoje sprawozdanie w czerwcu 2010 r. W następstwie jej prac może 

                                                
1 (**) inicjatywy stanowiące prawo miękkie. 
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Grupy Ekspertów Wysokiego Szczebla 
ds. Mleka 

nieustawodawcza dojść do przedstawienia wniosków ustawodawczych i podjęcia inicjatyw nieustawodawczych. 

Budżet 
Wniosek w sprawie nowych 
wieloletnich ram finansowych 

 Określenie priorytetów budżetowych i wniosek w sprawie nowych wieloletnich ram finansowych na 
najbliższe lata. 

Przegląd rozporządzenia finansowego i 
przepisów wykonawczych (odbywający 
się co trzy lata) 

ustawodawcza Celem przeglądu rozporządzenia finansowego jest stworzenie warunków do lepszego wykorzystania efektu 
dźwigni środków budżetowych (funduszy powierniczych, międzynarodowych instytucji finansowych, 
partnerstw publiczno-prywatnych), wspieranie ukierunkowanego na wyniki podejścia do dotacji i 
zwiększenie odpowiedzialności za wykonanie budżetu. 

Sprawozdanie dotyczące funkcjonowania 
porozumienia międzyinstytucjonalnego 

nieustawodawcza W sprawozdaniu tym przedstawi się szczegółowe badanie funkcjonowania obecnego porozumienia 
międzyinstytucjonalnego, zgodnie z deklaracją 1 do porozumienia międzyinstytucjonalnego; w razie 
potrzeby do sprawozdania zostaną załączone odpowiednie wnioski. 

Działania w dziedzinie klimatu 
Komunikat w sprawie włączenia do 
polityki UE kwestii przystosowywania 
się do zmiany klimatu i łagodzenia 
zmiany klimatu oraz 
przystosowywania instrumentów 
finansowych do warunków 
klimatycznych 

nieustawodawcza Komunikat będzie obejmował strategię i konkretne działania mające na celu włączenie kwestii 
przystosowywania się do zmiany klimatu i przeciwdziałania zmianie klimatu do innych kierunków polityki UE 
i instrumentów finansowych. Będzie on w szczególności dotyczył przystosowania do warunków 
klimatycznych takich dziedzin polityki, jak rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich, przemysł i usługi, energia, 
transport, badania i innowacje, zdrowie, polityka morska i rybołówstwo, ekosystemy i różnorodność 
biologiczna. 

Komunikat w sprawie analizy 
praktycznych rozwiązań koniecznych do 
redukcji emisji w UE o 30 % i oceny 
sytuacji przemysłów energochłonnych 

nieustawodawcza Analiza środków koniecznych do redukcji emisji o ponad 20 % do 2020 r. z uwzględnieniem celów 
związanych z obniżeniem emisyjności na 2050 r.; komunikat obejmuje również ocenę sytuacji przemysłów 
energochłonnych narażonych na ryzyko ucieczki emisji. 

Możliwa inicjatywa Komisji na rzecz 
redukcji emisji powyżej 20 % (od 20 do 
30 %)  

ustawodawcza Opracowywane są wyniki analizy z 2010 r. Możliwa jest inicjatywa mająca na celu ewentualne osiągnięcie 
redukcji emisji o ponad 20 %.  

Komunikat w sprawie planu działania na 
rzecz stworzenia gospodarki 
niskoemisyjnej do 2050 r. również w celu 
określenia scenariuszy rozwoju na 2030 
r.  

nieustawodawcza W komunikacie przedstawi się analizę poszczególnych etapów działań do 2050 r. z uwzględnieniem 
koniecznego poziomu ambicji na 2030 r. odzwierciedlającego wkład kluczowych wysokoemisyjnych 
sektorów. 

Wniosek w sprawie zmiany 
obowiązującego prawodawstwa w celu 
włączenia do niego polityki łagodzenia 
zmiany klimatu i przystosowywania się 
do niej  

ustawodawcza Określone wnioski w sprawie włączenia do różnych kierunków polityki i programów kwestii łagodzenia 
zmiany klimatu i przystosowywania się do niej, będące działaniami następczymi w związku z komunikatem 
w sprawie przystosowywania się do zmiany klimatu. 

Sprawozdanie i możliwy wniosek w 
sprawie zmiany rozporządzenia w 
sprawie fluorowanych gazów 
cieplarnianych 

nieustawodawcza / 
ustawodawcza 

Sprawozdanie, którego celem jest dokonanie oceny wykonywania rozporządzenia w sprawie fluorowanych 
gazów cieplarnianych; przegląd wymagany na mocy rozporządzenia, w razie potrzeby towarzyszyć mu 
będzie wniosek ustawodawczy. 

Rewizja decyzji UE dotyczącej ustawodawcza Uproszczenie i udoskonalenie obowiązujących wymogów dotyczących monitorowania i sprawozdawczości 
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mechanizmu monitorowania emisji 
gazów cieplarnianych 

w zakresie emisji gazów cieplarnianych. 

Konkurencja 
Przegląd ram polityki konkurencji w 
sektorze motoryzacyjnym 
(rozporządzenie w sprawie wyłączeń 
grupowych w sektorze motoryzacyjnym)  

ustawodawcza i 
nieustawodawcza 

W październiku 2009 r. Komisja przyjęła projekt wytycznych i projekt rozporządzenia w sprawie wyłączeń 
grupowych w sektorze motoryzacyjnym. Mają one zastąpić obowiązujące obecnie rozporządzenie w 
sprawie wyłączeń grupowych z dniem 1 czerwca 2010 r. w odniesieniu do rynku wtórnego i z dniem 1 
czerwca 2013 r. w odniesieniu do rynku pierwotnego. W lutym 2010 r. zakończyły się konsultacje społeczne 
w sprawie projektów.  

Komunikat w sprawie pomocy państwa 
na rzecz krótkoterminowego 
ubezpieczenia kredytów eksportowych 
 

nieustawodawcza Celem komunikatu w sprawie krótkoterminowego ubezpieczenia kredytów eksportowych jest usunięcie 
zakłóceń konkurencji spowodowanych pomocą państwa w sektorze krótkoterminowych ubezpieczeń 
kredytów eksportowych. Ma on zastosowanie do pomocy państwa w sektorze krótkoterminowych 
ubezpieczeń kredytów eksportowych. Obecny komunikat przestaje obowiązywać z końcem 2010 r., jeżeli 
nie przedłuży się jego okresu obowiązywania lub nie dokona jego przeglądu. 

Przegląd polityki antymonopolowej 
dotyczącej porozumień horyzontalnych: 
przegląd dwóch rozporządzeń (w sprawie 
porozumień badawczo-rozwojowych i 
porozumień specjalizacyjnych) oraz 
wytycznych dotyczących stosowania art. 
101 TFUE do porozumień 
horyzontalnych o współpracy 

ustawodawcza i 
nieustawodawcza 

Przegląd obecnie obowiązujących rozporządzeń w sprawie wyłączeń grupowych dla porozumień 
specjalizacyjnych i porozumień badawczo-rozwojowych, które tracą moc w grudniu 2010 r., i równoległy 
przegląd wytycznych dotyczących porozumień horyzontalnych o współpracy. Celem przeglądów jest 
zapewnienie skutecznej ochrony konkurencji w obszarze porozumień horyzontalnych o współpracy i 
zagwarantowanie przedsiębiorstwom pewności prawa. 

Zmiana wytycznych środowiskowych UE 
w zakresie systemu handlu 
uprawnieniami do emisji po 2013 r. 
 

nieustawodawcza Zmianę wytycznych w sprawie ochrony środowiska należy przyjąć w celu ustanowienia przepisów 
dotyczących stosowania pomocy związanej z systemem handlu uprawnieniami do emisji (rozwiązujących 
trudną politycznie kwestię „ucieczki emisji”). 

Wniosek dotyczący rozporządzenia w 
sprawie pomocy państwa na rzecz 
przemysłu węglowego 

ustawodawcza Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie zatwierdzenia pomocy na zamykanie i pomocy na 
pokrycie przejętych kosztów w sektorze węglowym. Obowiązujące rozporządzenie traci moc z końcem 
2010 r. 

Przegląd zasad ramowych dotyczących 
pomocy państwa dla przemysłu 
stoczniowego 
 
 

nieustawodawcza Przemysł stoczniowy jest objęty specyficznymi zasadami pomocy państwa, w szczególności bardziej 
szczegółowymi zasadami pomocy regionalnej i dostosowanymi do rynku zasadami pomocy na działalność 
innowacyjną. W latach 2007-2008 podjęto decyzję o przedłużeniu zasad ramowych dotyczących przemysłu 
stoczniowego o kolejne 2 lata. Zbadano inne możliwości i umożliwiono przemysłowi stoczniowemu 
przedstawienie uwag.  
W ramach przeglądu zbada się, czy nadal potrzebne są specyficzne zasady sektorowe, i jeżeli okaże się, 
że tak, określi się, czy i w jakim stopniu konieczne są zmiany istniejących zasad. 

Rozwój 
Przyszłość EFR ustawodawcza Obecny EFR zakończy swoje funkcjonowanie w 2013 r., możliwe jest włączenie EFR do budżetu UE.  
Wiosenny pakiet MCR (dokumenty 
robocze służb Komisji: skuteczność 
pomocy, MCR, „Pomoc na rzecz 
wymiany handlowej”, „Finansowanie 
rozwoju”) i pierwszy program prac w 

nieustawodawcza Pakiet będzie obejmował komunikat (pkt 31) z załączonymi dokumentami uzupełniającymi („Postępy 
dokonane w zakresie milenijnych celów rozwoju”, „Finansowanie rozwoju”, „Skuteczność pomocy”, „Pomoc 
na rzecz wymiany handlowej” i pierwszy program prac w zakresie spójności polityki na rzecz rozwoju) oraz 
oddzielne komunikaty: Unijne zasady ramowe dotyczące wsparcia krajów rozwijających się w zakresie 
wyzwań związanych z bezpieczeństwem żywnościowym, Rola UE w kontekście zdrowia na świecie oraz 



 

PL 14   PL

zakresie spójności polityki na rzecz 
rozwoju, w związku ze szczytem w 
sprawie przeglądu MCR w 2010 r. 
(wiosna)  

Podatek i rozwój: współpraca z krajami rozwijającymi się w zakresie wspierania właściwego zarządzania w 
dziedzinie opodatkowania. 

Komunikat w sprawie wspólnej strategii 
Afryka-UE 
 

nieustawodawcza W ramach przygotowań do trzeciego szczytu UE-Afryka (Trypolis, listopad 2010 r.) komunikat obejmie 
ocenę wdrażania wspólnej strategii Afryka-UE oraz ocenę wyników i niedociągnięć pierwszego planu 
działań dotyczącego strategii (na lata 2008-2010), wnioski w sprawie kolejnego planu działania (na lata 
2011-2013) oraz polityczny i strategiczny wymiar partnerstwa, a także zalecenia dotyczące zwiększenia 
jego skuteczności. 

Zielona księga w sprawie wsparcia 
budżetowego 
 

nieustawodawcza Duże znaczenie wsparcia budżetowego dla naszej współpracy zewnętrznej – prawie połowa 
programowania w ramach EFR – wymaga otwartej debaty dotyczącej tej kontrowersyjnej kwestii w celu 
wypracowania mocnego konsensusu europejskiego w odniesieniu do tego instrumentu. 

Komunikat w sprawie zmiany klimatu i 
rozwoju 

nieustawodawcza Inicjatywa ta uwzględni wyniki szczytu w Kopenhadze, opierając się na tym, co można było ustalić w 
Kopenhadze. Ważnym elementem tej strategii powinno być wdrożenie szybko uruchamianego 
finansowania, do jakiego UE zobowiązała się w grudniu 2009 r., mając na uwadze, że najściślejszą 
współpracę z UE prowadziły w Kopenhadze kraje rozwijające się, w szczególności najuboższe i najbardziej 
podatne na zagrożenia. 

Wniosek w sprawie zastąpienia 
stowarzyszenia z krajami i terytoriami 
zamorskimi (które wkrótce wygaśnie) 

ustawodawcza Decyzja Rady 2001/822/WE z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów 
zamorskich traci moc w dniu 31 grudnia 2013 r. i konieczne będzie jej zastąpienie.  

Przegląd Konsensusu europejskiego w 
sprawie rozwoju  

nieustawodawcza Inicjatywa ta będzie oparta na wynikach przeglądu MCR dokonanego na szczycie w 2010 r., jeżeli 
dokonanie przeglądu Konsensusu europejskiego w sprawie rozwoju z 2005 r. uzna się za uzasadnione. 

Komunikat w sprawie zwiększenia 
wzrostu i konkurencyjności w 
partnerstwie z sektorem działalności 
gospodarczej: strategia dla biznesu w 
krajach rozwijających się 

nieustawodawcza Celem inicjatywy będzie zapewnienie wzrostu i tworzenie miejsc pracy w krajach rozwijających się 
uczestniczących w partnerstwie z sektorem prywatnym. Jest to wymiar zewnętrzny podejścia opartego na 
rozwoju sprzyjającym włączeniu społecznemu przewidzianego w ramach strategii „Europa 2020”.  

Agenda cyfrowa 
Komunikat w sprawie strategii dostępu 
szerokopasmowego 

nieustawodawcza W ogólnym kontekście agendy cyfrowej unijna strategia dostępu szerokopasmowego zapewni zasady 
ramowe dla działań na rzecz zapewnienia 100 proc. zasięgu sieci szerokopasmowych w UE i zwiększenia 
inwestycji związanych z dostępem nowej generacji. 

(**) Zalecenie w sprawie dostępu nowej 
generacji  

nieustawodawcza W kontekście europejskiej agendy cyfrowej celem zalecenia jest dostarczenie krajowym organom 
regulacyjnym wytycznych dotyczących przyszłego kształtu regulacyjnych środków zaradczych związanych 
z dostępem nowej generacji w celu zapewnienia spójności regulacyjnej na jednolitym rynku. 

Program polityki widma radiowego ustawodawcza Celem wieloletniego programu polityki widma radiowego jest wyznaczenie strategicznych kierunków unijnej 
polityki widma radiowego, w tym zasobów widma potrzebnych UE do realizacji kluczowych celów, takich jak 
rozwój szybkiej komunikacji dostępnej dla wszystkich. 

Decyzja w sprawie pasma 800 MHz ustawodawcza Decyzja w sprawie harmonizacji technicznej określająca minimalne warunki, jakie muszą spełnić 
użytkownicy pasma 800 MHz stosujący je w innych celach niż transmisja drogą naziemną. 

Przyszłość usługi powszechnej i praw 
użytkowników 

nieustawodawcza Przedmiotowy komunikat jest częścią działań następczych w związku z oświadczeniem Komisji w sprawie 
usługi powszechnej, skierowanym do Parlamentu Europejskiego z 2009 r. i będzie obejmował 
podsumowanie wyników konsultacji społecznych w sprawie przyszłych zasad dotyczących usługi 
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powszechnej (pierwsza połowa 2010 r.) i ocenę, czy konieczna jest aktualizacja dyrektywy w sprawie usługi 
powszechnej 2002/22/WE. 

Dyrektywa w sprawie podpisów 
elektronicznych 

ustawodawcza Ramy dotyczące identyfikacji elektronicznej i uwierzytelniania. 

Plan działania w dziedzinie e-zdrowia nieustawodawcza Plan działania na lata 2011-2015, określający etapy działań na rzecz realizacji celów związanych z 
wdrażaniem na szeroką skalę interoperacyjnych elektronicznych kart zdrowia i usług w zakresie 
telemedycyny. 

(**) Normy dotyczące zabezpieczeń 
informatycznych w odniesieniu do 
zamówień publicznych 

nieustawodawcza Zalecenie Rady w sprawie wspierania przyjmowania norm dotyczących zabezpieczeń informatycznych w 
odniesieniu do zamówień publicznych (tj. ISO/IEC 15408: Kryteria oceny zabezpieczeń informatycznych). 

Rozporządzenie w sprawie 
zmodernizowanej Europejskiej Agencji 
ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji 
(ENISA) 

ustawodawcza / 
nieustawodawcza 

 

Obowiązujące rozporządzenie ustanawiające Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji 
(ENISA) traci moc w marcu 2012 r.  

Sprawozdanie dotyczące stanu rozwoju 
usług roamingu w UE 

nieustawodawcza Na podstawie zmienionego rozporządzenia w sprawie roamingu Komisja Europejska musi do dnia 30 
czerwca 2011 r. sporządzić sprawozdanie obejmujące przegląd funkcjonowania rozporządzenia i ocenę 
realizacji celów. 

Ochrona krytycznej infrastruktury 
informatycznej 

nieustawodawcza W komunikacie zostaną zaproponowane wytyczne dotyczące współpracy międzynarodowej w dziedzinie 
odporności i stabilności Internetu. 

Przegląd dyrektywy w sprawie 
ponownego wykorzystywania informacji 
sektora publicznego 

ustawodawcza Przegląd będzie obejmował zakres instrumentu, ograniczenia opłat za ponowne wykorzystywanie 
informacji sektora publicznego i wyjaśnienie kwestii, czy cały ogólnie udostępniany materiał można 
ponownie wykorzystywać do celów komercyjnych i niekomercyjnych. 

(**) Europejskie znaki zaufania nieustawodawcza W zaleceniu ustanowiono by znak towarowy UE, który mógłby być stosowany wyłącznie w odniesieniu do 
transgranicznych usług w sieci, spełniających wymogi określone w rozporządzeniu.  

Sprawy gospodarcze i monetarne 
Komunikat w sprawie zewnętrznego 
przedstawicielstwa gospodarczego przy 
MFW i Banku Światowym  

nieustawodawcza W komunikacie rozpatrzy się istniejące procedury koordynacji i zaproponuje trzystopniowe podejście w celu 
zwiększenia skuteczności i efektywności strefy euro/przedstawicielstwa UE przy MFW i Banku Światowym.  
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Wniosek Komisji w sprawie decyzji 
Parlamentu Europejskiego i Rady o 
udzieleniu gwarancji UE dla 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego na 
pokrycie strat poniesionych w związku z 
pożyczkami i gwarancjami na potrzeby 
projektów poza granicami UE 

ustawodawcza UE proponuje gwarancję budżetową na rzecz Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) zabezpieczającą 
ryzyko kredytowe lub ryzyko polityczne związane z operacjami pożyczkowymi i w zakresie gwarancji 
kredytowych prowadzonymi poza granicami UE i wspierającymi cele polityki zewnętrznej UE (tak zwane 
upoważnienie EBI do udzielania pożyczek na rzecz państw trzecich). Komisja zobowiązana jest 
przedstawić wniosek odnoszący się do drugiej połowy okresu obejmującego lata 2007-2013. Komisja 
przygotuje kolejny wniosek dla następnych ram finansowych (2014-2020).  

Rozporządzenie ramowe w sprawie 
pomocy makrofinansowej 

ustawodawcza Usprawnienie procesu decyzyjnego odnoszącego się do przedmiotowego instrumentu pomocy zewnętrznej 
UE w celu zwiększenia jego aktualności i skuteczności. Nagły charakter sytuacji kryzysowych jest mocnym 
argumentem za uniknięciem długich procedur i opóźnień. W celu zwiększenia skuteczności reagowania 
instrumentu zamiast indywidualnych decyzji, proponuje się rozporządzenie ramowe w sprawie pomocy 
makrofinansowej dla państw trzecich, z którymi Unia Europejska ma ważne więzi polityczne, gospodarcze i 
handlowe.  

Wniosek dotyczący rozporządzenia w 
sprawie europejskiego systemu 
rachunków narodowych i regionalnych w 
Unii Europejskiej 

ustawodawcza Ogólnym celem jest zmiana ESA 95 (rozporządzenie 2223/96) w celu dostosowania rachunków 
narodowych w Unii Europejskiej do nowej sytuacji gospodarczej, postępów w badaniach metodologicznych 
i potrzeb użytkowników. Nowy system ESA będzie nadal stosownym odniesieniem metodologicznym przy 
tworzeniu wysokiej jakości rachunków narodowych koniecznych przy wsparciu wdrażania głównych 
strategii politycznych UE. Zmiana będzie również okazją do dalszej poprawy standardów ESA 95 i 
lepszego ukierunkowania ich na różne sposoby wykorzystania w UE. Bardziej zintegrowany system 
zostanie opracowany w najwyższym możliwym stopniu. 

Sprawozdanie z konwergencji 2010 
 

nieustawodawcza Zarówno Komisja, jak i EBC przygotowują sprawozdanie z konwergencji zgodnie z procedurą określoną w 
art. 140 ust. 1 TFUE. Pozytywna ocena konwergencji co najmniej jednego państwa członkowskiego może 
prowadzić do rozszerzenia strefy euro. 

Komunikat w sprawie finansów 
publicznych w UGW w 2010 r. 
 

nieustawodawcza Komunikat w sprawie finansów publicznych w UGW w 2010 r. przedstawia implikacje/wyzwania polityczne 
rocznego sprawozdania o finansach publicznych. W sprawozdaniu dokonuje się przeglądu rozwoju sytuacji 
budżetowej w państwach członkowskich UE i omawia aktualne zagadnienia z dziedziny polityki budżetowej 
i nadzoru budżetowego w UE. 

Edukacja, kultura i młodzież 
(**) Wniosek Komisji w sprawie 
zalecenia Rady dotyczącego 
przedwczesnego kończenia nauki 

ustawodawcza Przedwczesne kończenie nauki jest jednym z głównych przedmiotów działania w ramach strategii „Europa 
2020”. Zalecenie zapewni państwom członkowskim „narzędzie polityczne”, które można zastosować w celu 
zajęcia się tą kwestią i przyspieszenia poprawy w skali UE. 

Wniosek w sprawie zintegrowanego 
programu „Młodzież w drodze” na lata 
2014 -2020 (etap II) 

ustawodawcza Zgodnie z inicjatywą „Młodzież w drodze” program połączy istniejące programy „Uczenie się przez całe 
życie” i „Młodzież w działaniu”, a także działania zewnętrzne w celu stworzenia i zintegrowania wsparcia 
programów dla inicjatywy „Młodzież w drodze”. 

Wniosek Komisji w sprawie decyzji 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
dotyczącej strategicznego planu 
innowacji EIT i zmiany rozporządzenia 
EIT 

ustawodawcza Zgodnie z rozporządzeniem EIT strategiczny plan innowacji będzie przedstawiać wnioski w zakresie 
dalszego zarządzania, dalszych działań i zasobów na nadchodzący 7-letni okres.  

Komunikat w sprawie wdrażania 
postanowień traktatu lizbońskiego 
dotyczących sportu  

nieustawodawcza Komunikat przedstawi wnioski dotyczące wdrażania nowych kompetencji w zakresie sportu zawartych w 
traktacie lizbońskim, w tym ustanowienia ram współpracy politycznej. 

Zielona księga w sprawie uwalniania nieustawodawcza Zielona księga bada, w jaki sposób poprawić warunki ramowe, aby zwiększyć wkład przedsiębiorstw z 
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potencjału przedsiębiorstw z branży 
kultury i branży twórczej 
 

branży twórczej i branży kultury w ekologiczny, oparty na wiedzy wzrost w Europie.  
 

Komunikat w sprawie nowego impulsu 
dla współpracy w zakresie europejskiego 
kształcenia i szkolenia zawodowego 
2010 – 2020 

nieustawodawcza W przedmiotowym komunikacie przedstawi się zbiór wskazówek mających na celu wsparcie modernizacji 
polityki kształcenia i szkolenia zawodowego. Jest to wkład w posiedzenie ministrów w Brugii zaplanowane 
na koniec 2010 r. 

Komunikat Komisji w sprawie możliwości 
i wyzwań kina europejskiego w dobie 
technologii cyfrowych 

nieustawodawcza Po konsultacji społecznej w komunikacie dokona się analizy obecnej sytuacji rynku kina cyfrowego, określi 
politykę Komisji w tej dziedzinie (w tym w zakresie pomocy państwa) i przedstawi zarys nowego systemu 
wsparcia MEDIA służącego cyfryzacji kin. 

(**) Wniosek w sprawie zalecenia Rady 
promującego mobilność edukacyjną 
młodych ludzi 

ustawodawcza W zaleceniu, stanowiącym część inicjatywy „Młodzież w drodze”, przedstawi się działania państw 
członkowskich mające na celu zwiększenie możliwości mobilności edukacyjnej i zajęcie się przeszkodami 
w mobilności. 

Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu 
Europejskiego w sprawie wdrażania 
Europejskiej agendy kultury 

nieustawodawcza W komunikacie poinformuje się o postępach poczynionych na szczeblu europejskim i krajowym w realizacji 
trzech celów strategicznych Europejskiej agendy kultury od jej przyjęcia w 2007 r. Sprawozdanie stanowić 
będzie również wkład w refleksje państw członkowskich na temat przyszłego planu prac w dziedzinie 
kultury od 2011 r. 

Komunikat w sprawie inicjatywy w 
zakresie nowych kompetencji 
europejskich  

nieustawodawcza Celem komunikatu jest opracowanie podejścia do kluczowych kompetencji w zakresie szkolenia 
zawodowego, kształcenia dorosłych i szkolnictwa wyższego w oparciu o zalecenie w sprawie kluczowych 
kompetencji z 2006 r.; znajdzie się w nim wniosek w sprawie europejskiego paszportu umiejętności. 

Komunikat Komisji: Wniosek w sprawie 
punktów odniesienia dla mobilności i 
zdolności do zatrudnienia 

nieustawodawcza Zwrócono się do Komisji o przedstawienie wniosków w sprawie nowych europejskich punktów odniesienia 
w dziedzinie mobilności i zdolności do zatrudnienia odnoszących się do tego, w jakim stopniu różne części i 
poziomy kształcenia i szkolenia przygotowują ludzi do rynku pracy. 

(**) Wniosek w sprawie zalecenia Rady 
dotyczącego służb informacyjnych do 
spraw mobilności dla artystów i osób 
zawodowo związanych z kulturą 

ustawodawcza We wniosku określi się minimalne standardy i usługi, które ma zapewnić sieć krajowych służb 
informacyjnych w celu dostarczanie artystom i osobom zawodowo związanym z kulturą dokładnych, 
aktualnych i łatwo dostępnych informacji, których potrzebują do bycia mobilnymi. 

Komunikat Komisji w sprawie wczesnej 
edukacji 

nieustawodawcza W komunikacie zestawi się istniejące obecnie znaczące dowody (np. z OECD, UNICEF itd.) i przedstawi 
program pracy w ramach otwartej metody koordynacji. 

Wniosek Komisji w sprawie zalecenia 
Rady dotyczącego uczenia się 
nieformalnego i „pozaformalnego” 

ustawodawcza Jako część inicjatywy „Młodzież w drodze” zidentyfikuje się narzędzie polityczne, którego celem będzie 
promowanie i zapewnianie lepszego uznawania uczenia się nieformalnego i „pozaformalnego”. 

Wniosek Komisji w sprawie decyzji 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
dotyczącej nowych działań w zakresie 
kultury i mediów w latach 2014-2020 

ustawodawcza Wniosek skorzysta z doświadczenia zdobytego w programie Kultura na lata 2007-2013 i w programie 
MEDIA w 2007 r. 

Projekt wspólnego sprawozdania Rady i 
Komisji za 2012 r. z postępów w ramach 
priorytetów ET 2020 na lata 2009-2011 

nieustawodawcza Sprawozdanie z wdrażania kształcenia i szkolenia w zakresie otwartej metody koordynacji w latach 2009-
2011, przewidzianych w strategicznych ramach europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i 
szkolenia i aktualizacja priorytetów w celu objęcia następnego okresu. 

Komunikat w sprawie modernizacji 
szkolnictwa wyższego 
 

nieustawodawcza Celem jest zmiana i zaproponowanie nowych celów dotyczących przyszłości tego programu działania. 
Może to obejmować ewentualne wnioski w sprawie przejrzystości i systemu rankingowego instytucji 
szkolnictwa wyższego. 

Komunikat Komisji: wniosek w sprawie nieustawodawcza Komisja przedstawi wniosek w sprawie nowego punktu odniesienia w dziedzinie znajomości języków. 
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nowego punktu odniesienia dla 
znajomości języków 

Należy go postrzegać w kontekście istniejącego zestawu wskaźników i punktów odniesienia dla kształcenia 
i szkolenia; ma zwiększać europejską przejrzystość w zakresie nauki języków, której celem jest 
zwiększenie znajomości języków, elastyczności i mobilności siły roboczej w UE. 

Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne 
Inicjatywa w sprawie emerytur nieustawodawcza Na podstawie wyników zielonej księgi (2010 r.) i dalszej analizy ewentualnej polityki UE Komisja może 

rozpocząć konkretne inicjatywy w niektórych obszarach lub rozważyć przygotowanie bardziej ogólnej białej 
księgi przedstawiającej, w jaki sposób należy zaktualizować europejskie ramy prawne dotyczące emerytur.  

Wniosek w sprawie wdrożenia 
dyrektywy o delegowaniu 
pracowników 

ustawodawcza Inicjatywa będzie miała na celu poprawę wdrażania dyrektywy o delegowaniu pracowników. We wniosku 
wyjaśni się obowiązki prawne organów krajowych, przedsiębiorstw i pracowników w zakresie wdrażania 
dyrektywy i zapewni uniwersalne stosowanie tych samych przepisów. Każdy nowy instrument prawny 
poprawiłby dostarczanie informacji firmom i pracownikom. Polepszyłby współpracę między organami 
krajowymi, zapewnił skuteczne wykonywanie przez stosowanie sankcji i działań naprawczych, a także 
zapobiegł nadużyciom. 

Wniosek ustawodawczy w sprawie 
Europejskiego Funduszu Społecznego 

ustawodawcza Rozporządzenie zostanie dostosowane do priorytetów UE na okres programowania obejmujący lata 2014-
2020.  

Wniosek w sprawie poprawy ochrony 
pracowników przed ryzykiem 
wynikającym z ekspozycji na pola 
elektromagnetyczne 

ustawodawcza Celem jest utrzymanie wysokiego poziomu ochrony pracowników przy jednoczesnym uwzględnieniu 
wątpliwości wyrażonych przez niektóre zainteresowane strony, w szczególności w sektorze opieki 
zdrowotnej stosującym MRI (technologię rezonansu magnetycznego) w zaawansowanych medycznych 
procedurach diagnostycznych i interwencyjnych.  

Komunikat w sprawie strategii na rzecz 
osób niepełnosprawnych na lata 2010-
2020 

nieustawodawcza Wyeliminowanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność, zagwarantowanie możliwości pełnego 
korzystania z praw podstawowych i podstawowych wolności osób niepełnosprawnych.  

Wniosek w sprawie zmiany kilku 
wspólnotowych dyrektyw z zakresu 
prawa pracy w celu objęcia nimi 
pracowników żeglugi morskiej lub 
statków 

ustawodawcza Wniosek ma na celu zapewnienie marynarzom takich samych praw pracowniczych, jak pracownikom 
pracującym na lądzie. Szereg dyrektyw z zakresu prawa pracy wyklucza obecnie ze swojego zakresu 
marynarzy. Zmiany, które powinny dotyczyć kilku dyrektyw, obejmą marynarzy lub zagwarantują im 
szczególne traktowanie w celu zapewnienia równoważnego poziomu ochrony przy uwzględnieniu 
specjalnych okoliczności i ogólnej sytuacji gospodarczej omawianego przemysłu. 

Wniosek w sprawie rozporządzenia 
dotyczącego EFG na lata 2013-2020  

ustawodawcza W 2011 r. Komisja przeprowadzi średniookresową ocenę EFG, dotyczącą w szczególności efektywności i 
trwałości wyników. Ocena zapewni solidną podstawę do zaproponowania ulepszeń w zakresie 
przygotowywania i rodzajów działań, które EFG może współfinansować, i uwzględni sposób, w jaki można 
poprawić ich realizację. 

Wniosek w sprawie decyzji dotyczącej 
programu Progress na lata 2013-2020 

ustawodawcza PROGRESS jest unijnym programem na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej, którego realizacja 
rozpoczęła się w 2007 r. 

Wnioski w sprawie pogodzenia 
obowiązków 

ustawodawcza W następstwie porozumienia Rady w sprawie zmiany dyrektywy 96/34/WE w sprawie urlopu 
rodzicielskiego, który obejmuje również urlop adopcyjny, oraz uwzględniając postępy i wynik w odniesieniu 
do toczących się negocjacji dotyczących zmiany dyrektywy 92/85/WE, Komisja podejmie dalsze kroki w 
celu poprawy ram polityczno-prawnych dotyczących pogodzenia obowiązków. W tym celu w 2010 r. 
przeprowadzona zostanie analiza kosztów i korzyści ewentualnej inicjatywy w sprawie urlopu ojcowskiego. 

Energia 
Komunikat w sprawie zmienionego 
planu działania na rzecz racjonalizacji 
zużycia energii 

nieustawodawcza W komunikacie zostaną określone główne środki na rzecz osiągnięcia potencjału 
oszczędności energii na poziomie 20 % do 2020 r. przede wszystkim w sektorze 
budownictwa, użyteczności publicznej i transportu. W stosownych przypadkach komunikat 
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mogą uzupełniać wnioski ustawodawcze, np. ewentualne przekształcenie dyrektywy w 
sprawie usług energetycznych. Jednocześnie przeanalizuje się doświadczenia związane z 
pierwszym planem działania na rzecz racjonalizacji zużycia energii. 

Plan działania w zakresie energii na 
lata 2011-2020 

nieustawodawcza Zapewnienie holistycznego dokumentu strategicznego określającego priorytety działania na 
lata 2011-2020. 

Plan działań na rzecz niskoemisyjnego 
systemu energetycznego do roku 2050 

nieustawodawcza W komunikacie określi się kroki niezbędne do osiągnięcia ambitnego celu stworzenia do roku 
2050 niskoemisyjnego systemu energetycznego. 

Komunikat w sprawie wdrożenia systemu 
zrównoważonego rozwoju w zakresie 
biopaliw 

nieustawodawcza Komunikat będzie zawierać wskazówki dla państw członkowskich i podmiotów gospodarczych 
dotyczące wdrażania kryteriów zrównoważonego rozwoju. W komunikacie zostanie również 
wyrażone poparcie dla „systemów dobrowolnych” oraz zostaną zaktualizowane/dodane 
„wartości standardowe” związane z systemem zrównoważonego rozwoju. 

Wniosek w sprawie przejrzystości i 
integralności handlu na rynku hurtowym 

ustawodawcza We wniosku poruszone zostaną kwestie przejrzystości i integralności europejskich rynków 
handlu energią. Zostaną ustalone zasady właściwego zachowania na rynku oraz ramy 
regulacyjne w zakresie monitorowania tych rynków i sprawowania nad nimi nadzoru. Zakres 
wniosku będzie obejmować co najmniej energię elektryczną i gaz oraz potencjalnie węgiel. 

Wniosek zmieniający dyrektywę w 
sprawie odpadów promieniotwórczych 

ustawodawcza We wniosku zostaną utworzone wspólne ramy europejskie, których celem będzie osiągnięcie i 
utrzymanie wysokiego poziomu bezpiecznego gospodarowania odpadami 
promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym w Unii Europejskiej. Ramy te mogą 
opierać się na międzynarodowo uznanych zasadach bezpieczeństwa i mogą nakładać na 
państwa członkowskie wymóg utworzenia specjalnych programów krajowych zawierających 
harmonogramy wdrożenia. 

Komunikat w sprawie energii jądrowej – 
aktualizacja przykładowego programu 
energetyki jądrowej 

nieustawodawcza Komunikat będzie zawierać przegląd ostatnich zmian w polityce prowadzonej przez państwa 
członkowskie, decyzji w sprawie inwestycji w sektorze energetyki jądrowej oraz wymogów. W 
komunikacie omówi się kwestie potencjału oraz roli energii jądrowej w zmniejszaniu udziału 
węgla w produkcji energii elektrycznej oraz w koszyku energetycznym. 

Tymczasowy dokument („document 
d'étape”) w ramach przygotowań do 
planu działania w zakresie energii oraz 
planu działań na rzecz niskoemisyjnego 
systemu energetycznego do roku 2050 

nieustawodawcza W dokumencie tym określi się ramy dla istotnych kwestii, które pozwolą Komisji na 
przygotowanie kompleksowego planu działania w zakresie energii oraz planu działań na rzecz 
niskoemisyjnego systemu energetycznego na 2011 r. na podstawie konkluzji z czerwcowego 
posiedzenia Rady Europejskiej oraz późniejszych konsultacji, które mają się odbyć w drugim 
semestrze 2010 r. 

Komunikat w sprawie medycyny 
nuklearnej i izotopów promieniotwórczych 

nieustawodawcza W komunikacie omówi się możliwości zastosowania promieniowania jonizującego w 
medycynie oraz dostępne instrumenty unijne i międzynarodowe. Poruszone zostaną również 
kwestie ochrony pacjentów i pracowników służby zdrowia, zdefiniowane w dyrektywach 
EURATOM w sprawie ochrony przed promieniowaniem, oraz kwestie bezpieczeństwa dostaw 
izotopów promieniotwórczych. W komunikacie określi się przede wszystkim konkretne 
inicjatywy mające na celu zapewnienie wystarczającej produkcji izotopów 
promieniotwórczych, które są niezbędne w medycynie nuklearnej. 

Komunikat w sprawie inicjatyw 
regionalnych 

nieustawodawcza Komunikat będzie zawierać wskazówki dotyczące inicjatyw regionalnych dla państw 
członkowskich, organów regulacyjnych i zainteresowanych stron. W komunikacie zaproponuje 
się sposoby osiągnięcia dalszych postępów w ramach inicjatyw regionalnych stanowiące krok 
naprzód w kierunku wewnętrznego rynku energii. Komunikat będzie zawierał propozycje 
najlepszych praktyk w zakresie inicjatyw regionalnych. 

Wniosek ustawodawczy dotyczący ram ustawodawcza Ramy regulacyjne dotyczyć będą różnych kwestii związanych z tworzeniem inteligentnych 
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regulacyjnych w zakresie inteligentnych 
sieci energetycznych 

sieci energetycznych, w tym ochrony danych, pojazdów elektrycznych i otwartego dostępu do 
sieci. 

Rozszerzenie i polityka sąsiedztwa 
Coroczny pakiet rozszerzenia nieustawodawcza Rada poprosiła Komisję o składanie regularnych sprawozdań dotyczących państw 

kandydujących i państw uczestniczących w procesie stabilizacji i stowarzyszenia. Dokument 
strategiczny Komisji pozwala Radzie Europejskiej zdefiniować główne strategiczne kierunki 
działań związanych z rozszerzeniem pod koniec każdego roku. 

Opinia Komisji dotycząca Czarnogóry nieustawodawcza Ocena gotowości Czarnogóry do spełnienia kryteriów kopenhaskich członkostwa w Unii 
Europejskiej i warunków określonych dla procesu stabilizacji i stowarzyszenia, ocena wpływu, 
jaki może wywrzeć przystąpienie Czarnogóry do UE na odnośne kierunki polityki UE oraz 
zalecenia dla Rady dotyczące odpowiedzi na wniosek Czarnogóry. 

Opinia Komisji dotycząca Albanii nieustawodawcza Ocena gotowości Albanii do spełnienia kryteriów kopenhaskich członkostwa w Unii 
Europejskiej i warunków określonych dla procesu stabilizacji i stowarzyszenia, ocena wpływu, 
jaki może wywrzeć przystąpienie Albanii do UE na kierunki polityki UE oraz zalecenia dla 
Rady dotyczące odpowiedzi na wniosek Albanii. 

Coroczny pakiet europejskiej polityki 
sąsiedztwa 
 

nieustawodawcza Komunikat zawierający podsumowanie europejskiej polityki sąsiedztwa, w którym opisano 
postępy w regionie i wszelkie godne uwagi tendencje polityczne lub gospodarcze, 
uzupełniony 13 dokumentami roboczymi służb Komisji: 12 sprawozdaniami dotyczącymi 
poszczególnych państw oraz sprawozdaniem sektorowym poświęconym postępowi w bardziej 
technicznych obszarach.  

Środowisko naturalne 
Ocena końcowa szóstego programu 
działań w zakresie ochrony środowiska 
naturalnego 

nieustawodawcza Ocena końcowa szóstego programu działań w zakresie ochrony środowiska naturalnego 
obejmującego lata 2002-2012. 

Przegląd wykazu substancji 
priorytetowych zgodnie z ramową 
dyrektywą wodną 

ustawodawcza Ramowa dyrektywa wodna nakłada na Komisję wymóg dokonywania przeglądu wykazu 
substancji priorytetowych co cztery lata. Termin na zgłoszenie kolejnego wniosku upływa w 
styczniu 2011 r. Substancje priorytetowe są to te substancje, które przedstawiają znaczne 
ryzyko dla środowiska wodnego lub poprzez środowisko wodne na poziomie UE. Wraz z 
innymi elementami tworzą one podstawę unijnej strategii na rzecz przeciwdziałania 
chemicznemu zanieczyszczeniu wód UE. 

Plan działań na rzecz Europy efektywnie 
korzystającej z zasobów i prowadzącej 
gospodarkę niskoemisyjną w 2020 r. 

nieustawodawcza W planie działań określone zostaną spójne ramy polityki i działań w różnych obszarach 
polityki, które są niezbędne do przejścia na gospodarkę efektywnie korzystającą z zasobów i 
niskoemisyjną, w wydajny sposób korzystającą z materiałów i zasobów naturalnych. Celem 
planu jest zwiększenie produktywności zasobów i uniezależnienie wzrostu gospodarczego od 
wykorzystania energii, a także zwiększenie konkurencyjności i działanie na rzecz większego 
bezpieczeństwa energetycznego UE i jej niezależności w zakresie zasobów do roku 2020 r. 

Dyrektywa w sprawie oszczędnego 
gospodarowania wodą w budynkach 

ustawodawcza Poruszenie kwestii oszczędnego gospodarowania wodą w budynkach wynika z wdrożenia 
komunikatu w sprawie niedoboru wody i susz. Potencjał oszczędności wody w UE jest 
szacowany na 40 %. Możliwe jest wprowadzenie wiążących przepisów w celu działania na 
rzecz oszczędności wody w budynkach publicznych i prywatnych. 

Zdrowie i konsumenci 
Strategia UE w zakresie zdrowia roślin   Celem strategii jest modernizacja istniejącego systemu ochrony roślin, u którego podstaw leży 
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profilaktyka.  
Zielona księga dotycząca stosowania 
alternatywnych metod rozwiązywania 
sporów w UE 

nieustawodawcza Promowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów zwiększy zaufanie konsumentów 
do zakupów transgranicznych oraz poprawi funkcjonowanie rynku wewnętrznego. Inicjatywa 
powiązana z białą księgą w sprawie powództwa zbiorowego.  

(**) Zalecenie Rady dotyczące stanu 
gotowości i planu reagowania w sytuacji 
wystąpienia pandemii grypy w UE  

 Przedmiotowa inicjatywa będzie stanowić wsparcie dla skuteczności i wydajności 
europejskiego systemu opieki zdrowotnej oraz pomoże w koordynowaniu reakcji państw 
członkowskich w przypadku wystąpienia pandemii wśród ludzi. Tym samym przyczyni się do 
zmniejszenia wpływu na społeczeństwo, zwiększenia stabilności oraz uniknięcia 
niepotrzebnych strat w gospodarce.  

Komunikat w sprawie gotowości na na 
wypadek pandemii 
 

nieustawodawcza Inicjatywa ta będzie stanowić wsparcie dla skuteczności i wydajności europejskiego systemu 
opieki zdrowotnej oraz pomoże w koordynowaniu reakcji państw członkowskich w przypadku 
wystąpienia pandemii wśród ludzi. Tym samym przyczyni się do zmniejszenia wpływu na 
społeczeństwo, zwiększenia stabilności oraz uniknięcia niepotrzebnych strat w gospodarce. 

(**) Zalecenie Komisji dotyczące 
zharmonizowanych zasad klasyfikowania 
i zgłaszania skarg konsumentów w UE 

 Opracowanie ogólnounijnego podejścia do stosowania zharmonizowanych zasad klasyfikacji i 
zgłaszania skarg i zapytań konsumentów. Zalecenie ma na celu wygenerowanie danych 
porównywalnych na szczeblu UE, które można wykorzystać przy podejmowaniu decyzji w 
sprawie polityki.  

Tablica wyników dla rynków 
konsumenckich – spowodowanie, aby 
rynki pracowały na rzecz konsumentów 
 

nieustawodawcza Tablica wyników umożliwia regularny monitoring, którego celem jest identyfikowanie, które 
rynki źle funkcjonują pod względem wyników ekonomicznych i społecznych dla konsumentów 
oraz na których rynkach konieczna może być interwencja. Sama tablica wyników dokładnie 
wskazuje problematyczne rynki na szczeblu UE i krajowym; badania rynku dokładnie 
określają problemy i możliwe środki zaradcze. Tablica wyników, reprezentująca podejście 
oparte na faktach, może wnieść znaczący wkład w inteligentne regulacje. 

Wniosek w sprawie umowy o współpracy 
ze Stanami Zjednoczonymi w zakresie 
egzekwowania przepisów prawa w 
dziedzinie ochrony konsumentów 
 

ustawodawcza Wniosek ma na celu zapewnienie ram prawnych w dziedzinie ochrony konsumentów w 
odniesieniu do międzynarodowych działań w zakresie egzekwowania prawa podejmowanych 
we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi w celu zwiększenia międzynarodowej ochrony 
konsumentów UE. 

Rozporządzenie Rady w sprawie 
przeglądu aktów prawnych dotyczących 
wprowadzania do obrotu nasion oraz 
materiału rozmnożeniowego  

ustawodawcza Głównym celem rozporządzenia jest zastąpienie 12 dyrektyw w sprawie nasion i materiału 
rozmnożeniowego w kontekście lepszych uregulowań prawnych, tak aby zapewnić tożsamość 
odmianową i jakość nasion i materiału rozmnożeniowego oraz zabezpieczyć funkcjonowanie 
rynku wewnętrznego w tym obszarze. 

Przepisy dotyczące zdrowia zwierząt 
 

ustawodawcza Nowe przepisy dotyczące zdrowia zwierząt mają stworzyć bardziej czytelną strukturę 
regulacyjną w zakresie zdrowia zwierząt w UE. 

Nowa polityka w zakresie uprawiania 
organizmów zmodyfikowanych 
genetycznie 

 Po zaprezentowaniu założeń politycznych Komisja przedstawi pod koniec czerwca konkretną 
inicjatywę dotyczącą sposobu zapewnienia państwom członkowskim swobody w zakresie 
decydowania o uprawach organizmów zmodyfikowanych genetycznie na ich terytorium. 

Sprawozdanie z wdrożenia 
rozporządzenia w sprawie ochrony 
zwierząt podczas transportu 
 

nieustawodawcza Artykuł 32 rozporządzenia (WE) nr 1/2005 w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu 
stanowi, że Komisja przedstawia Parlamentowi i Radzie sprawozdanie dotyczące wpływu 
przedmiotowego rozporządzenia na dobrostan zwierząt oraz na handlowy przepływ żywych 
zwierząt. Sprawozdaniu mogą w razie potrzeby towarzyszyć stosowne wnioski 
ustawodawcze.  
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Sprawozdanie dla Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie 
klonowania zwierząt  
 

nieustawodawcza Sprawozdanie ma na celu przedstawienie spójnego podejścia do innowacyjnych technologii w 
sektorze spożywczym (klonowanie, nanotechnologia, zwierzęta zmodyfikowane genetycznie). 
W oparciu o sprawozdanie dla Parlamentu Europejskiego i Rady Komisja przeprowadzi 
szeroko zakrojone konsultacje z zainteresowanymi stronami.  

Przegląd dyrektywy lub rozporządzenia w 
sprawie wyrobów medycznych 

ustawodawcza Inicjatywa ma na celu uproszczenie i wzmocnienie przepisów, tak aby zapewnić wyższy 
poziom ochrony zdrowia przy jednoczesnym zapewnieniu sprawnego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego. 

Przegląd dyrektywy w sprawie badań 
klinicznych  

ustawodawcza Inicjatywa ma na celu zmianę dyrektywy w sprawie badań klinicznych, tak aby zniwelować 
wskazane niedociągnięcia.  

Przegląd dyrektywy 2001/37/WE w 
sprawie wyrobów tytoniowych, dotyczącej 
produkcji, prezentowania i sprzedaży 
wyrobów tytoniowych 

ustawodawcza W przepisach dotyczących wyrobów tytoniowych zaszły znaczące zmiany, które wymuszają 
dokonanie aktualizacji dyrektywy. Należy wykorzystać zmiany w dyrektywie, aby w większym 
stopniu uwzględnić młodzież i grupy szczególnie podatne na zagrożenia.  

Komunikat w sprawie drugiej strategii UE 
na rzecz ochrony i dobrostanu zwierząt 
(2011-2015) 

nieustawodawcza Inicjatywa ma na celu skonsolidowanie przyszłych kierunków polityki UE w tym obszarze w 
dokumencie strategicznym, który zapewni zintegrowanie i zrozumienie przyszłych działań 
zarówno w obrębie UE, jak i poza jej terytorium. Strategia jest odpowiedzią na żądania 
zainteresowanych stron i Parlamentu Europejskiego dotyczące opracowania polityki UE w 
zakresie dobrostanu zwierząt z należytym uwzględnieniem kosztów ogólnych oraz ich wpływu 
na konkurencyjność sektora. 

Przegląd rozporządzenia 882/2004 w 
sprawie kontroli urzędowych 
przeprowadzanych w całym łańcuchu 
żywnościowym 
 

ustawodawcza Trwa przegląd zasad finansowania kontroli urzędowych („opłaty za inspekcje”). 
Dotychczasowe zasady nie były w stanie zapewnić zrealizowania głównego celu przepisów, tj. 
aby państwa członkowskie posiadały wystarczające środki finansowe do efektywnego 
przeprowadzania niezbędnych kontroli urzędowych oraz aby ograniczone środki publiczne 
przewidziane na kontrole były przydzielane i wykorzystywane w możliwie najbardziej 
efektywny sposób.  

Przegląd dyrektywy w sprawie ogólnego 
bezpieczeństwa produktów 
 

ustawodawcza Stale pojawiające się ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa produktów uwidoczniły potrzebę 
opracowania systemu, dzięki któremu rozpowszechnianie ostrzeżeń na terytorium UE będzie 
przebiegało szybciej i w bardziej wydajny i spójny sposób oraz który będzie wystarczająco 
elastyczny, aby móc dostosować się do wyzwań globalizacji.  

Wniosek w sprawie umowy o współpracy 
ze Stanami Zjednoczonymi w zakresie 
bezpieczeństwa produktów 
konsumenckich  

ustawodawcza Inicjatywa ma na celu poprawę wymiany informacji o niebezpiecznych produktach, urazach i 
działaniach naprawczych podjętych zarówno w państwach członkowskich UE, jak i w Stanach 
Zjednoczonych. Pozwoli to UE na lepsze ukierunkowanie nadzoru rynku (lub importu) oraz 
czynności egzekucyjnych, dzięki czemu wzrośnie bezpieczeństwo produktów konsumenckich.  

Przegląd dyrektywy w sprawie 
weterynaryjnych produktów leczniczych 

ustawodawcza Inicjatywa ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa konsumentów i ochrony zdrowia zwierząt 
oraz konkurencyjności sektora weterynaryjnego.  

Wniosek w sprawie zmiany 
rozporządzenia nr 2006/2004 
dotyczącego ochrony konsumentów  

ustawodawcza Po sporządzeniu sprawozdania z wdrożenia w 2011 r. rozważy się przegląd rozporządzenia w 
celu wyeliminowania stwierdzonych niedociągnięć.  

Sprawy wewnętrzne 
Wniosek ustawodawczy w sprawie 
utworzenia systemu wjazdu/wyjazdu 

ustawodawcza We wniosku określi się cel, funkcje i zakres systemu wjazdu/wyjazdu a także ustali warunki i 
procedury rejestrowania, przechowywania i konsultowania danych dotyczących 
wjazdu/wyjazdu obywateli państw trzecich przekraczających zewnętrzne granice UE. 
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Wniosek ustawodawczy w sprawie 
utworzenia programu rejestrowania 
podróżnych 

ustawodawcza  We wniosku określi się cel, funkcje i zakres systemu wjazdu/wyjazdu, a także ustali warunki i 
procedury rejestrowania, przechowywania i konsultowania danych dotyczących 
wjazdu/wyjazdu obywateli państw trzecich przekraczających zewnętrzne granice UE. 

Wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie 
warunków przyjmowania obywateli 
państw trzecich w ramach przeniesień 
wewnątrz przedsiębiorstw 

ustawodawcza System ten będzie określał wspólne procedury regulujące wjazd, tymczasowy pobyt oraz 
pobyt w UE osób przeniesionych wewnątrz przedsiębiorstwa w ramach planu polityki w 
dziedzinie legalnej migracji z 2005 r. Ustali się przejrzystą i uproszczoną procedurę 
przyjmowania osób przeniesionych wewnątrz przedsiębiorstwa.  
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Wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie 
warunków wjazdu i pobytu obywateli 
państw trzecich w celu podjęcia pracy 
sezonowej 

ustawodawcza Celem wniosku jest określenie wspólnych warunków wjazdu i pobytu pracowników 
sezonowych z państw trzecich. Jest on częścią obszernego pakietu środków, 
zaproponowanego w planie polityki w dziedzinie legalnej migracji z 2005 r. Cel szczegółowy 
polega na zapewnieniu grupie pracowników z państw trzecich o szczególnie słabej pozycji 
bezpiecznego statusu prawnego i wzmocnionej ochrony przed wyzyskiem. Kolejnym celem 
jest opracowanie polityki w zakresie migracji cyrkulacyjnej. 

Komunikat w sprawie planu działania na 
rzecz małoletnich migrantów bez opieki  

nieustawodawcza Celem komunikatu jest zaproponowanie odpowiedzi na wyzwania związane z przybywaniem 
dużej liczby małoletnich migrantów bez opieki na terytorium UE. Plan działania będzie miał na 
celu konsolidację i uzupełnienie stosownych instrumentów prawnych i finansowych i 
zacieśnienie współpracy z krajami pochodzenia. 

Sprawozdanie dotyczące imigracji i azylu 
(wdrożenie europejskiego paktu oraz – 
od 2011 r. – programu sztokholmskiego) 

nieustawodawcza Sprawozdanie wynika z Europejskiego paktu o imigracji i azylu i stanowi wkład w coroczną 
debatę w ramach Rady Europejskiej. Podstawą sprawozdania są informacje dostarczone 
przez państwa członkowskie, uzupełniają je zaś propozycje zaleceń dotyczących realizacji 
paktu. 

Wniosek ustawodawczy w sprawie 
ataków na systemy informatyczne 

ustawodawcza Część agendy cyfrowej – celem wniosku jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony 
systemów informatycznych przed atakami przestępczymi. Wniosek powinien zaktualizować 
dotychczasowy poziom ochrony (decyzja ramowa 2005/222/WSiSW) z uwzględnieniem 
najnowszych zmian. 

Zielona księga w sprawie prawa do 
łączenia rodzin 

nieustawodawcza W następstwie sprawozdania z wdrożenia dyrektywy Rady 2003/86/WE w sprawie prawa do 
łączenia rodzin Komisja rozpocznie szerzej zakrojone konsultacje w formie zielonej księgi w 
sprawie przyszłości systemu zasad dotyczących łączenia rodzin dla obywateli państw 
trzecich. 

Komunikat w sprawie globalnego 
podejścia do danych dotyczących 
przelotu pasażera w odniesieniu do 
państw trzecich 

nieustawodawcza Komunikat ma ustalić ogólną politykę w sprawie wspólnego podejścia UE do wykorzystywania 
danych dotyczących przelotu pasażera do celów egzekwowania prawa oraz w sprawie umów 
w zakresie danych PNR z państwami trzecimi, które w razie potrzeby mogą zostać 
uzupełnione wnioskiem ustawodawczym w sprawie unijnego systemu PNR. 

Wniosek ustawodawczy w sprawie 
prekursorów materiałów wybuchowych 

ustawodawcza Wniosek ma przyczynić się do zapobiegania terroryzmowi i poprawy bezpieczeństwa 
obywateli europejskich poprzez wprowadzenie środków mających na celu ograniczenie 
ryzyka nadużywania chemikaliów, które mogą służyć jako prekursory materiałów 
wybuchowych, do celów przestępczych, w tym aktów terroryzmu. Środki te będą obejmować 
ograniczenie sprzedaży pewnych substancji (powyżej określonego stężenia) oraz obowiązek 
rejestrowania tożsamości kupujących. 

Komunikat w sprawie większej 
solidarności wewnątrz UE 

nieustawodawcza Stworzenie spójnych i kompleksowych ram dla lepszego podziału odpowiedzialności za osoby 
ubiegające się o azyl i beneficjentów ochrony międzynarodowej na terytorium całej UE.  

Wniosek w sprawie nowych ram 
prawnych dotyczących odzyskiwania 
aktywów 

ustawodawcza Propozycja nowych ram prawnych w celu sprawniejszego konfiskowania i odzyskiwania 
aktywów pochodzących z przestępstwa w UE. 

Wniosek ustawodawczy w sprawie 
środków prawa karnego mających na 
celu zapewnienie egzekwowania praw 
własności intelektualnej (zastępujący 
wniosek Komisji z 2006 r.) 

ustawodawcza Zmiana wniosku Komisji z 2006 r. poprzez wprowadzenie rozległych sankcji prawnych 
(wspólna definicja, poziom i rodzaj kar) w państwach członkowskich oraz określenie naruszeń 
prawa własności intelektualnej mianem przestępstwa kryminalnego. 

Komunikat w sprawie agendy UE na nieustawodawcza Komunikat powinien rozpocząć „drugi etap” wspólnej agendy na rzecz integracji, którego 
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rzecz integracji, uwzględniający 
opracowanie mechanizmu koordynacji 

celem jest wzmocnienie istniejących narzędzi koordynowania polityki dotyczącej integracji 
oraz opracowanie nowych instrumentów, w tym europejskich modeli integracji.  

Wniosek w sprawie przeglądu dyrektywy 
2006/24/WE (zatrzymywanie danych) 

ustawodawcza W związku z oceną istniejącej dyrektywy w sprawie zatrzymywania danych oraz ostatnimi 
wyrokami trybunałów konstytucyjnych państw członkowskich przegląd dyrektywy ma na celu 
lepsze dopasowanie obowiązków zatrzymywania danych do wymogów w zakresie 
egzekwowania prawa, ochrony danych osobowych (prawo do prywatności) oraz wpływu na 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego (zakłócenia). 

Komunikat w sprawie szeroko zakrojonej 
polityki walki z korupcją 

nieustawodawcza Komunikat w sprawie szeroko zakrojonej polityki walki z korupcją, obejmujący utworzenie 
mechanizmu oceny oraz przedstawiający formy współpracy z GRECO (Grupa Państw 
Przeciwko Korupcji powołana przez Radę Europy) w zakresie walki z korupcją. 

Wniosek ustawodawczy zmieniający 
kodeks graniczny Schengen 

ustawodawcza Zmiana kodeksu granicznego Schengen w celu uwzględnienia: 1) dostosowań technicznych, 
2) zmian technicznych wynikających z wniosków w sprawie systemu wjazdu/wyjazdu lub 
programu rejestrowania podróżnych. 

Komunikat w sprawie możliwości 
wprowadzenia unijnego elektronicznego 
systemu zezwoleń na podróż 

nieustawodawcza Niektóre państwa trzecie wprowadziły elektroniczny system zezwoleń na podróż (system 
zezwoleń, które należy uzyskać przed podróżą po przejściu odpowiedniej kontroli, która jest 
mniej uciążliwa niż w przypadku tradycyjnej procedury uzyskiwania wizy; system skierowany 
jest do obywateli państw trzecich, którzy znaleźli się na tzw. liście pozytywnej). Należy 
zbadać, czy UE powinna wprowadzić taki elektroniczny system zezwoleń na podróż w 
kontekście zintegrowanego zarządzania granicami, oraz jako uzupełnienie obowiązującej 
polityki wizowej.  

Wniosek dotyczący zmiany dyrektywy 
2004/114/WE z dnia 13 grudnia 2004 r. w 
sprawie warunków przyjmowania 
obywateli państw trzecich w celu 
odbywania studiów, udziału w wymianie 
młodzieży szkolnej, szkoleniu bez 
wynagrodzenia lub wolontariacie 

ustawodawcza Zmiany istniejących dyrektyw w celu uwzględnienia niedociągnięć wykazanych w stosowaniu 
istniejącej dyrektywy i możliwe rozszerzenie jej zakresu, aby uwzględnić stażystów 
pobierających wynagrodzenia oraz osoby zatrudnione w charakterze au pair. 

Komunikat w sprawie nowej 
zintegrowanej strategii zwalczania handlu 
ludźmi oraz w sprawie działań na rzecz 
ochrony ofiar i pomocy dla ofiar 

nieustawodawcza Sformułowanie kompleksowych ram polityki, za pomocą których UE może dążyć do 
zapobiegania i ograniczania handlu ludźmi, ścigania większej liczby przestępców 
zaangażowanych w handel ludźmi oraz zapewniania lepszej ochrony i pomocy ofiarom handlu 
ludźmi. 

Wniosek dotyczący zmiany dyrektywy 
2003/86/WE w sprawie prawa do 
łączenia rodzin 

ustawodawcza Działanie podjęte w następstwie zielonej księgi z 2010 r. 

Wniosek dotyczący rozporządzenia w 
sprawie Europolu 

ustawodawcza Zgodnie z art. 88 TFUE. 

Unijny kodeks imigracji  Konsolidacja całego dorobku prawnego w obszarze imigracji, począwszy od migracji legalnej, 
przewidziana w programie sztokholmskim. 

Pomoc humanitarna i reagowanie kryzysowe 
Rozporządzenie w sprawie utworzenia 
Europejskiego Ochotniczego Korpusu 
Pomocy Humanitarnej  

ustawodawcza Celem jest utworzenie ram dla wspólnego udziału ochotników europejskich w operacjach 
pomocy humanitarnej w państwach trzecich. Zakres będzie najprawdopodobniej obejmował 
głównie pomoc humanitarną i ochronę ludności.  
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Komunikat w sprawie humanitarnej 
pomocy żywnościowej 
 

nieustawodawcza Komunikat ma następujące cele: (i) maksymalne zwiększenie wydajności i skuteczności 
operacji, (ii) polepszenie koordynacji i spójności polityki oraz (iii) poinformowanie 
zainteresowanych stron o celach, priorytetach i oczekiwanych standardach.  

Komunikat w sprawie Europejskiego 
Ochotniczego Korpusu Pomocy 
Humanitarnej 

nieustawodawcza Głównym celem komunikatu jest dokonanie przeglądu obecnej sytuacji w zakresie 
wolontariatu w Europie. W tym celu przeanalizuje się różne programy (zarówno na poziomie 
UE, jak i na poziomie krajowym) oraz zaprezentowane zostaną możliwości wzajemnego 
uzupełniania się tych programów z Europejskim Ochotniczym Korpusem Pomocy 
Humanitarnej. 

Wnioski ustawodawcze w sprawie 
odnowienia mechanizmu ochrony 
ludności oraz instrumentu finansowego 
ochrony ludności 

ustawodawcza Ocena polityki w zakresie ochrony ludności przeprowadzona w 2010 r. będzie obejmować 
ocenę skuteczności wsparcia udzielanego w ramach instrumentu finansowego i mechanizmu 
oraz możliwości wzmocnienia mechanizmu. Obecna decyzja w sprawie instrumentu 
finansowego ochrony ludności traci moc w 2013 r. i powinna zostać odnowiona. 

Wniosek w sprawie rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego instrument finansowania 
pomocy humanitarnej 

ustawodawcza Od momentu przyjęcia w 1996 r. rozporządzenie Rady 1257/96 nigdy nie zostało zmienione 
pod względem zawartości merytorycznej. Jednym z głównych celów wniosku powinno być 
dostosowanie instrumentu prawnego do zmian w europejskim konsensusie w sprawie pomocy 
humanitarnej. 

Przemysł i przedsiębiorczość 
Komunikat w sprawie ekologicznych 
pojazdów 

nieustawodawcza W komunikacie określona zostanie kompleksowa strategia na rzecz ekologicznych i 
energooszczędnych pojazdów, które zmaksymalizują potencjał w zakresie zmniejszenia 
emisji dwutlenku węgla przez transport drogowy (w perspektywie 2020 r.). 

Komunikat w sprawie śródokresowego 
przeglądu programu Small Business Act 
dla Europy 

nieustawodawcza Po dwóch latach od wdrożenia konieczne jest podsumowanie postępów poczynionych w 
państwach członkowskich i przez Komisję oraz zastanowienie się nad nowymi działaniami, 
które można zaproponować w świetle zmian gospodarczych i społecznych oraz przyszłych 
wyzwań.  

Wniosek ustawodawczy w sprawie 
dostępu do usług publicznych o 
regulowanym dostępie Galileo 
 

ustawodawcza Określenie zasad wykorzystywania usług publicznych o regulowanym dostępie poprzez 
zapewnienie skutecznego zarządzania, którego celem jest zagwarantowanie pewności tych 
usług,  
- utworzenie niezbędnych struktur umożliwiających współpracę podmiotów ze strony 
decyzyjnej (Rada, państwa członkowskie, Komisja) z podmiotami ze strony technicznej (organ 
nadzoru, posiadacze koncesji, użytkownicy) 
- utworzenie mechanizmów technicznych i decyzyjnych w odpowiednim czasie, aby możliwe 
było korzystanie z tych usług od momentu wejścia Galileo w fazę operacyjną.  

Komunikat w sprawie planu działań w 
zakresie zastosowań GNSS  
 

nieustawodawcza Utworzenie strategii w celu lepszego przygotowywania towarów na potrzeby komercyjnych 
usług świadczonych w ramach systemu Galileo. 

Komunikat w sprawie europejskich 
programów nawigacji satelitarnej  
 

nieustawodawcza Przegląd ma dotyczyć głównie kosztów i zagrożeń związanych z pełnym wdrożeniem 
systemów EGNOS i Galileo. Przedmiotowa kwestia jest wyjątkowo pilna i newralgiczna z 
uwagi na prawdopodobne zapotrzebowanie na dodatkowe środki finansowe z aktualnych ram 
finansowych, niezbędne do pełnego uruchomienia systemów. Ocenę śródokresową muszą 
również uzupełniać zalecenia w sprawie zarządzania systemami EGNOS i Galileo po 2013 r. 
oraz elementy związane z planowaniem finansowym.  

Komunikat w sprawie bardziej 
zintegrowanego europejskiego systemu 

ustawodawcza/nieustawodawcza W powiązaniu z pakietem innowacyjnym komunikat będzie zawierał plan działań na rzecz 
bardziej zintegrowanego unijnego systemu normalizacji, bardziej wydajnego i skutecznego 
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normalizacji. 
Przegląd: 
• dyrektywy 98/34/WE, decyzji 

87/95/EWG w sprawie normalizacji w 
dziedzinie technologii 
informatycznych i telekomunikacji 

• decyzji 1673/2006 w sprawie 
finansowania normalizacji 
europejskiej 

procesu określania norm, lepszego dostępu do normalizacji (w szczególności dla 
innowacyjnych i szybko rozwijających się przedsiębiorstw), wzmocnienia roli UE w procesie 
określania norm na poziomie międzynarodowym oraz bardziej trwałego systemu finansowania 
na rzecz opracowywania norm.  
 

Komunikat w sprawie społecznej 
odpowiedzialności biznesu 

nieustawodawcza Komunikat w sprawie społecznej odpowiedzialności biznesu będzie się koncentrować na 
odbudowaniu zaufania obywateli europejskich do gospodarki. W komunikacie zostanie 
poruszona kwestia tego, w jaki sposób przedsiębiorstwa ujawniają informacje dotyczące 
środowiska, zagadnień społecznych oraz zarządzania. Kolejna kwestia dotyczy praw 
handlowych i praw człowieka w świetle ostatnich zmian ONZ. Komunikat będzie również 
stanowił wsparcie dla różnych międzynarodowych instrumentów dotyczących społecznej 
odpowiedzialności biznesu, takich jak inicjatywa NZ ”Global Compact”, wytyczne OECD dla 
przedsiębiorstw wielonarodowych i projekt normy ISO dotyczący społecznej 
odpowiedzialności biznesu, oraz będzie wywierał na nie wpływ.  

Komunikat w sprawie surowców  nieustawodawcza W komunikacie określi się główne wyzwania związane z dostępem do surowców oraz omówi 
kluczową rolę, jaką surowce będą odgrywały po kryzysie w zapewnianiu trwałego rozwoju 
gospodarki UE w perspektywie długoterminowej, a tym samym jej wpływ na strategię UE 
2020. Przegląd komunikatu z 2008 r. będzie obejmować najważniejsze kwestie strategiczne, 
takie jak definicja kluczowych surowców, działania mające na celu zwalczanie ograniczeń w 
wywozie nakładanych przez państwa trzecie, sposoby lepszego włączenia kwestii surowców 
do polityki UE w zakresie rozwoju oraz działania służące promowaniu badań i zastępowaniu 
surowców innymi w obrębie UE. 

Komunikat w sprawie przyszłego 
zaangażowania Unii Europejskiej w 
odniesieniu do przestrzeni kosmicznej  

nieustawodawcza Komunikat będzie określać priorytety i główne działania przyszłego programu ramowego 
dotyczącego przestrzeni kosmicznej, które mają być wdrożone w oparciu o przyszłe ramy 
finansowe. Program będzie odzwierciedlał najważniejsze wyzwania w zakresie polityki. 
Program będzie opierał się na osiągnięciach GALILEO, GMES i siódmego programu 
ramowego (temat Przestrzeń kosmiczna).  
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Komunikat w sprawie trwałej 
konkurencyjności unijnego sektora 
budownictwa 

nieustawodawcza Komunikat będzie poświęcony głównie czterem celom strategicznym służącym zwiększeniu 
konkurencyjności sektora: a) spójnej polityce jakości dla sektora; b) udoskonalonemu 
otoczeniu regulacyjnemu, w szczególności w odniesieniu do zamówień publicznych, 
konkurencji, systemów rejestracji i kwalifikowania, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
opóźnień w płatnościach; c) lepszemu dostępowi do edukacji i szkoleń; d) wzmocnieniu 
rozpowszechniania badań, innowacji i wiedzy. W centrum uwagi znajdzie się również rola 
sektora budownictwa w przeciwdziałaniu zmianie klimatu. 

Komunikat w sprawie odnowionej 
ramowej polityki turystycznej UE 
 

nieustawodawcza W komunikacie wyznaczone zostaną możliwe obszary działań na poziomie UE, krajowym i 
regionalnym oraz działań podejmowanych przez branżę i inne zainteresowane strony. Będzie 
on również zawierał przegląd najwłaściwszych instrumentów finansowych w celu 
skoordynowania tych działań.  

Rewizja dyrektywy dotyczącej 
przejrzystości środków regulujących 
ustalanie cen na produkty lecznicze 
przeznaczone do użytku przez człowieka 
oraz włączenia ich w zakres krajowego 
systemu ubezpieczeń zdrowotnych 

ustawodawcza Przewidywany przegląd obejmie sposoby dostosowania wymogów dyrektywy w celu 
udoskonalenia funkcjonowania rynku wewnętrznego w odniesieniu do produktów leczniczych, 
z uwzględnieniem krajowych praktyk ustalania cen oraz polityki refundacji. 

Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu 
Europejskiego i Rady ustanawiającej 
program ramowy na rzecz 
konkurencyjności i innowacji na lata 
2014-2020 (CIP II) 

ustawodawcza Do głównych celów polityki przedstawionych w programie należą zwiększenie 
konkurencyjności i zrównoważony rozwój. W programie wyznaczone zostaną przede 
wszystkim następujące cele: przyspieszenie dostosowania przemysłu do zmian 
strukturalnych, wspieranie środowiska sprzyjającego inicjatywom i zakładaniu 
przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw, w obrębie całej UE, 
wspieranie środowiska sprzyjającego współpracy między przedsiębiorstwami oraz sprzyjanie 
lepszemu wykorzystaniu potencjału przemysłowego strategii w zakresie innowacji (w tym 
ekoinnowacji), badań i rozwoju technologicznego. 

Wniosek w sprawie rozporządzenia 
ustanawiającego europejski program 
obserwacji Ziemi (GMES) 

ustawodawcza W kontekście kolejnych wieloletnich ram finansowych UE we wniosku poruszone zostaną w 
szczególności kwestie planowania i finansowania usług i składników infrastruktury GMES. 
Określi się również ramy prawne i regulacyjne wykonywania rozporządzenia, w tym kwestie 
własności i politykę dotyczącą danych, zarządzanie oraz aspekty współpracy 
międzynarodowej w ramach GMES. 

Rozporządzenie ustanawiające 
europejski program kosmiczny 
 

ustawodawcza Zgodnie z art. 189 TFUE UE jest uprawniona do ustanowienia europejskiego programu 
kosmicznego. Celem szczegółowym programu kosmicznego byłoby wsparcie wdrażania 
europejskiej polityki kosmicznej w sposób będący uzupełnieniem działań prowadzonych przez 
ESA oraz krajowe agencje kosmiczne. Program będzie opierał się na osiągnięciach 
GALILEO, GMES i siódmego programu ramowego (temat Przestrzeń kosmiczna) . 

Wniosek w sprawie zarządzania 
europejskimi programami GNSS i ich 
finansowania  
 

ustawodawcza Potrzebne jest nowe rozporządzenie w sprawie programu na okres po 2013 r., regulujące 
kwestie zarządzania i finansowania oraz przyszłych zadań agencji. 

Komunikat w sprawie zaktualizowanego 
przeglądu ram regulacyjnych 
dotyczących nanomateriałów  

nieustawodawcza Komunikat ten odzwierciedla zobowiązanie podjęte w komunikacie z 2008 r. dotyczącym 
aspektów regulacyjnych nanomateriałów o informowaniu instytucji UE o zmianach w zakresie 
ram regulacyjnych i ich wdrażania w odniesieniu do nanomateriałów.  

Wniosek w sprawie zwiększenia wsparcia nieustawodawcza Wniosek ma promować zwiększanie wsparcia dla przedsiębiorstw UE, w szczególności MŚP, 
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dla unijnych MŚP prowadzących 
działalność na rynkach poza UE 

prowadzących działalność na rynkach poza UE. Nacisk będzie kładziony na 
komplementarność z istniejącymi usługami i uczciwą konkurencję. 
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Rynek wewnętrzny i usługi 
Biała księga w sprawie ponownego 
uruchomienia jednolitego rynku 

nieustawodawcza W dokumencie określi się konkretne inicjatywy i kroki, które są niezbędne do ponownego 
uruchomienia jednolitego rynku (rocznica przypada w 2012 r.). 

Inicjatywa ustawodawcza w sprawie 
ram zarządzania kryzysowego i 
rozwiązywania sytuacji kryzysowych 

ustawodawcza Inicjatywę podejmuje się w następstwie komunikatu z 2010 r. a jej celem będzie stworzenie 
bardziej wydajnych i skutecznych ram zarządzania kryzysowego. 

Sprawozdanie Komisji w sprawie 
przeglądu zatrzymania sekurytyzacji 
 

nieustawodawcza Sprawozdanie to jest wymagane na mocy przeglądu dyrektywy w sprawie wymogów 
kapitałowych i dotyczy oceny, czy należy zaproponować zatrzymanie sekurytyzacji na 
poziomie 5 % oraz czy metody obliczania wymogu dotyczącego zatrzymania spełniają swój 
cel. 

Rewizja rozporządzenia w sprawie 
agencji ratingowych w celu uwzględnienia 
nadzoru bezpośredniego 

ustawodawcza W wyniku rewizji rozporządzenia wprowadzony zostanie scentralizowany nadzór nad 
agencjami ratingowymi działającymi w UE w celu zwiększenia zaufania inwestorów. 

Komunikat w sprawie monitorowania 
rynku detalicznego 

nieustawodawcza Celem inicjatywy jest zidentyfikowanie potencjalnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu 
sektora detalicznego zarówno z perspektywy konsumentów, jak i dostawców oraz 
zapewnienie efektywnych, skoordynowanych i wielowymiarowych rozwiązań politycznych. 

Zielona księga w sprawie praktyk ładu 
korporacyjnego w instytucjach 
finansowych 

nieustawodawcza Celem zielonej księgi jest zidentyfikowanie niedociągnięć w praktykach ładu korporacyjnego w 
instytucjach finansowych oraz zaproponowanie zaleceń w celu ich zniwelowania, tak aby 
uniknąć powtórnego wystąpienia braków w ładzie korporacyjnym w bankach i innych 
instytucjach finansowych. 

Rewizja dyrektywy w sprawie 
konglomeratów finansowych 

ustawodawcza Celem inicjatywy jest zaktualizowanie ram dodatkowego nadzoru. 

Dyrektywa zmieniająca kilka dyrektyw w 
sprawie usług finansowych, określająca 
kompetencje europejskich organów 
nadzoru (druga dyrektywa zbiorcza) 

ustawodawcza Należy dostosować przepisy sektorowe dotyczące usług finansowych w związku z 
utworzeniem Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego, Europejskiego Organu Nadzoru 
nad Ubezpieczeniami i Pracowniczymi Programami Emerytalnymi oraz Europejskiego Organu 
Nadzoru nad Giełdami i Papierami Wartościowymi. Druga dyrektywa zbiorcza powinna 
obejmować zmiany w sektorach ubezpieczeń i papierów wartościowych. 

Przegląd dyrektywy 1997/9/WE w 
sprawie systemów rekompensat dla 
inwestorów 

ustawodawcza Celem jest zwiększenie zaufania inwestorów i zapewnienie większej wydajności na wypadek 
oszustw i niedopełnienia obowiązków. 

Dyrektywa w sprawie pewności prawa 
papierów wartościowych 

ustawodawcza Celem jest uproszczenie otoczenia prawnego dla zdematerializowanych papierów 
wartościowych. 

Komunikat w sprawie zamówień 
publicznych z uwzględnieniem sposobów 
zrealizowania priorytetów strategii 
„Europa 2020”, do których należą: 
innowacje, inwestycje w niskoemisyjne 
technologie, kwestie społeczne, 
efektywność energetyczna itp. 

nieustawodawcza Zapewnienie wytycznych w odniesieniu do właściwego stosowania istniejących instrumentów 
dotyczących ekologicznych, społecznych i innowacyjnych aspektów zamówień publicznych. 
Komunikat będzie zawierał wyjaśnienia dla instytucji zamawiających dotyczące wymogów 
(prawie wiążące przepisy) oraz praw wynikających dla nich z obowiązujących ram prawnych. 

Przepisy w sprawie końcowej daty 
migracji do SEPA (jednolity obszar 
płatności w euro)  

ustawodawcza Inicjatywa będzie stanowić wsparcie dla migracji do SEPA poprzez ustalenie terminów 
granicznych (końcowych dat) migracji do produktów SEPA (polecenia przelewu oraz 
polecenia zapłaty). 
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Inicjatywa w sprawie koncesji ustawodawcza/nieustawodawcza Celem inicjatywy jest zapewnienie przejrzystości i pewności prawa w odniesieniu do 

przepisów regulujących przyznawanie umów koncesyjnych. 
Środki dotyczące odpowiedzialnego 
udzielania kredytów oraz ich zaciągania 
 

nieustawodawcza W inicjatywie określi się stanowisko Komisji w odniesieniu do kwestii związanych z 
udzielaniem kredytów klientom detalicznym, dotyczących m.in. roli pośredników kredytowych, 
oceny odpowiedniości produktów kredytowych, dostarczania informacji i porad oraz 
najlepszych sposobów zapewnienia odpowiedzialnego zaciągania kredytów.  
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Biała księga na temat ochrony 
posiadaczy polis 
ubezpieczeniowych/ubezpieczeniowych 
funduszy gwarancyjnych 

nieustawodawcza Celem białej księgi jest utrzymanie i wzmocnienie zaufania konsumentów oraz przygotowanie 
podstaw dla decyzji politycznej na temat potencjalnych przyszłych wniosków 
ustawodawczych. 

Komunikat w sprawie najlepszych praktyk 
w odniesieniu do kredytów hipotecznych 
(unikanie zajmowania obciążonej 
nieruchomości) 
 

nieustawodawcza Komunikat będzie zawierać przykłady i wskazówki dla krajowych organów publicznych 
dotyczące sposobów opracowywania rozwiązań na etapie, na którym można jeszcze uniknąć 
rozpoczęcia procedur zajmowania obciążonej nieruchomości w stosunku do obywateli. 

Inicjatywa ustawodawcza w sprawie 
utworów osieroconych dla bibliotek 
cyfrowych 
 

ustawodawcza Inicjatywa ustawodawcza będzie stanowiła podstawę prawną, która umożliwi bibliotekom 
unijnym skanowanie i udostępnianie utworów osieroconych (utwory autorów, którzy są 
nieznani lub których nie można zlokalizować). Inicjatywa ta pozwoli przyspieszyć tworzenie 
europejskich bibliotek cyfrowych. 

Dyrektywa ramowa w sprawie 
zbiorowego zarządzania prawami 

ustawodawcza W dyrektywie, która stanowi inicjatywę leżącą u podstaw europejskiej agendy cyfrowej, 
zostaną ustanowione zasady działania organizacji zbiorowego zarządzania (organów, które 
pobierają i rozdzielają honoraria autorskie).  

Komunikat w sprawie sankcji nieustawodawcza Działanie podjęte w następstwie kwietniowego sprawozdania na temat sankcji 
przestawionego Radzie do Spraw Gospodarczych i Finansowych. Celem jest opracowanie 
systemów sankcji odstraszających oraz ujednolicenie uprawnień nadzorczych i celów w całej 
UE. Inicjatywa ta uzupełnia przegląd dyrektywy w sprawie nadużyć na rynku. 

Środki wykonawcze dyrektywy Solvency 
II z uwzględnieniem przepisów 
dotyczących wynagrodzeń 

ustawodawcza Na mocy środków wprowadzi się obliczanie wymogu kapitałowego uwzględniającego ryzyko 
w ramach nowej dyrektywy Solvency II, jak również środki techniczne 2 stopnia, w tym 
przepisy dotyczące wynagrodzeń. 

Komunikat i sprawozdanie w sprawie 
wyników wdrożenia dyrektywy o usługach 
oraz przewidzianej w niej „procedury 
wzajemnej oceny” 

nieustawodawcza Wykorzystanie procesu wzajemnej oceny w ramach dyrektywy o usługach do opracowania 
dokumentu strategicznego, w którym wyznaczona zostanie przyszła polityka UE w zakresie 
usług. 

Przegląd dyrektywy w sprawie rynków 
instrumentów finansowych oraz odnośne 
wnioski ustawodawcze (z 
uwzględnieniem kwestii tzw. „dark pools”)  

ustawodawcza Konieczność dokonania przeglądu dyrektywy wynika z licznych klauzul przeglądowych 
przewidzianych w przepisach. Celem przeglądu jest zwiększenie zaufania inwestorów oraz 
stworzenie równych szans, które przyczynią się do poprawy efektywności i przejrzystości 
rynku. 

Zielona księga w sprawie działań na 
rzecz rozpowszechniania elektronicznych 
zamówień publicznych 

nieustawodawcza W zielonej księdze określi się dalsze działania na rzecz ułatwiania korzystania z 
elektronicznych zamówień publicznych oraz usuwania przeszkód dla transgranicznych 
elektronicznych zamówień publicznych. 

Dyrektywy w sprawie ujawniania 
informacji i praktyk sprzedażowych w 
odniesieniu do detalicznych produktów 
inwestycyjnych w pakietach 

ustawodawcza Celem dyrektyw jest zagwarantowanie, że praktyki sprzedażowe i informacje udzielane 
konsumentom są adekwatne i pozwalają na rzeczywiste porównanie produktów finansowych. 

Zmiana dyrektyw o rachunkowości  
 

ustawodawcza Uproszczenie i uaktualnienie obowiązków sprawozdawczych. 

Dyrektywa zmieniająca dyrektywę UCITS 
(V) obejmującą obowiązki depozytariuszy 

ustawodawcza Celem dyrektywy jest wzmocnienie ochrony inwestorów oraz zapewnienie równych szans dla 
inwestorów UCITS w całej Europie. 

Przegląd dyrektywy w sprawie instytucji ustawodawcza Przegląd tej dyrektywy jest konieczny ze względu na znaczenie, jakie właściwe struktury 
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pracowniczych programów emerytalnych 
 

odgrywają w finansowaniu emerytur. 

Przegląd rozporządzenia w sprawie 
wspólnotowego znaku towarowego 
 

ustawodawcza Celem przeglądu jest udoskonalenie i rozbudowanie wspólnotowego systemu znaków 
towarowych, aby podnieść jego jakość i wydajność oraz zwiększyć wartość dodaną na 
korzyść jego użytkowników. Podstawą przeglądu będzie ogólna ocena funkcjonowania 
systemu znaków towarowych w Europie. Przegląd obejmie utworzenie ściślejszego 
partnerstwa między Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) oraz urzędami 
państw członkowskich ds. znaków towarowych, przyczyniając się tym samym do zwalczania 
fałszerstw. 

Komunikat w sprawie fakturowania 
elektronicznego 

nieustawodawcza W komunikacie zdefiniuje się wspólne ramy interoperacyjnego systemu e-fakturowania w celu 
przyspieszenia asymilacji fakturowania elektronicznego, która przyczyni się do osiągnięcia 
znacznych korzyści gospodarczych oraz ograniczenia obciążeń administracyjnych. Wszyscy 
partnerzy biznesowi i handlowi, w szczególności MŚP, skorzystają na przyspieszeniu 
asymilacji. 

Biała księga w sprawie elektronicznych 
zamówień publicznych 

 W białej księdze przedstawione zostaną wnioski płynące z konsultacji przeprowadzonych w 
2010 r. w odniesieniu do zielonej księgi w sprawie elektronicznych zamówień publicznych. 

Rewizja dyrektywy w sprawie 
pośrednictwa ubezpieczeniowego 

ustawodawcza Celem rewizji jest zwiększenie harmonizacji, pewności prawa oraz precyzji definicji, a tym 
samym uniknięcie trudności występujących obecnie w stosowaniu obowiązującej dyrektywy w 
sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego na poziomie krajowym. 

Przegląd dyrektywy w sprawie 
egzekwowania 

ustawodawcza W następstwie sprawozdania z października 2010 r. w przeglądzie określi się potencjalne 
zmiany legislacyjne w dyrektywie w sprawie egzekwowania.  

Sprawiedliwość, prawa podstawowe i obywatelstwo 
   
Instrument prawny dotyczący 
wspólnych ram odniesienia 

ustawodawcza W inicjatywie, która stanowi następstwo komunikatu z 2010 r., określona zostanie metoda 
przyjęcia i stosowania w praktyce wspólnych ram odniesienia. 

Wniosek w sprawie zalecenia 
dotyczącego upoważnienia do 
negocjowania umowy o ochronie danych i 
wymianie informacji ze Stanami 
Zjednoczonymi Ameryki do celów 
egzekwowania prawa 

ustawodawcza Planowane jest przyjęcie zalecenia Komisji dla Rady dotyczącego upoważnienia do 
rozpoczęcia negocjowania umowy między UE a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w zakresie 
ochrony danych osobowych przekazywanych lub wymienianych do celów egzekwowania 
prawa. Zalecenie to pozwoli podmiotom uzyskać pewność prawa w odniesieniu do 
przetwarzania danych zarówno w UE, jak i w USA. 

Zielona księga w sprawie swobodnego 
obiegu dokumentów – aktów stanu 
cywilnego i dokumentów urzędowych 
oraz w sprawie uproszczenia przepisów 

nieustawodawcza Swobodny obieg oficjalnych dokumentów będzie dużym udoskonaleniem, które ułatwi 
swobodny przepływ obywateli UE. Celem zielonej księgi jest ułatwienie wzajemnego 
uznawania dokumentów prawnych, ponieważ obecnie obciążenia administracyjne ograniczają 
obywateli i przedsiębiorstwa. 

Komunikat w sprawie społecznej i 
gospodarczej integracji Romów w 
Europie 
 

nieustawodawcza Celem komunikatu jest wskazanie na podstawie postępów osiągniętych do tej pory, w jaki 
sposób UE może dalej zwiększać swój wkład w pełną integrację społeczną i gospodarczą 
Romów. W komunikacie zaprezentowano koncepcję zakładającą włączenie konkretnych, 
skutecznych podejść do odpowiednich głównych nurtów polityki.  

Komunikat w sprawie strategii na rzecz 
równości płci (2010-2015) 

nieustawodawcza Celem nowej strategii, która stanowi kontynuację planu działań na rzecz równości kobiet i 
mężczyzn (2006-2010), będzie przekształcenie niedawno przyjętej Karty kobiet w konkretne 
działania.  
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Dyrektywa dotycząca prawa do informacji 
w postępowaniu karnym 

ustawodawcza Aby ułatwić wzajemne uznawanie wyroków w całej UE, Komisja zaproponuje minimalne 
zasady dotyczące praw podejrzanych w postępowaniu karnym. Zasady te zagwarantują, że 
oskarżeni będą niezwłocznie i szczegółowo informowani o przysługujących im prawach i 
postawionych im zarzutach. 

Wniosek dotyczący rozporządzenia w 
sprawie kolizji przepisów w sprawach 
dotyczących majątkowego ustroju 
małżeńskiego, w tym zagadnienia 
właściwości i wzajemnego uznawania, 
oraz rozporządzenia w sprawie 
majątkowych następstw rozstania osób 
pozostających w innych rodzajach 
związków 

ustawodawcza Rozporządzenie zapewni obiektywne kryteria wyznaczania właściwego prawa regulującego 
kwestie związane z majątkiem małżeńskim w przypadku małżeństw międzynarodowych. 
Kryteria będą również obejmować kwestię majątku małżeńskiego znajdującego się w różnych 
państwach członkowskich. W rozporządzeniu poruszy się również kwestię ustalenia, który sąd 
krajowy jest sądem właściwym, oraz określi mechanizm uznawania i egzekwowania wyroków 
wydanych w innym państwie członkowskim. 

Komunikat dotyczący polityki w zakresie 
praw podstawowych 

nieustawodawcza W tym komunikacie zostanie ustanowiony unijny system ochrony praw podstawowych oraz 
zostanie przedstawione podejście Komisji mające na celu zapewnienie skutecznego 
stosowania Karty praw podstawowych we wszystkich obszarach polityki UE. Komunikat 
będzie zawierał m.in. propozycję wprowadzenia rozdziału dotyczącego praw podstawowych 
do wszystkich ocen skutków regulacji Komisji oraz podkreślenie znaczenia sprawozdania 
rocznego dla monitorowania wdrożenia i przestrzegania Karty. 

Komunikat w sprawie strategii na rzecz 
ochrony danych 

nieustawodawcza Komunikat w sprawie strategii na rzecz ochrony podstawowego prawa do ochrony danych po 
wprowadzeniu w życie traktatu lizbońskiego. 

Komunikat w sprawie strategii dotyczącej 
praw dziecka (2010-2014) na podstawie 
oceny wpływu instrumentów unijnych 
mających wpływ na prawa dziecka 

nieustawodawcza W komunikacie przedstawi się priorytety Komisji w zakresie praw dziecka na podstawie 
konsultacji przeprowadzonych z instytucjami UE, UNICEF-em, organizacjami pozarządowymi 
i dziećmi. Komunikat będzie również zawierać podsumowanie funkcjonowania numerów 
alarmowych w sprawie zaginionych dzieci. 

Wniosek dotyczący rozporządzenia w 
sprawie zwiększenia skuteczności 
wykonywania orzeczeń w Unii 
Europejskiej: zajmowanie rachunków 
bankowych 

ustawodawcza Wniosek ma na celu ułatwienie odzyskiwania długów przez przedsiębiorstwa i obywateli. 
Szybka egzekucja wierzytelności może mieć kluczowe znaczenie dla przetrwania 
przedsiębiorstwa, w szczególności w obecnej sytuacji ograniczonego dostępu do kapitału. 
Konieczna jest poprawa w zakresie odzyskiwania długów zagranicznych, ponieważ obecnie 
60 % długów zagranicznych pozostaje nieodzyskanych na rynku wewnętrznym. 

Wniosek ustawodawczy w sprawie 
kompleksowego systemu pozyskiwania 
materiału dowodowego w sprawach 
karnych na podstawie zasady 
wzajemnego uznawania, obejmującego 
wszystkie rodzaje materiału dowodowego 

ustawodawcza Ten nowy model może mieć szerszy zakres i powinien obejmować możliwie jak najwięcej 
rodzajów materiału dowodowego, z uwzględnieniem przedmiotowych środków. 

Wniosek ustawodawczy w sprawie 
wprowadzenia wspólnych standardów 
dotyczących gromadzenia materiału 
dowodowego w sprawach karnych w celu 
zapewnienia jego dopuszczalności 

ustawodawcza W obowiązujących przepisach mających na celu zapewnienie dopuszczalności materiału 
dowodowego uzyskanego od innego państwa członkowskiego przedmiotową kwestię porusza 
się jedynie pośrednio, ponieważ przepisy te nie określają żadnych wspólnych standardów 
gromadzenia materiału dowodowego. Istnieje ryzyko, że wymiana materiału dowodowego w 
sprawach karnych będzie funkcjonowała jedynie między państwami członkowskimi, w których 
obowiązują podobne standardy krajowe w zakresie gromadzenia materiału dowodowego. 

Dyrektywa dotycząca praw ofiar ustawodawcza  Opracowanie jednego kompleksowego instrumentu prawnego w zakresie ochrony ofiar 
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przestępstw i pomocy dla nich poprzez połączenie dyrektywy w sprawie kompensaty dla ofiar przestępstw oraz decyzji 
ramowej w sprawie ofiar, na podstawie oceny obydwu instrumentów. 

Zielona księga w sprawie zatrzymań nieustawodawcza Zielona księga ma odzwierciedlać sposoby wzmacniania wzajemnego zaufania i zwiększania 
wydajności zasady wzajemnego uznawania w obszarze zatrzymań. Należy dołożyć starań w 
celu promowania najlepszych praktyk i wspierać wdrażanie europejskich reguł więziennych, 
zatwierdzonych przez Radę Europy.  

Wniosek ustawodawczy w sprawie 
porady prawnej i pomocy prawnej 

ustawodawcza Prawa procesowe – środek C. Podejrzani i oskarżeni w postępowaniu karnym nie zawsze 
otrzymują w miarę potrzeby odpowiedni dostęp do porady prawnej, która jest (częściowo) 
bezpłatna, ponieważ przepisy na temat pomocy prawnej w państwach członkowskich są 
znacznie zróżnicowane. 

Rewizja dyrektywy Rady 90/314/WE w 
sprawie zorganizowanych podróży, 
wakacji i wycieczek 

ustawodawcza Dyrektywa nie zapewnia już odpowiedniej ochrony konsumentom wyjeżdżającym na wakacje 
ani nie zapewnia wystarczającej pewności prawa przedsiębiorstwom. Ze względu na 
minimalną harmonizację dyrektywy fragmentacja prawa w państwach członkowskich jest 
znaczna, co powoduje konieczność ponoszenia kosztów przestrzegania przepisów przez 
przedsiębiorstwa chcące prowadzić transgraniczną wymianę handlową oraz może przynosić 
szkodę konsumentom, którzy próbują dochodzić swoich praw w kontekście transgranicznym. 

Wniosek ustawodawczy w sprawie 
systemu ECRIS-TCN dotyczącego 
skazanych obywateli państw trzecich 

ustawodawcza W celu utworzenia wspólnego indeksu i systemu wykazującego zgodność danych, które 
pozwolą centralnemu organowi ds. rejestrów karnych w każdym państwie członkowskim 
szybko ustalić, czy dany obywatel państwa trzeciego był już skazany i w których państwach 
członkowskich.  

Wniosek ustawodawczy w sprawie 
zwiększenia rekompensat finansowych 
za ochronę konsularną w sytuacjach 
kryzysowych 

ustawodawcza W planie działania Komisji na lata 2007-2009 na rzecz efektywnej ochrony konsularnej w 
państwach trzecich przewidziano możliwość udoskonalenia mechanizmów koordynacji w 
obszarze pomocy konsularnej. Zasugerowano rozpatrzenie możliwości utworzenia systemu 
rekompensaty za sytuacje kryzysowe między państwami członkowskimi. 

Wniosek ustawodawczy zmieniający 
decyzję 1995/553/WE wprowadzającą 
prawo do ochrony konsularnej 

ustawodawcza Każdy obywatel Unii Europejskiej przebywający w państwie trzecim, w którym jego własne 
państwo członkowskie nie ma przedstawicielstwa, jest uprawniony do uzyskania odpowiedniej 
ochrony konsularnej ze strony ambasady lub konsulatu któregokolwiek z państw 
członkowskich na takich samych warunkach, jak obywatele tego państwa. Komisja zamierza 
udzielić państwom członkowskim wsparcia w realizacji tego zadania, proponując konkretne 
środki, które mają zapewnić poinformowanie wszystkich obywateli UE o przysługujących im 
prawach oraz sprecyzowanie zakresu ochrony. Na mocy traktatu lizbońskiego Komisja może 
inicjować wnioski ustawodawcze, aby ułatwić taką ochronę.  

Zmiana dyrektywy dotyczącej 
nieuczciwych praktyk handlowych 

ustawodawcza Uaktualnienie dyrektywy dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez 
przedsiębiorstwa wobec konsumentów. 

Komunikat na temat zwalczania rasizmu i 
ksenofobii 

nieustawodawcza W komunikacie przedstawi się wspólne podejście do częstszego wykorzystywania i 
maksymalizowania potencjału istniejących instrumentów prawnych i finansowych w celu 
zwalczania rasizmu, ksenofobii i dyskryminacji. 

Wniosek dotyczący rozporządzenia w 
sprawie Eurojustu 

ustawodawcza Zapewnienie Eurojustowi uprawnień do bezpośredniego wszczynania dochodzeń, 
zwiększenie efektywności jego struktury wewnętrznej oraz zaangażowanie Parlamentu 
Europejskiego i parlamentów krajowych w ocenę działalności Eurojustu zgodnie z art. 85 
TFUE.  

Komunikat w sprawie utworzenia 
Prokuratury Europejskiej przy Eurojuście 

nieustawodawcza Możliwość przyznania dodatkowych uprawnień przedstawicielowi krajowemu Eurojustu, 
wzmocnienie uprawnień Kolegium Eurojustu lub utworzenie Prokuratury Europejskiej. 
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Wniosek ustawodawczy w sprawie 
wzajemnego uznawania skutków 
niektórych aktów stanu cywilnego  

ustawodawcza Kontynuacja zielonej księgi w sprawie swobodnego obiegu dokumentów aktów stanu 
cywilnego i dokumentów urzędowych oraz w sprawie uproszczenia przepisów.  

Wniosek ustawodawczy w sprawie 
pozbycia się formalności związanych z 
legalizacją dokumentów między 
państwami członkowskimi 

ustawodawcza Kontynuacja zielonej księgi w sprawie swobodnego obiegu dokumentów aktów stanu 
cywilnego i dokumentów urzędowych oraz w sprawie uproszczenia przepisów. 

Gospodarka morska i rybołówstwo 
Wnioski w sprawie reformy wspólnej 
polityki rybołówstwa 
 

ustawodawcza Pakiet dotyczący reformy wspólnej polityki rybołówstwa będzie obejmował następujące 
wnioski: 
- wniosek w sprawie nowego rozporządzenia podstawowego dla wspólnej polityki 
rybołówstwa, uwzględniającego akwakulturę; 
- wniosek dotyczący nowego rozporządzenia w sprawie wspólnej organizacji rynku; 
- wnioski dotyczące wymiaru finansowego nowej wspólnej polityki rybołówstwa; 
- środki techniczne. 

Rozporządzenia dotyczące uprawnień do 
połowów na 2011 r. 
 

ustawodawcza Różne rozporządzenia obejmujące Morze Bałtyckie, Morze Czarne, inne obszary na Atlantyku 
i Morzu Północnym oraz gatunki głębinowe na lata 2011-2012. Wszystkie te rozporządzenia 
zostaną poprzedzone komunikatem do Rady. 

Rozporządzenia w sprawie wieloletnich 
planów zarządzania i odnowienia 
zasobów w odniesieniu do wybranych 
gatunków, np. łososia w Morzu Bałtyckim, 
tuńczyka błękitnopłetwego, plamiaka, 
śledzia w Morzu Celtyckim, morszczuka i 
homarca 

ustawodawcza Jeżeli chodzi o plamiaka, śledzia, morszczuka i homarca, w proponowanych nowych planach 
co roku będą określane m.in. całkowite dopuszczalne połowy (TAC) w taki sposób, aby 
osiągnąć cel eksploatacji tych stad na poziomie maksymalnego podtrzymywalnego połowu. 
Jeżeli chodzi o tuńczyka błekitnopłetwego, konieczna będzie zmiana obecnego planu 
odnowienia zasobów w świetle wyników negocjacji z ICCAT przeprowadzonych w 2009 r. 

WIEDZA O MORZU 2020: dane morskie i 
obserwacja morza na rzecz 
inteligentnego rozwoju 

nieustawodawcza Odpowiedzialność za zbieranie danych na temat mórz i oceanów w Europie jest obecnie 
podzielona między publiczne i prywatne organizacje regionalne i krajowe, które gromadzą 
dane na temat otwartych wód oceanicznych, wód przybrzeżnych, terytorialnych oraz wód 
podlegających jurysdykcji UE. W planie działania europejskiej sieci informacji i obserwacji 
środowiska morskiego określi się kroki, które umożliwią podmiotom publicznym i prywatnym 
świadczenie lepszych usług.  

Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady dotyczące 
utworzenia programu na rzecz wsparcia 
dalszego rozwoju zintegrowanej polityki 
morskiej 

ustawodawcza Celem proponowanego rozporządzenia jest zapewnienie stałego, niewielkiego zaplecza 
finansowego dla dalszych działań na rzecz rozwoju i wdrażania zintegrowanej polityki 
morskiej w pozostałym okresie w zakresie obowiązujących ram finansowych w latach 2011-
2013.  
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Komunikat w sprawie basenów morskich 
(Morze Północne i Atlantyk) 

nieustawodawcza Przygotowanie inicjatyw w celu wdrożenia zintegrowanej polityki morskiej w basenach Morza 
Północnego i Atlantyku w oparciu o podobne komunikaty, które zostały już przygotowane w 
odniesieniu do Morza Śródziemnego, Morza Bałtyckiego i Morza Arktycznego. 

Wniosek w sprawie rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającego rozporządzenie 1288/2009 
ustanawiające przejściowe środki 
techniczne 

ustawodawcza Ponieważ na posiedzeniu w listopadzie 2009 r. Rada nie doszła do porozumienia w sprawie 
stałych środków technicznych na Atlantyku (COM(2008) 324), uzgodniono rozporządzenie 
ustanawiające przejściowe środki techniczne, w którym zapewniono, że konieczne środki 
techniczne określone w załączniku III do rozporządzenia nr 43/2009 w odniesieniu do TAC i 
kwot będą nadal obowiązywać począwszy od dnia 1 stycznia 2010 r. Proponowana zmiana 
rozporządzenia przejściowego ma na celu wydłużenie jego prawomocności o kolejne 18 
miesięcy.  

Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 1185/2003 w 
sprawie obcinania płetw rekinom 

ustawodawcza Jednym z wariantów jest zmiana 5 % stosunku wagi płetw do wagi ciała (przed 
przetworzeniem) złowionego rekina, tak aby w żadnym wypadku waga płetw nie przekraczała 
5 % masy wypatroszonych i pozbawionych głowy tusz złowionych rekinów. Inna możliwość to 
wdrożenie polityki „nieodciętych płetw”, zgodnie z którą płetwy nie byłyby odcinane. 

Komunikat w sprawie planu działań 
Wspólnoty na rzecz uniknięcia 
przypadkowego chwytania ptaków 
morskich w narzędzia połowowe  
 

nieustawodawcza Jednym z celów Wspólnoty w ramach dążenia do zintegrowania wymogów w zakresie 
ochrony środowiska ze wspólną polityką rybołówstwa jest udoskonalenie metod połowu ryb w 
celu uniknięcia przypadkowego i niechcianego chwytania ptaków morskich oraz ograniczenia 
ich wpływu na środowisko morskie. 

Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie planu 
gospodarowania stadami pelagicznymi 
na Morzu Bałtyckim 

ustawodawcza Celem rozporządzenia jest ustanowienie długoterminowych ram gospodarowania stadami 
pelagicznymi na Morzu Bałtyckim. W rozporządzeniu określi się długoterminowe cele i 
założenia dotyczące gospodarowania zasobami. Będzie ono również zawierać określone 
szczegółowe przepisy niezbędne do osiągnięcia tych celów. 

Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady zmieniające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1098/2007 
ustanawiające wieloletni plan w zakresie 
zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim 

ustawodawcza Rozporządzenie Rady (WE) nr 1098/2007 stanowi, że środki zarządzania powinny zostać 
ocenione w 2010 r. i ewentualnie zmienione, jeśli wymaga tego ocena.  

Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady ustanawiające 
długoterminowy plan gospodarowania 
zasobami soli i gładzicy na Morzu 
Północnym 

ustawodawcza Celem rozporządzenia jest zmiana długoterminowych ram zarządzania połowami soli i 
gładzicy na Morzu Północnym oraz określenie długoterminowych celów i założeń w 
odniesieniu do gospodarowania zasobami na podstawie wyników uzyskanych w wyniku 
wdrożenia pierwszego planu gospodarowania. 

Nowe źródła rozwoju stwarzane przez 
morza i oceany: komunikat w sprawie 
„niebieskiego rozwoju” – nowej wizji 
zrównoważonego rozwoju w regionach 
przybrzeżnych i sektorach morskich 

nieustawodawcza Komunikat będzie się opierał na badaniu dotyczącym możliwych scenariuszy przyszłego 
rozwoju regionów przybrzeżnych i gospodarki morskiej, ze szczególnym uwzględnieniem 
pozytywnego wpływu na zatrudnienie.  

Komunikat w sprawie skutków 
finansowych dla integracji nadzoru 
morskiego 

nieustawodawcza Komisję poproszono o określenie skutków finansowych utworzenia wspólnego środowiska 
wymiany informacji. 

Polityka regionalna 
Wnioski ustawodawcze w sprawie ustawodawcza Rozporządzenia będą musiały zostać dostosowane/zastąpione zgodnie z priorytetami UE 
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Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (EFRR) i Funduszu 
Spójności (FS) 

oraz w celu dostosowania realizacji polityki spójności do okresu programowania 2014-2020. 
Rozporządzeniom będą towarzyszyć nowe strategiczne wytyczne UE dotyczące spójności na 
okres po roku 2013. 

Sprawozdanie strategiczne z 2010 r. 
dotyczące polityki spójności UE – 
komunikat w sprawie realizacji przez 
państwa członkowskie programów w 
zakresie polityki spójności na lata 2007-
2013  

nieustawodawcza Podsumowanie 27 krajowych sprawozdań strategicznych na temat wkładu w realizację celów 
polityki spójności, zadań funduszy oraz celów strategicznych wytycznych Wspólnoty, na temat 
krajowych strategicznych ram odniesienia oraz zintegrowanych wytycznych w sprawie 
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. 
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Komunikat w sprawie zwiększenia wkładu 
polityki spójności w zrównoważony 
rozwój regionów UE oraz realizację 
strategii „Europa 2020” 

nieustawodawcza Komunikat będzie zawierał wytyczne dotyczące sposobów dostosowania celów polityki 
spójności w obszarze zrównoważonego rozwoju do wizji strategii „Europa 2020” w odniesieniu 
do wspierania gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej 
środowisku i bardziej konkurencyjnej.  

Komunikat w sprawie zwiększenia wkładu 
polityki spójności w rozwój gospodarki 
opartej na wiedzy i innowacji w regionach 
oraz w realizację strategii „Europa 2020” 

nieustawodawcza Komunikat będzie zawierał wytyczne dotyczące sposobów dostosowania celów polityki 
spójności do wizji strategii „Europa 2020” w obszarze inteligentnego rozwoju w odniesieniu do 
rozwijania gospodarki regionalnej opartej na wiedzy i innowacji.  

Strategia UE dla regionu Dunaju nieustawodawcza Na posiedzeniu w czerwcu 2009 r. Rada Europejska wezwała Komisję do przedstawienia 
strategii UE dla regionu Dunaju do grudnia 2010 r. 

Badania i innowacje 
Komunikat W kierunku Europy 
efektywnie korzystającej z zasobów 
oraz inteligentnej, zrównoważonej 
biogospodarki 

komunikat Celem komunikatu jest intensyfikacja badań, innowacji i kształcenia w celu wskazania i 
ułatwienia działań na rzecz stworzenia Europy efektywnie korzystającej z zasobów oraz 
określenia wizji i planu działania na rzecz zrównoważonej i innowacyjnej biogospodarki 
europejskiej. W komunikacie zostaną omówione ramy polityki i konkretne działania, które 
przyczyniają się do osiągnięcia „Unii innowacji”, o której mowa w strategii „Europa 2020”, a 
także określenia programów strategicznych, metod ich realizacji oraz systemów 
monitorowania w celu zapewnienia postępów. 

Wniosek Komisji w sprawie ósmego 
programu ramowego  

ustawodawcza Wniosek ten dotyczy programu ramowego TFUE w zakresie finansowania badań w latach 
2014-2020. Wniosek, określający główne kierunki, zostanie uszczegółowiony w pakiecie 
wniosków dotyczących konkretnych programów i zasad uczestnictwa. 

Wnioski Komisji w sprawie ósmego 
programu ramowego Euratom 

ustawodawcza Wniosek ten dotyczy programu ramowego Euratom w zakresie finansowania badań w latach 
2014-2018. Wniosek, określający główne kierunki, zostanie uszczegółowiony w pakiecie 
wniosków dotyczących konkretnych programów i zasad uczestnictwa. 

(**) Wniosek dotyczący zalecenia Rady w 
sprawie wspólnego planowania w 
obszarze rolnictwa, bezpieczeństwa 
żywnościowego i zmiany klimatu 

nieustawodawcza Jak określono w strategii „Europa 2020”, Komisja będzie pracowała nad utworzeniem 
europejskiej przestrzeni badawczej, w szczególności poprzez wzmocnienie wspólnego 
planowania z państwami członkowskimi. Kwestie bezpieczeństwa żywnościowego i wpływu 
zmiany klimatu na rolnictwo wskazano jako główne wyzwanie społeczne dla Europy, któremu 
należy sprostać w drodze inicjatywy dotyczącej wspólnego planowania. 

(**) Wniosek dotyczący zalecenia Rady w 
sprawie wspólnego planowania w 
obszarze zdrowia, żywności i 
zapobiegania chorobom związanym ze 
sposobem odżywiania 

nieustawodawcza Kwestie zdrowia, żywności i zapobiegania chorobom związanym ze sposobem odżywiania 
wskazano jako główne wyzwanie społeczne dla Europy, któremu należy sprostać w drodze 
inicjatywy dotyczącej wspólnego planowania.  

(**) Wniosek dotyczący zalecenia Rady w 
sprawie wspólnego planowania w 
obszarze dziedzictwa kulturowego, 
zmiany klimatu i bezpieczeństwa 

nieustawodawcza Inicjatywa dotycząca wspólnego planowania zagwarantuje, że państwa członkowskie UE 
zmaksymalizują i wykorzystają swoją połączoną masę krytyczną poprzez skoordynowanie 
swoich wysiłków. Do głównych celów inicjatywy należą: zbadanie wpływu zmian 
środowiskowych na dziedzictwo kulturowe, opracowanie środków na rzecz ochrony i 
zabezpieczenia dziedzictwa kulturowego oraz wprowadzenie zrównoważonego rozwoju do 
dziedzictwa kulturowego. 

Wniosek dotyczący programu ramowego 
Euratom na rzecz działań badawczych i 
szkoleniowych w dziedzinie jądrowej (z 

ustawodawcza Proponowane prawodawstwo – obejmujące lata 2012-2013 – ma na celu kontynuowanie 
działań zaplanowanych w decyzjach przyjętych w ramach siódmego programu ramowego 
Euratom w 2006 r. oraz wsparcie etapu tworzenia ITER, z uwzględnieniem nowych potrzeb 
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uwzględnieniem ITER) 
 
Decyzja dotycząca programu 
szczegółowego w zakresie działań 
pośrednich 
 
Rozporządzenie ustanawiające zasady 
uczestnictwa i upowszechniania wyników 
badań 

budżetowych.  
 
Zasady uczestnictwa zapewniają kompleksowe ramy w celu zagwarantowania skutecznego 
wdrożenia programu ramowego Euratom, z uwzględnieniem potrzeby zapewnienia łatwego 
dostępu dla wszystkich uczestników poprzez uproszczenie procedur. 

Komunikat w sprawie ogólnego planu 
działania na rzecz rozwoju europejskiej 
przestrzeni badawczej 

nieustawodawcza W komunikacie określi się kroki w celu wdrożenia planu w zakresie badań i innowacji. 
Zostanie to połączone z przygotowaniem ósmego programu ramowego. 

Przegląd śródokresowy siódmego 
programu ramowego 

nieustawodawcza Wnioski z przeglądu zostaną uwzględnione podczas przygotowywania ósmego programu 
ramowego, który ma zostać przedstawiony w 2011 r. 

Usługi świadczone w interesie ogólnym 
Komunikat w sprawie ram jakości usług 
świadczonych w interesie ogólnym 

nieustawodawcza Inicjatywa ta będzie oparta na protokole załączonym do traktatu lizbońskiego. 

Zmiana pakietu dotyczącego usług 
świadczonych w interesie ogólnym z 
2005 r.  
 

nieustawodawcza Dokument ramowy traci moc w listopadzie 2011 r. Celem rewizji będzie dostosowanie zasad 
w świetle sprawozdania z oceny, które ma zostać zakończone w 2010 r. Tego rodzaju 
inicjatywę należy postrzegać w kontekście ustanawiania ram jakości usług publicznych i 
społecznych określonych w wytycznych politycznych przewodniczącego. 

Sprawozdanie z oceny pakietu 
dotyczącego usług świadczonych w 
interesie ogólnym z 2005 r. 
 

nieustawodawcza Sprawozdanie to należy przygotować na podstawie konsultacji społecznych, które rozpoczną 
się w najbliższych tygodniach. Inicjatywy w zakresie usług świadczonych w ogólnym interesie 
gospodarczym należy postrzegać w kontekście ustanawiania ram jakości usług publicznych i 
społecznych. 

Inteligentne regulacje 
Komunikat w sprawie inteligentnych 
regulacji 

nieustawodawcza W komunikacie zostaną przedstawione priorytety obecnej Komisji w zakresie inteligentnych 
regulacji, obejmujące: działania na rzecz uproszczenia istniejących przepisów i ograniczenia 
obciążeń administracyjnych, opracowanie bardziej systematycznego podejścia do oceny 
stopnia, w jakim zdołano osiągnąć cele założone w prawodawstwie i polityce UE oraz 
wykorzystanie ocen skutków w celu zapewnienia jakości nowych wniosków. 

Decyzja Rady w sprawie klauzuli 
solidarności (wniosek ma zostać 
przedstawiony wspólnie z Wysokim 
Przedstawicielem/Wiceprzewodniczącym) 

ustawodawcza Wdrożenie przepisów art. 222 ust. 3 TFUE, zgodnie z którym, stanowiąc na wspólny wniosek 
Komisji i Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, 
Rada przyjmuje decyzję określającą warunki zastosowania przez Unię klauzuli solidarności. 

Podatki i unia celna 
Komunikat w sprawie przyszłej 
strategii dotyczącej VAT 

 Celem komunikatu będzie wskazanie działań, które mogą przyczynić się do ograniczenia 
obciążeń administracyjnych, zwalczania nadużyć finansowych, zaktualizowania i 
uproszczenia obecnego systemu. 

Komunikat w sprawie opodatkowania i 
rozwoju: współpraca z krajami 
rozwijającymi się w zakresie wspierania 

nieustawodawcza W komunikacie promuje się zasadę dobrych rządów w dziedzinie opodatkowania oraz 
wsparcie dla krajów rozwijających się w zwalczaniu oszustw podatkowych oraz innych 
szkodliwych praktyk podatkowych. Komunikat zawiera również propozycję wzmocnienia 
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dobrych rządów w dziedzinie 
opodatkowania 

opodatkowania i zarządzania finansami publicznymi w tych krajach. 

Rewizja dyrektywy w sprawie 
opodatkowania energii 

ustawodawcza W kontekście strategii „Europa 2020”, jak również jako istotny wkład w przeciwdziałanie 
zmianie klimatu i zapewnienie bardziej zrównoważonej gospodarki, która bardziej efektywnie 
korzysta z zasobów, zmieniona dyrektywa będzie uzupełnieniem europejskiego systemu 
handlu emisjami oraz będzie nakładać opodatkowanie na produkty energetyczne w 
zależności od ich wartości energetycznej i emisji CO2. 

Zmiana rozporządzenia dotyczącego 
działań organów celnych skierowanych 
przeciwko towarom podejrzanym o 
naruszenie niektórych praw własności 
intelektualnej 

ustawodawcza Celem zmiany jest uproszczenie procedur i sprecyzowanie zasad. 

Wniosek w sprawie minimalnej 
standardowej stawki podatku VAT 
stosowanej począwszy od 2011 r.  

ustawodawcza Obecnie obowiązująca minimalna standardowa stawka podatku VAT przestanie obowiązywać 
w dniu 31 grudnia 2010 r. i wówczas zostanie zaproponowane rozszerzenie obecnego 
poziomu. 

Wniosek w sprawie opodatkowania 
kuponów (i innych systemów 
promocyjnych) podatkiem VAT 

ustawodawcza Wniosek ma na celu zaktualizowanie istniejących zasad opodatkowania VAT (podstawa 
opodatkowania) mających zastosowanie do kuponów. 

Zielona księga w sprawie nowej strategii 
dotyczącej VAT 

nieustawodawcza Dokument konsultacyjny w sprawie nowej strategii dotyczącej podatku VAT zapewniający jej 
przystosowanie do zmieniających się warunków ekonomicznych oraz uwzględniający przede 
wszystkim najnowsze osiągnięcia w zakresie technologii informatycznych (w celu przyjęcia 
komunikatu w sprawie nowej strategii dotyczącej VAT w drugiej połowie 2011 r.). 

Komunikat w sprawie inicjatywy w 
zakresie polityki podatkowej w ramach 
podejścia „Citizens First” 
 

nieustawodawcza W kontekście ponownego uruchomienia jednolitego rynku, celem komunikatu jest wskazanie 
obszarów zainteresowania obywateli (takich jak podwójne opodatkowanie, emerytura, drugie 
miejsce zamieszkania, zyski kapitałowe lub podatek dochodowy), aby przygotować inicjatywy 
w zakresie prawa miękkiego.  

Komunikat w sprawie skoordynowania 
podatków od spadku 
 

nieustawodawcza Działanie na rzecz skoordynowania opodatkowania spadków w państwach członkowskich UE 
w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania i podwójnego braku opodatkowania w 
sprawach transgranicznych. 

Wniosek ustawodawczy w sprawie 
wspólnej jednolitej podstawy 
opodatkowania osób prawnych 

ustawodawcza Celem wniosku będzie uproszczenie przepisów podatkowych, zmniejszenie kosztów 
przestrzegania przepisów i usunięcie przeszkód podatkowych, z którymi muszą się obecnie 
zmagać przedsiębiorstwa prowadzące działalność transgraniczną. 

Rewizja dyrektywy dotyczącej 
opodatkowania stosowanego do odsetek 
oraz należności licencyjnych pomiędzy 
powiązanymi spółkami z różnych państw 
członkowskich (wersja przekształcona) 

ustawodawcza Rozszerzenie zakresu dyrektywy poprzez zmniejszenie progów uczestnictwa, włączenie 
udziałów pośrednich oraz zaktualizowanie załącznika (rodzaje spółek). 
 

Handel 
Wniosek dotyczący rozporządzenia w 
sprawie stosowania ogólnego systemu 
preferencji (GSP) od dnia 1 stycznia 
2014 r. 

ustawodawcza W nowym rozporządzeniu zostanie przeprowadzony przegląd obecnie obowiązującego 
ogólnego systemu preferencji i jego udoskonalenie w celu zapewnienia jego prostoty i 
przewidywalności, a także zostanie maksymalnie zwiększone wsparcie ze strony systemu na 
rzecz zrównoważonego rozwoju i najbardziej potrzebujących krajów rozwijających się. 
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Wniosek w sprawie rozporządzenia 
ustanawiającego przepisy przejściowe w 
odniesieniu do międzynarodowych 
porozumień w sprawie inwestycji między 
państwami członkowskimi a państwami 
trzecimi  
 

ustawodawcza Od momentu wejścia w życie traktatu lizbońskiego, który przyznaje UE wyłączne kompetencje 
w zakresie bezpośrednich inwestycji zagranicznych, można podawać w wątpliwość ciągle 
istniejące porozumienia międzynarodowe państw członkowskich dotyczące inwestycji oraz 
zobowiązania podjęte w ramach tych porozumień. Celem wniosku jest ustanowienie pewności 
prawa w odniesieniu do statusu i ważności międzynarodowych porozumień dotyczących 
inwestycji zawartych między państwami członkowskimi a państwami trzecimi poprzez 
zatwierdzenie dalszego obowiązywania takich porozumień oraz poprzez ustanowienie ram 
proceduralnych dotyczących negocjowania i zawierania takich porozumień przez państwa 
członkowskie w przyszłości.  

Komunikat w sprawie polityki UE w 
zakresie inwestycji 
 

nieustawodawcza Celem komunikatu jest ustalenie ogólnych kierunków rozwoju polityki UE w zakresie 
inwestycji. Komunikat będzie zawierał ogólny zestaw narzędzi/koncepcji, które będą mogły 
stanowić podstawę do przedstawienia i omówienia nowych wytycznych negocjacyjnych 
dotyczących przyszłych negocjacji inwestycyjnych z państwami trzecimi. 

Wniosek w sprawie rozporządzenia 
przedłużającego ważność ogólnego 
systemu preferencji (GSP) 
(rozporządzenie w sprawie prolongaty) 
 

ustawodawcza Techniczne przedłużenie obowiązywania obecnego ogólnego systemu preferencji (GSP), 
zapewniające również ciągłość specjalnych podsystemów: GSP+ oraz EBA („wszystko oprócz 
broni”). Proponowane rozporządzenie zmieniające rozporządzenie (WE) nr 732/2008 
obejmuje jedynie te techniczne zmiany, które są niezbędne do przedłużenia ważności 
obecnego ogólnego systemu preferencji (GSP) do dnia 31 grudnia 2013 r. Wniosek nie 
obejmuje przeglądu kwalifikowalności obecnych beneficjentów ogólnego systemu preferencji.  

Wniosek w sprawie rozporządzenia 
dostosowującego procedurę decyzyjną w 
obszarze polityki handlowej w świetle 
wejścia w życie traktatu lizbońskiego 

ustawodawcza Rozporządzenie zbiorcze w sprawie handlu będzie dotyczyło niektórych szczegółowych 
procedur decyzyjnych w obszarze polityki handlowej, które uprzednio zostały wyłączone z 
procedury komitetowej. 

Umowa handlowa dotycząca zwalczania 
obrotu towarami podrobionymi (decyzje 
Rady w sprawie zatwierdzania 
podpisania i zawarcia umowy) 

ustawodawcza Przedmiotem działania będzie wniosek w sprawie decyzji zatwierdzającej podpisanie umowy 
oraz wniosek w sprawie decyzji dotyczącej zawarcia umowy. Celem negocjacji w zakresie 
umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi jest zapewnienie 
międzynarodowych ram, które zwiększą skuteczność egzekwowania praw własności 
intelektualnej poprzez udoskonalenie międzynarodowych standardów działania w przypadku 
naruszeń praw własności intelektualnej na dużą skalę, których często dopuszczają się 
organizacje przestępcze. 

Sprawozdanie w sprawie barier w handlu 
i inwestycjach 

nieustawodawcza Celem sprawozdania jest wskazanie sposobów poprawy dostępu do rynku i uproszczenia 
otoczenia regulacyjnego dla przedsiębiorstw UE. 

Transport 
Pakiet dotyczący transportu 
zorganizowanego z poszanowaniem 
zasady zrównoważonego rozwoju: 
zmiana wytycznych dotyczących sieci 
TEN-T 

ustawodawcza / 
nieustawodawcza 

Wniosek ustawodawczy w sprawie zmiany obecnych wytycznych dotyczących sieci TEN-T 
powinien się koncentrować na sieci bazowej, która zapewnia najwyższy poziom wkładu w 
kluczowe cele polityki w dziedzinie TEN-T. Wnioskowi będzie towarzyszyło sprawozdanie, w 
którym zostaną omówione postępy w zakresie projektów priorytetowych i polityki w dziedzinie 
TEN-T. 

Pakiet dotyczący transportu 
zorganizowanego z poszanowaniem 
zasady zrównoważonego rozwoju: 
strategiczny plan dotyczący 
technologii transportowych 

nieustawodawcza W strategicznym planie dotyczącym technologii transportowych zostaną określone 
strategiczne ramy badań oraz opracowywania i wykorzystywania technologii na podstawie 
potrzeb w zakresie polityki oraz wizji zintegrowanego, efektywnego i przyjaznego środowisku 
systemu transportu w perspektywie 2050 r.  
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Pakiet dotyczący bezpieczeństwa: 
komunikat Działania na rzecz stworzenia 
europejskiego obszaru bezpieczeństwa 
ruchu drogowego: strategiczne wytyczne 
dotyczące bezpieczeństwa ruchu 
drogowego do 2020 r. 

nieustawodawcza Wytyczne strategiczne będą zawierały opis działań odzwierciedlających zintegrowane 
podejście do kwestii bezpieczeństwa ruchu drogowego (zachowanie kierowców, 
bezpieczeństwo pojazdów i infrastruktury) i podejmowanych w różnych obszarach polityki 
(transport, zdrowie publiczne, badania, nowe technologie, zewnętrzny wymiar 
bezpieczeństwa ruchu drogowego).  

Sprawozdanie w sprawie skanerów 
bezpieczeństwa w portach lotniczych 
 

nieustawodawcza W sprawozdaniu zostanie przeprowadzona ocena skutków wprowadzenia skanerów 
bezpieczeństwa pod względem ich skuteczności, jak również stwarzanych zagrożeń dla 
zdrowia, naruszenia praw podstawowych i prywatności.  

Komunikat dotyczący praw pasażera nieustawodawcza Komunikat będzie zawierał podsumowanie sytuacji w zakresie przestrzegania praw pasażera 
we wszystkich środkach transportu, z uwzględnieniem wyników konsultacji społecznych, 
ocenę, czy stosowanie obowiązujących przepisów UE zapewnia właściwą ochronę praw 
pasażera oraz określenie ewentualnych obszarów dalszych działań.  

Pakiet dotyczący rynku wewnętrznego: 
przekształcenie pierwszego pakietu 
kolejowego 

ustawodawcza W wersji przekształconej sprecyzowane zostaną istniejące przepisy zawarte w pierwszym 
pakiecie kolejowym w celu zwiększenia precyzji lub zakresu wskazówek dotyczących 
wdrażania.  

Pakiet dotyczący portów lotniczych: 
komunikat w sprawie polityki w zakresie 
portów lotniczych, któremu towarzyszą 
wnioski ustawodawcze 

ustawodawcza / 
nieustawodawcza 

Komunikat będzie zawierał omówienie obecnego stanu polityki w zakresie portów lotniczych, 
podsumowanie postępów we wdrażaniu planu działania w zakresie przepustowości oraz 
analizę konieczności dokonania przeglądu rozporządzenia dotyczącego wspólnych zasad 
przydzielania czasu na start lub lądowanie oraz dyrektywy w sprawie obsługi naziemnej.  

Pakiet dotyczący e-mobilności  ustawodawcza / 
nieustawodawcza 

W tym zestawie środków ustawodawczych przewidziane zostanie wprowadzenie nowej 
technologii do różnych środków transportu celem wsparcia efektywnego systemu transportu 
zorganizowanego z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju. Środki będą dotyczyły 
zintegrowanej sprzedaży biletów kolejowych, tachografu cyfrowego, opłat elektronicznych, 
zintegrowanych danych morskich itp.  

Pakiet dotyczący społecznych aspektów 
gospodarki morskiej 

ustawodawcza / 
nieustawodawcza 

Pakiet będzie dotyczył różnych aspektów „czynnika ludzkiego” w transporcie morskim, w 
szczególności szkoleń i certyfikatów dla marynarzy (komunikat w sprawie agendy społecznej 
na rzecz transportu morskiego, wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie kontrolowania 
stosowania Konwencji MOP, wniosek w sprawie rewizji dyrektywy 2008/106/WE dotyczącej 
szkolenia marynarzy).  

Komunikat w sprawie rynku drogowego 
transportu towarów 

nieustawodawcza Przegląd funkcjonowania wewnętrznego rynku w zakresie drogowego transportu towarów, z 
uwzględnieniem przewozów kabotażowych. 

Komunikat w sprawie dostępu do rynku 
kolejowego 

nieustawodawcza Przegląd organizacji rynku kolejowego, w tym krajowego rynku przewozów pasażerskich. 
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Załącznik III: Wykaz inicjatyw w sprawie uproszczenia przepisów∗ 

 

Tytuł Rodzaj działania na 
rzecz uproszczenia 

Zakres i cele Rok 

Zmiana rozporządzenia Komisji (WE) nr 1276/2008 w sprawie 
monitorowania na podstawie kontroli bezpośrednich wywozu produktów 
rolnych otrzymujących refundacje lub inne kwoty oraz rozporządzenia (WE) 
nr 612/2009 ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania 
systemu refundacji wywozowych do produktów rolnych 

Rewizja Podczas przeprowadzania przedmiotowych kontroli organy 
sporządzają odręczne uwagi na dokumencie celnym. 
Zrozumienie i odczytanie jest utrudnione. Problem zostanie 
rozwiązany za pomocą przypisania standardowym 
informacjom kodów cyfrowych. Jeden załącznik zastąpi 
pięć. 

2010 

Pakiet działań upraszczających zmieniający rozporządzenie Rady (WE) nr 
1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW) oraz zmieniający rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 
ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla 
rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone 
systemy wsparcia dla rolników, zmieniające rozporządzenia (WE) 
nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylające 
rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 

Rewizja Cel: zmniejszenie obciążenia administracyjnego kontroli w 
zakresie zasady wzajemnej zgodności; uproszczenie 
deklaracji obszarowych; ograniczenie liczby sprawozdań 
państw członkowskich w sprawie rozwoju obszarów 
wiejskich; wprowadzenie terminów płatności w przypadku 
niektórych środków; dostosowanie przepisów do uprawnień 
delegowanych i wykonawczych w ramach TFUE.  

2010 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady mające na celu 
uchylenie procedury zatwierdzania w przypadku systemu dobrowolnego 
znakowania wołowiny 

Rewizja/uchylenie Celem jest zmniejszenie obciążenia administracyjnego w 
przypadku zatwierdzania dobrowolnych oznakowań 
wołowiny. Wymaga to zmiany rozporządzenia 1760/2000.  

2010 

Rozporządzenie Komisji ustanawiające (nowe) zasady dystrybucji żywności 
wśród osób najbardziej potrzebujących we Wspólnocie 

Rewizja Celem jest zapewnienie prostszych, bardziej przejrzystych i 
skutecznych zasad wykonawczych dotyczących dystrybucji 
żywności wśród osób najbardziej potrzebujących we 
Wspólnocie. 

2010 

Inicjatywa wspólnotowa w sprawie zaburzeń układu mięśniowo-
szkieletowego związanych z pracą 

Przekształcenie Celem jest zawarcie w jednym instrumencie 
ustawodawczym przepisów w sprawie ochrony zdrowia i 
bezpieczeństwa pracowników przed ryzykiem zaburzeń 
mięśniowo-szkieletowych w pracy.  

2011 

Rewizja dyrektywy Rady 2003/72/WE z dnia 22 lipca 2003 r. uzupełniającej 
statut spółdzielni europejskiej w odniesieniu do zaangażowania 
pracowników  
 
i dyrektywy Rady 2001/86/WE z dnia 8 października 2001 r. uzupełniającej 

Rewizja Celem jest zbadanie możliwości uproszczenia przepisów w 
sprawie informowania pracowników i konsultowania się z 
nimi po sporządzeniu w 2011 r. pełnego sprawozdania z 
oceny w sprawie rozporządzenia (WE) nr 1435/2003 (statut 
spółdzielni europejskiej). 

2011/12 

                                                
∗  Wiele z tych pozycji ma na celu zmniejszenie obciążenia administracyjnego. 
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statut spółki europejskiej w odniesieniu do uczestnictwa pracowników 
Wniosek w sprawie rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy system 
rejestrowania przewoźników materiałów promieniotwórczych 

Przekształcenie Skodyfikowanie i uproszczenie wspólnotowych ram 
regulacyjnych na rzecz bezpieczniejszego i bardziej 
przejrzystego przewozu materiałów promieniotwórczych.  

2010 

Przekształcenie przepisów w zakresie podstawowych norm bezpieczeństwa 
w dziedzinie zabezpieczenia przed promieniowaniem 

  Celem jest przekształcenie 10 aktów w jedną dyrektywę 
ustanawiającą podstawowe normy bezpieczeństwa w 
zakresie ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z 
narażenia na promieniowanie jonizujące oraz 
zaktualizowanie jej zgodnie z zaleceniami Międzynarodowej 
Komisji ds. Ochrony Radiologicznej. 

2011 

Rewizja zalecenia w sprawie skutków radiologicznych Rewizja Celem jest wyjaśnienie, uproszczenie i ulepszenie 
zalecenia stosującego art. 37, za pomocą którego Komisja 
przedstawia opinie w sprawie wdrażania planów, które 
przyczyniają się do wycieków promieniotwórczych, 
mogących stanowić zagrożenie radiologiczne dla 
sąsiadujących państw członkowskich. 

2010 

Wniosek w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego ramy dla homologacji pojazdów silnikowych kategorii L 
oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych 
do tych pojazdów 

Uchylenie  Celem jest zmniejszenie obciążenia administracyjnego dla 
przemysłu, UE i krajowych prawodawców oraz organów 
homologacji typu pojazdu. 

2010 

Rozporządzenie dotyczące homologacji typu pojazdów rolniczych i leśnych 
(uchylenie 24 dyrektyw) 

Uchylenie  Wniosek uchyli 24 dyrektywy i zastąpi je jednym 
rozporządzeniem.  

2010 

Dyrektywa Komisji zmieniająca w celu dostosowania do postępu 
technicznego dyrektywy Rady 80/720/EWG, 86/298/EWG, 86/415/EWG i 
87/402/EWG oraz dyrektywy 2000/25/WE i 2003/37/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady, odnoszące się do homologacji typu ciągników 
rolniczych lub leśnych 

Rewizja Wniosek zmieni 6 dyrektyw w sprawie ciągników rolniczych 
w celu wyjaśnienia i ulepszenia wymogów technicznych. 

2010 

Dyrektywa 94/25/WE dotycząca rekreacyjnych jednostek pływających   Celem jest ograniczenie emisji spalin i hałasu rekreacyjnych 
jednostek pływających oraz lepsza ochrona zdrowia 
ludzkiego i środowiska przy jednoczesnym zmniejszeniu 
kosztów przestrzegania przepisów wynikających z różnych 
norm emisji w różnych krajach. Dyrektywa zostanie 
dostosowana do nowych ram prawnych (decyzja 
768/2008/WE). 

2010 

Dyrektywa 97/68/WE w sprawie emisji zanieczyszczeń gazowych i 
pyłowych z maszyn samojezdnych nieporuszających się po drogach 

  Wniosek uprości zasady wprowadzania do obrotu maszyn 
samojezdnych nieporuszających się po drogach, w tym 
homologację typu pojazdu, i dostosuje je do nowych ram 
prawnych (decyzja 768/2008/WE). 

2010 

Dyrektywa 2000/14/WE w sprawie emisji hałasu do środowiska przez 
urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń 

  Wniosek uprości funkcjonowanie dyrektywy, dokona 
przeglądu jej procedur oceny zgodności i poprawi nadzór 
rynku. Dyrektywa zostanie dostosowana do nowych ram 
prawnych (decyzja 768/2008/WE). 

2010 

Dyrektywa 1999/5/WE w sprawie urządzeń radiowych i końcowych   Rewizja będzie miała na celu zastąpienie wielu 2010 
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urządzeń telekomunikacyjnych niepraktycznych i nieskutecznych przepisów 
administracyjnych bardziej nowoczesnymi środkami 
elektronicznymi oraz skupienie się na egzekwowaniu i 
lepszych narzędziach dla krajowych organów administracji. 
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Nawozy – Projekt rozporządzenia Komisji zmieniającego rozporządzenie 
(WE) nr 2003/2003 w sprawie nawozów w celu dostosowania jego 
załączników I i IV do postępu technicznego  

 Rewizja Celem jest zmiana załącznika IV rozporządzenia, aby 
zapewnić możliwość stosowania norm CEN jako 
odniesienia w przypadku kontroli urzędowych.  

2011 

Dyrektywa 2003/105/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
16 grudnia 2003 r. zmieniająca dyrektywę Rady 96/82/WE w sprawie 
kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami 
niebezpiecznymi 

  Przepisy zostaną uproszczone/poprawione w celu 
zmniejszenia obciążeń administracyjnych, w szczególności 
w odniesieniu do obowiązków sprawozdawczych. 

2010 

Dyrektywa Rady 98/83/WE w sprawie jakości wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi 

  Strategia zarządzania oparta na analizie ryzyka pomoże 
uprościć zarządzanie zasobami wodnymi i zmniejszy 
obciążenie związane z monitorowaniem i 
sprawozdawczością.  

2010 

Wniosek ustawodawczy w sprawie spójności/uproszczenia przepisów 
wspólnotowych dotyczących odpadów (dostosowanie przepisów 
dotyczących odpadów dla konkretnych produktów do dyrektywy ramowej w 
sprawie odpadów, w tym dyrektywy w sprawie pojazdów wycofywanych z 
eksploatacji, akumulatorów i opakowań)  

 Przegląd Celem jest przeprowadzenie pełnego przeglądu dyrektyw 
UE w sprawie recyklingu w ciągu następnej kadencji 
Komisji.  

2012 

Wniosek w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1172/98 z dnia 25 maja 
1998 r. w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do transportu 
drogowego rzeczy 

Rewizja Wniosek ma na celu zwolnienie Malty z wymogów 
dotyczących sprawozdawczości w ramach rozporządzenia 
Rady 1172/98.  

2011 

Rozporządzenie (WE) nr 2150/2002 w sprawie statystyk odpadów Rewizja Rewizja ma na celu uproszczenie rozporządzenia i 
dostosowanie go do innych obowiązków sprawozdawczych 
przewidzianych we wspólnotowych przepisach dotyczących 
odpadów. 

2010 

Dyrektywa 2001/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
drzew owocowych 

  Wniosek ma na celu zmniejszenie liczby zmiennych 
wymaganych w badaniu sadu, ustanowienie na szczeblu 
krajowym progów umożliwiających zwolnienia z obowiązku 
dotyczącego sprawozdawczości oraz zwiększenie 
częstotliwości stosowania danych administracyjnych lub 
innych źródeł zamiast badań. 

2010 

Dyrektywa Rady 95/57/WE z dnia 23 listopada 1995 r. w sprawie zbierania 
informacji statystycznych w dziedzinie turystyki  

Rewizja Wniosek zmieni zakres dyrektywy w celu ograniczenia 
wymogów dotyczących sprawozdawczości. Przy zbieraniu 
informacji statystycznych państwa członkowskie będą 
mogły stosować techniki oszacowań zamiast badań. 

2010 

Wniosek w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001 w sprawie jurysdykcji 
i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach 
cywilnych i handlowych 

Rewizja Wniosek zniesie niektóre etapy, przez które muszą przejść 
obywatele, aby decyzja sądu została uznana i wykonana 
zagranicą.  

2011 

Wniosek w sprawie zmiany instrumentów prawnych UE dotyczących 
ochrony danych 

Rewizja  
Ramy prawne UE dotyczące ochrony danych osobowych 
zostaną dostosowane do traktatu lizbońskiego oraz 
uproszczone i dostosowane do rozwoju technologicznego. 

2010 

Zmiana kodeksu granicznego Schengen Rewizja Celem jest dostosowanie kodeksu do rozporządzenia w 2011 
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 sprawie programu rejestrowania podróżnych i do 
rozporządzenia w sprawie systemu rejestrowania wjazdu i 
wyjazdu, ułatwienie i zharmonizowanie specyficznych 
aspektów kontroli granicznych oraz zlikwidowanie słabych 
punktów, które zidentyfikowano od czasu przyjęcia 
kodeksu. 
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Wniosek w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2187/2005 w sprawie 
zachowania zasobów połowowych w wodach Morza Bałtyckiego, cieśnin 
Bełt i Sund poprzez zastosowanie środków technicznych  

Rewizja Zmiana jest konieczna w związku z wejściem w życie 
traktatu lizbońskiego oraz z potrzebą ponownego przydziału 
przepisów w sprawie środków technicznych zawartych 
obecnie w rozporządzeniu w sprawie uprawnień do 
połowów na Bałtyku. 

2010 

Rozporządzenie Komisji ustanawiające zasady wdrażania rozporządzenia 
Rady (WE) nr 1224/2009 ustanawiającego wspólnotowy system kontroli 
w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa 
i zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 768/2005 z dnia 26 kwietnia 
2005 ustanawiające Wspólnotową Agencję Kontroli Rybołówstwa 

Rewizja Celem jest unowocześnienie procedur i ułatwienie lepszego 
egzekwowania prawa przez zmniejszenie obciążenia 
sektora rybołówstwa i administracji publicznej oraz 
zwiększenie stosowania narzędzi informatycznych, aby 
ograniczyć obowiązki sprawozdawcze.  

2010 

Wnioski w sprawie reformy wspólnej polityki rybołówstwa Rewizja Reforma obejmie nowe rozporządzenie podstawowe w 
sprawie wspólnej polityki rybołówstwa, w tym akwakultury, 
nowe rozporządzenie w sprawie wspólnej organizacji 
rynków; oraz wnioski finansowe. Uprości to otoczenie 
regulacyjne tam, gdzie to możliwe. 

2011 

Wniosek w sprawie dyrektywy dotyczącej pełnego przeglądu czwartej i 
siódmej dyrektywy Rady w celu stworzenia wniosku (wniosków) dyrektywy 
(dyrektyw) 

Rewizja Przekształcenie czwartej i siódmej dyrektywy o 
rachunkowości w celu uwzględnienia specyficznych 
interesów MŚP. 

2011 

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w 
sprawie statutu spółki europejskiej (SE) 

 Ewentualne uproszczenie zasad ustanawiania spółki 
europejskiej (SE) i przeniesienia jej siedziby. 

2012 

Przekształcenie rozporządzenia (WE) nr 725/2004 w sprawie wzmocnienia 
ochrony statków i obiektów portowych i uchylenie dyrektywy w sprawie 
wzmocnienia ochrony portów 

Przekształcenie Wyjaśnienie i ulepszenie istniejących przepisów w wyniku 
oceny wdrażania przedmiotowego prawodawstwa przez 
państwa członkowskie.  

2012 

Pakiet dotyczący e-mobilności: Przekształcenie rozporządzenia (WE) nr 
3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie 
drogowym (tachograf) 

Przekształcenie W ten sposób zaktualizuje się ramy prawne w celu 
zwiększenia bezpieczeństwa i funkcjonalności tachografu 
cyfrowego stosowanego przez zawodowych kierowców. 
Zmniejszy się również obciążenie administracyjne 
przedsiębiorstw przy jednoczesnym zwiększeniu 
wiarygodności kontroli w celu zapewnienia uczciwej 
konkurencji między przewoźnikami drogowymi.  

2011 

Wniosek w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
wyposażenia statków 

Przekształcenie Zmiana ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa prawnego, 
a zatem zwiększenie skuteczności dyrektywy. W większym 
stopniu będzie się stosować normy europejskie.  

2010 

Pakiet dotyczący rynku wewnętrznego: przekształcenie przepisów objętych 
pierwszym pakietem kolejowym: uproszczenie i unowocześnienie ram 
prawnych dotyczących dostępu do rynku przewozów kolejowych 

Przekształcenie Trzy dyrektywy zostaną połączone i przekształcone poprzez 
usunięcie wzajemnych odniesień, wyjaśnienie przepisów 
zawartych w pierwszym pakiecie kolejowym i zwiększenie 
precyzji lub wskazówek dotyczących wdrażania.  

2010 

Wniosek ustawodawczy przekształcający dyrektywę w sprawie 
wspólnotowego systemu monitorowania ruchu statków 

Przekształcenie Zintegrowanie z najnowszymi osiągnięciami technicznymi i 
zaktualizowanie systemu zgodnie z nimi. Celem jest 
stworzenie bardziej zintegrowanego systemu nadzoru 
morskiego. 

2012 

Dyrektywa Rady 96/50/WE w sprawie harmonizacji warunków uzyskiwania 
krajowych patentów kapitanów łodzi do celów przewozu 

  Celem jest zwiększenie przejrzystości prawnej, ułatwienie 
kapitanom dostępu do Renu i zapewnienie lepszych norm 

2010 



 

PL 50   PL

towarów i pasażerów śródlądowymi wodnymi drogami we Wspólnocie bezpieczeństwa na wszystkich śródlądowych drogach 
wodnych. 
 



 

PL 51   PL

Przekształcenie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
766/2008 zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 515/97 w sprawie 
wzajemnej pomocy między organami administracyjnymi państw 
członkowskich i współpracy między państwami członkowskimi a Komisją w 
celu zapewnienia prawidłowego stosowania przepisów prawa celnego 
i rolnego  
 
 

Przekształcenie Rozporządzenie 766/2008 i decyzja Rady 
2009/917/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie 
stosowania technologii informatycznej do potrzeb celnych 
częściowo odnoszą się do tych samych zagadnień. Zgodnie 
z przepisami TFUE (art. 33 i 325) celem jest stworzenie w 
ich miejsce jednego instrumentu.  
Skutek: w szczególności lepszy dostęp do prawa. 
 

2011 

Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego: Uproszczenie 
wdrażania programów ramowych w zakresie badań 

Rewizja Celem jest rozpoczęcie debaty międzyinstytucjonalnej 
poprzez przedstawienie możliwości uproszczenia mającego 
na celu konkretne działania zgodne z obecnymi ramami 
prawnymi lub w postaci wniosków ustawodawczych. 

2010 

Nowe wnioski przekształcające istniejące dyrektywy w sprawie wyrobów 
medycznych (90/385, 93/42, 98/79) 

Przekształcenie Celem jest uproszczenie i wzmocnienie przepisów, aby 
zapewnić wyższy poziom ochrony zdrowia przy 
jednoczesnym zapewnieniu sprawnego funkcjonowania 
rynku wewnętrznego. 

2011 

Przekształcenie dyrektyw w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw 
sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością w jedno 
rozporządzenie Komisji  

Przekształcenie Celem przekształcenia dyrektyw w jedno rozporządzenie 
jest przyspieszenie zatwierdzania nowych dodatków i 
monomerów oraz uproszczenie przepisów dotyczących 
badań migracji.  

2010 

Dyrektywy Komisji zmieniające w odniesieniu do konsolidacji rynku 
wewnętrznego niektóre przepisy zawarte w dyrektywach dotyczących 
obrotu materiałem siewnym przy uwzględnieniu zachowania zasobów 
genetycznych (mieszanki materiału siewnego) 
- dyrektywa Rady 66/401/EWG w sprawie obrotu materiałem siewnym 
roślin pastewnych 
- dyrektywa Rady 66/402/EWG w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin 
zbożowych 
- dyrektywa Rady 2002/53/WE w sprawie Wspólnego katalogu odmian 
gatunków roślin rolniczych  
- dyrektywa Rady 2002/54/WE w sprawie obrotu materiałem siewnym 
buraka 
- dyrektywa Rady 2002/55/WE w sprawie obrotu materiałem siewnym 
warzyw 
- dyrektywa Rady 2002/56/WE w sprawie obrotu sadzeniakami ziemniaka 
- dyrektywa Rady 2002/57/WE w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin 
oleistych i włóknistych  
- dyrektywa Rady 68/193/EWG w sprawie wprowadzania do obrotu 
materiału do wegetatywnego rozmnażania winorośl 
- dyrektywa Rady 98/56/WE w sprawie obrotu materiałem rozmnożeniowym 
roślin ozdobnych   
- dyrektywa Rady 92/33/EWG w sprawie obrotu materiałem 
rozmnożeniowym oraz nasadzeniowym warzyw, innym niż nasiona 

  Na podstawie oceny całego dorobku w tej dziedzinie celem 
zmian będzie uproszczenie i zmniejszenie obciążeń 
administracyjnych.  

2010 
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- dyrektywa Rady 92/34/EWG w sprawie obrotu materiałem 
rozmnożeniowym roślin owocowych oraz roślinami owocowymi 
przeznaczonymi do produkcji owoców 
- dyrektywa Rady 1999/105/WE w sprawie obrotu leśnym materiałem 
rozmnożeniowym 
Rozporządzenie Rady i Parlamentu Europejskiego zmieniające dyrektywę 
2009/39/WE w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego (wersja przekształcona)  

Przekształcenie Celem jest uproszczenie przepisów i zmniejszenie 
obciążenia administracyjnego poprzez uwzględnienie 
innych przepisów horyzontalnych i wertykalnych, takich jak 
roszczenia, suplementy diety i wzbogacanie żywności.  

2010 

Komunikat w sprawie przyszłej strategii dotyczącej VAT Przegląd/Zbadanie Celem będzie zmniejszenie obciążenia administracyjnego, 
zwalczanie nadużyć oraz unowocześnienie i uproszczenie 
obecnego systemu w oparciu o wyniki konsultacji w ramach 
zielonej księgi. 

2011 

Wniosek dotyczący dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 77/388/EWG w 
odniesieniu do płatności podatku VAT przez organy administracji publicznej 
i zwolnień niektórych rodzajów działalności w interesie publicznym 

Rewizja Celem jest zapewnienie bardziej zharmonizowanych i 
neutralnych systemów VAT w szczególności przez 
wyjaśnienie definicji.  

2011/12 
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Załącznik IV: Wykaz wniosków oczekujących na rozpatrzenie, które wycofano 

 

 

COM/SEC – międzyinstytucjonalny 
numer referencyjny 

Tytuł  Uzasadnienie 

COM(1980)298 WNIOSEK DOTYCZĄCY ROZPORZĄDZENIA RADY (EWG) 
USTALAJĄCEGO CENĘ PODSTAWOWĄ, CENĘ INTERWENCYJNĄ I 
CENĘ ODNIESIENIA ZA MIĘSO BARANIE NA ROK GOSPODARCZY 
1980/81 

Nieaktualny 

COM(2007)712 
2007/0246/ACC 

Wniosek w sprawie DECYZJI RADY dotyczącej zawarcia Porozumienia 
między Wspólnotą Europejską a Australią w sprawie handlu winem 

Nieaktualny.  
Decyzja została przyjęta przez Radę jako decyzja 
oznaczona numerem 2009/49, na podstawie wniosku 
przedstawionego w dokumencie COM (2008) 653. 

COM(2007)239 Wniosek dotyczący DECYZJI RADY ustalającej wysokość składek 
wpłacanych przez państwa członkowskie na rzecz Europejskiego Funduszu 
Rozwoju (dodatkowa rata za 2007 r.) 

Wniosek stał się nieaktualny w wyniku przyjęcia w dniu 28 
czerwca 2007 r. decyzji Rady na podstawie wniosku Komisji 
– COM (2007) 321 z dnia 13 czerwca 2007 r. 

COM(1979)345 WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI RADY PRZYZNAJĄCEJ 
EUROPEJSKIEJ WSPÓLNOCIE WĘGLA I STALI (EWWiS) SPECJALNY 
WKŁAD FINANSOWY Z BUDŻETU OGÓLNEGO WSPÓLNOT 
EUROPEJSKICH 

Nieaktualny 

COM(1998)96 Wniosek w sprawie DECYZJI RADY dotyczącej podpisania przez Wspólnotę 
Europejską protokołu do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w 
sprawie zmian klimatu 

Nieaktualny. Dnia 16 czerwca 1998 r. przyjęto konkluzje 
Rady w tej sprawie. 

COM(2006)602 Wniosek dotyczący DECYZJI RADY ustalającej stanowisko, jakie ma zostać 
zajęte w imieniu Wspólnoty Europejskiej w odniesieniu do wniosku w 
sprawie zmiany protokołu z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie klimatu 

Nieaktualny. Wniosek dotyczy spotkania Stron protokołu z 
Kioto (COP/MOP2), które odbyło się w listopadzie 2006 r. 
 

COM(1980)863/2 WNIOSEK DOTYCZĄCY ROZPORZĄDZENIA RADY (EWG) W SPRAWIE 
DOTACJI NA SPŁATĘ OPROCENTOWANIA NIEKTÓRYCH POŻYCZEK 
UDZIELONYCH PRZEZ WSPÓLNOTĘ W RAMACH POMOCY 
NADZWYCZAJNEJ NA RZECZ REKONSTRUKCJI TERENÓW 
ZNISZCZONYCH W WYNIKU TRZĘSIENIA ZIEMI, JAKIE NAWIEDZIŁO 
WŁOCHY W LISTOPADZIE 1980 R.  
 

Nieaktualny 

SEC(2002)1110 Zalecenie dotyczące ZALECENIA RADY DLA PORTUGALII mającego na 
celu likwidację nadmiernego deficytu budżetowego – zastosowanie art. 104 
ust. 7 Traktatu 

Nieaktualne 

SEC(2002)1118 Zalecenie dotyczące DECYZJI RADY stwierdzającej istnienie deficytu w 
Portugalii – zastosowanie art. 104 ust. 6 Traktatu ustanawiającego 
Wspólnotę Europejską 

Nieaktualne 
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SEC(2002)1246/1 Zalecenie dotyczące DECYZJI RADY mającej na celu skierowanie do 
Francji wczesnego ostrzeżenia, aby zapobiec wystąpieniu nadmiernego 
deficytu 

Nieaktualne 

SEC(2002)1246/2 Wniosek dotyczący DECYZJI RADY w sprawie podania do publicznej 
wiadomości zalecenia mającego na celu skierowanie do Francji wczesnego 
ostrzeżenia, aby zapobiec wystąpieniu nadmiernego deficytu 

Nieaktualny 

SEC(2005)994 Wniosek dotyczący ZALECENIA RADY DLA PORTUGALII w celu położenia 
kresu sytuacji nadmiernego deficytu budżetowego 

Nieaktualny 

COM(2002)615 
2002/0262/ACC 

Wniosek dotyczący DECYZJI RADY w sprawie stanowiska Wspólnoty w 
odniesieniu do utworzenia wspólnego komitetu konsultacyjnego, o którym 
ma zadecydować rada stowarzyszenia ustanowiona na mocy Układu 
Europejskiego między Wspólnotami Europejskimi i Litwą 

Nieaktualny 

COM(1986)14 WNIOSEK DOTYCZĄCY ROZPORZĄDZENIA RADY (EWG) 
ZMIENIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE (EWG) NR 1365/75 W SPRAWIE 
UTWORZENIA EUROPEJSKIEJ FUNDACJI NA RZECZ POPRAWY 
WARUNKÓW ŻYCIA I PRACY 

Nieaktualny 

COM(2001)344 
2001/0137/COD 

Wniosek DOTYCZĄCY ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniającego na korzyść asystentów posłów do 
Parlamentu Europejskiego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71 w 
sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników 
najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do 
członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie oraz 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 574/72 w sprawie wykonywania 
rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 

Nieaktualny. Wniosek został objęty rozporządzeniem nr 
883/2004. 
 

SEC(1993)1465 PROJEKT DECYZJI RADY W SPRAWIE PRZYJĘCIA DYREKTYW 
DOTYCZĄCYCH NEGOCJOWANIA PRZEZ KOMISJĘ 
MIĘDZYNARODOWEJ KONWENCJI BEZPIECZEŃSTWA JĄDROWEGO 

Nieaktualny. Wspólnota Euratom przystąpiła do Konwencji 
bezpieczeństwa jądrowego na mocy decyzji Rady z dnia 7 
grudnia 1998 r.  

COM(2003)32/1 
2003/0021/CNS 

Wniosek dotyczący DYREKTYWY RADY (Euratom) ustanawiającej 
podstawowe zobowiązania i zasady ogólne dotyczące bezpieczeństwa 
instalacji jądrowych 

Nieaktualny, biorąc pod uwagę, że „Dyrektywa (Euratom) 
ustanawiająca wspólnotowe ramy bezpieczeństwa 
jądrowego" została przyjęta w dniu 18 czerwca 2009 r. 

   
COM(2004)716 
2004/0249/CNS 

Wniosek dotyczący DYREKTYW RADY w sprawie nadzoru i kontroli 
przesyłania odpadów radioaktywnych oraz wypalonego paliwa jądrowego 

Nieaktualny. Rada przyjęła wniosek na podstawie 
dokumentu COM/2005/673.  

COM(2006)179 Projekt POROZUMIENIA MIĘDZYINSTYTUCJONALNEGO w sprawie 
współpracy międzyinstytucjonalnej w ramach konwencji międzynarodowych, 
których stronami są Europejska Wspólnota Energii Atomowej i jej państwa 
członkowskie 

Nieaktualny 

COM(2007)748 Wniosek dotyczący DECYZJI RADY w sprawie ustalenia stanowiska, jakie 
ma zająć Wspólnota Europejska podczas posiedzenia Rady Ministerialnej 
Wspólnoty Energetycznej 

Nieaktualny 

COM(1979)179 ZALECENIE DOTYCZĄCE DECYZJI RADY UPOWAŻNIAJĄCEJ KOMISJĘ 
DO UDZIAŁU W NEGOCJACJACH W SPRAWIE KONWENCJI O 
OCHRONIE MIGRUJĄCYCH GATUNKÓW DZIKICH ZWIERZĄT 

Nieaktualne 

COM(1985)281 ZALECENIE DOTYCZĄCE DECYZJI RADY UPOWAŻNIAJĄCEJ KOMISJĘ Nieaktualne 
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DO NEGOCJOWANIA W IMIENIU WSPÓLNOTY PRZYJĘCIA 
PROGRAMÓW I ŚRODKÓW NA MOCY KONWENCJI O ZAPOBIEGANIU 
ZANIECZYSZCZENIU MÓRZ ZE ŹRÓDEŁ LĄDOWYCH 

COM(1986)362/3 
1986/1019/CNS 

ZALECENIE W SPRAWIE DECYZJI RADY UPOWAŻNIAJĄCEJ KOMISJĘ 
DO NEGOCJOWANIA W IMIENIU WSPÓLNOTY, W RAMACH OECD I 
UNEP, PROCEDUR NOTYFIKACYJNYCH I PROCEDUR KONSULTACJI 
DOTYCZĄCYCH HANDLU NIEBEZPIECZNYMI CHEMIKALIAMI 

Nieaktualne 

COM(1995)325/2 
1995/0184/CNS 

PROJEKT REZOLUCJI RADY W SPRAWIE OPRACOWANIA STRUKTURY 
I USTANOWIENIA EUROPEJSKIEJ AGENCJI ŚRODOWISKA 

Nieaktualny. Rada przyjęła konkluzje w tej sprawie w dniu 9 
listopada 1995 r. 

COM(1998)344 Wniosek dotyczący DECYZJI RADY w sprawie podpisania przez Wspólnotę 
Europejską konwencji EKG ONZ o dostępie do informacji, udziale 
społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w 
sprawach dotyczących środowiska 

Nieaktualny. Rada przyjęła konkluzje w tej sprawie w dniu 17 
czerwca 1998 r. 

COM(2007)367 
2007/0126/COD 

Wniosek dotyczący DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I 
RADY uchylającej dyrektywę Rady 87/372/EWG w sprawie pasm 
częstotliwości, które mają zostać zarezerwowane dla skoordynowanego 
wprowadzenia publicznej paneuropejskiej komórkowej cyfrowej naziemnej 
łączności ruchomej we Wspólnocie 

Nieaktualny. Komisja przedstawiła zmieniony wniosek 
COM(2008)762 przyjęty przez prawodawcę jako dyrektywa 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/114/WE zmieniająca 
dyrektywę Rady 87/372/EWG.  

COM(2006)255 Wniosek dotyczący DECYZJI RADY dotyczącej zawarcia umowy pomiędzy 
Wspólnotą Europejską a Republiką Bułgarii w sprawie udziału Republiki 
Bułgarii w Europejskim Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii 

Nieaktualny 

COM(2006)256 Wniosek dotyczący DECYZJI RADY dotyczącej zawarcia umowy pomiędzy 
Wspólnotą Europejską a Rumunią w sprawie udziału Rumunii w Europejskim 
Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomani 

Nieaktualny 

COM (2006)752/3 Wnioski dotyczące decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty 
Europejskiej Protokołu między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską, 
Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu o przystąpieniu 
Księstwa Liechtensteinu do Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą 
Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia Konfederacji 
Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku 
Schengen 

Wnioski stały się nieaktualne po wejściu w życie TFUE; 
zostały połączone z dokumentem COM (2006)752/4. 

COM(2005)276/1 
2005/0127/COD 

Wniosek dotyczący DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I 
RADY w sprawie środków prawa karnego mających na celu zapewnienie 
egzekwowania praw własności intelektualnej 

Komisja planuje przedstawić nowy wniosek w roku 2011. 

COM(2007)306 
2007/0104/CNS 

Wniosek dotyczący DECYZJI RADY w sprawie instalacji i obsługi 
infrastruktury komunikacyjnej dla środowiska systemu informacyjnego 
Schengen (SIS) oraz zarządzania tą infrastrukturą 

Wniosek ten (oraz następny wniosek) miał na celu 
dostarczenie szczegółowej podstawy prawnej dla nowej 
umowy obejmującej takie działania. Oba wnioski są 
nieaktualne, ponieważ zaproszenie do składania ofert 
zostało już zamknięte. 
 

COM(2007)311 
2007/0108/CNS 

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA RADY w sprawie instalacji i obsługi 
infrastruktury komunikacyjnej dla środowiska systemu informacyjnego 
Schengen (SIS) oraz zarządzania tą infrastrukturą 

Wniosek ten (oraz poprzedni wniosek) miał na celu 
dostarczenie szczegółowej podstawy prawnej dla nowej 
umowy dotyczącej takich działań. Oba wnioski są 
nieaktualne, ponieważ zaproszenie do składania ofert 
zostało już zamknięte. 
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COM(1980)722 
1980/1031/CNS 

WNIOSEK W SPRAWIE ROZPORZĄDZENIA RADY (EWG) 
DOTYCZĄCEGO USTALANIA W ODNIESIENIU DO NIEKTÓRYCH 
ZASOBÓW RYB WYSTĘPUJĄCYCH WE WSPÓLNOTOWYM OBSZARZE 
POŁOWOWYM CAŁKOWITYCH DOPUSZCZALNYCH POŁOWÓW NA 
1981 R., A TAKŻE WARUNKÓW DOKONYWANIA TAKICH POŁOWÓW 
ŁĄCZNIE Z PRZYDZIAŁEM DLA WSPÓLNOTY 

Nieaktualny 

COM(2007)595 
2007/0222/APP 

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA RADY upoważniającego Komisję 
do zatwierdzenia zmian protokołów do umów o partnerstwie w sprawie 
połowów zawartych między Wspólnotą Europejską i krajami trzecimi 

Wniosek stał się nieaktualny po wprowadzeniu nowych 
procedur ustawodawczych dotyczących przyjmowania umów 
o partnerstwie w sprawie połowów na mocy traktatu 
lizbońskiego. 

COM(2007)782 Wniosek w sprawie DECYZJI RADY dotyczącej wypowiedzenia protokołu 
ustalającego wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową do 
Umowy partnerskiej w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską a 
Islamską Republiką Mauretańską 

Nieaktualny. W dniu 15 lipca 2008 r. przyjęto rozporządzenie 
Rady (WE) nr 704/2008. 

COM(2008)324 
2008/0112 CNS 

Wniosek w sprawie rozporządzenia Rady dotyczącego ochrony zasobów 
rybnych poprzez środki techniczne 

Nieaktualny. W dniu 27 listopada 2009 r. przyjęto 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1288/2009 ustanawiające 
przejściowe środki techniczne na okres od dnia 1 stycznia 
2010 r. do dnia 30 czerwca 2011 r. 

COM(1975)490 
1975/1012/CNS 

WNIOSEK W SPRAWIE ROZPORZĄDZENIA RADY (EWG) 
DOTYCZĄCEGO SYSTEMU MONITOROWANIA RYNKÓW 
KOLEJOWYCH, DROGOWYCH I WODNYCH ŚRÓDLĄDOWYCH 
PRZEWOZÓW TOWARÓW MIĘDZY PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI 

Nieaktualny 

COM(2005)158/2 
2005/0060/CNS 

Wniosek dotyczący DECYZJI RADY w sprawie zawarcia umowy między 
Wspólnotą Europejską a Republiką Bułgarii dotyczącej pewnych aspektów 
usług lotniczych 

Nieaktualny  

COM(2005)369/2 
2005/0148/APP 

Wniosek dotyczący DECYZJI RADY w sprawie zawarcia umowy między 
Wspólnotą Europejską a Rumunią dotyczącej pewnych aspektów usług 
lotniczych 

Nieaktualny  

COM(2006)79/2 
2006/0025/COD 

Projekt ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w 
sprawie poprawy bezpieczeństwa łańcucha dostaw 

Nieaktualny. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i 
Rady nr 450/2008 ustanawiające wspólnotowy kodeks celny 
(zmodernizowany kodeks celny) obejmuje cele określone w 
tym wniosku. 

COM(2005)468 
2005/0198/APP  

Wniosek dotyczący DECYZJI RADY upoważniającej do zawarcia w imieniu 
Wspólnoty Europejskiej Protokołu ustaleń między Wspólnotą Europejską a 
Radą Federacji Szwajcarskiej w sprawie wkładu Konfederacji Szwajcarskiej 
zmniejszenia różnic gospodarczych i społecznych w rozszerzonej Unii 
Europejskiej, oraz upoważniającej niektóre Państwa Członkowskie do 
zawarcia indywidualnych umów z Konfederacją Szwajcarską dotyczących 
wdrożenia przedmiotowego Protokołu 

Nieaktualny. Wniosek ten stał się nieaktualny w wyniku 
podpisania protokołu ustaleń przez Unię Europejską i 
Szwajcarię w dniu 27 lutego 2006 r. 

COM(1998)339 Wniosek w sprawie DECYZJI RADY dotyczącej tymczasowego zakazu 
sprzedaży w Austrii zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy (Zea mays L.) o 
połączonej modyfikacji w odniesieniu do właściwości owadobójczych 
przenoszonych przez gen Bt-endotoksyny oraz zwiększonej tolerancji na 
herbicyd glufosynat amonowy 

Nieaktualny 
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COM(1998)340 Wniosek w sprawie DECYZJI RADY dotyczącej tymczasowego zakazu 
stosowania i sprzedaży w Luksemburgu zmodyfikowanej genetycznie 
kukurydzy (Zea mays L.) o połączonej modyfikacji w odniesieniu do 
właściwości owadobójczych przenoszonych przez gen Bt-endotoksyny oraz 
zwiększonej tolerancji na herbicyd glufosynat amonowy 

Nieaktualny 
 

COM(2003)537 
2003/0208/COD 

Wniosek dotyczący DYREKTYWY RADY wprowadzającej nadzwyczajne 
środki handlowe dla krajów i terytoriów uczestniczących w procesie 
stabilizacji i stowarzyszenia Unii Europejskiej lub powiązanych tym 
procesem (wersja ujednolicona) 

Nieaktualny. Przyjęto ujednolicenie – rozporządzenie Rady 
(WE) nr 1215/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. – COM 
(2008) 889.  

COM(2004)232 
2004/0074/COD 

Wniosek dotyczący DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I 
RADY w sprawie przyznawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym 
(Wersja ujednolicona) 

Nieaktualny. Ma zostać zastąpiony nowym wnioskiem 
dotyczącym przekształcenia, będącym w trakcie 
przygotowania. 

COM(2006)286 
2006/0100/COD 

Wniosek dotyczący DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I 
RADY w sprawie zamkniętego użycia mikroorganizmów zmodyfikowanych 
genetycznie 

Nieaktualny. Przyjęto ujednolicenie – dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/41/WE z dnia 6 maja 2009 r.  

COM(2006)497 
2006/0164/COD 

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 
I RADY w sprawie przekazywania przez Państwa Członkowskie prowadzące 
połowy na Północno-Wschodnim Atlantyku danych statystycznych 
dotyczących połowów nominalnych (Wersja skodyfikowana) 

Nieaktualny. Przyjęto ujednolicenie – rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 217/2009 z dnia 
11 marca 2009 – COM (2007) 762. 

COM(2007)344  
2007/0119/COD 

Wniosek dotyczący DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I 
RADY w sprawie tabliczek znamionowych i oznakowania identyfikacyjnego 
pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz sposobu i miejsca ich 
umieszczania (Wersja skodyfikowana) 

Nieaktualny. Akt podstawowy został uchylony 
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. 

COM(2007)451 
2007/0162/COD 

Wniosek dotyczący DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I 
RADY w sprawie oświetlenia tylnej tablicy rejestracyjnej pojazdów 
silnikowych i ich przyczep (Wersja skodyfikowana) 

Nieaktualny. Akt podstawowy został uchylony 
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
661/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. 

COM(2007)867 
2007/0298/COD 

Wniosek dotyczący DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w 
sprawie wspólnotowych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej 
sieci transportowej (Wersja skodyfikowana) 

Nieaktualny. Wniosek ten został zastąpiony wnioskiem 
dotyczącym przekształcenia – COM(2009)391. 

COM(2007)873 
2007/0299/COD 

Wniosek dotyczący DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I 
RADY w sprawie zwrotu dóbr kultury wyprowadzonych niezgodnie z prawem 
z terytorium Państwa Członkowskiego (Wersja skodyfikowana) 

Nieaktualny. Komisja planuje przedstawić w 2011 r. wniosek 
dotyczący przekształcenia dyrektywy 93/7/EWG. 

COM(2003)841 
2003/0331/CNS 

Wniosek dotyczący DYREKTYWY RADY zmieniającej dyrektywę 
2003/49/WE w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego do 
odsetek oraz należności licencyjnych między powiązanymi spółkami różnych 
Państw Członkowskich 

Nieaktualny. Planuje się przedstawienie nowego wniosku w 
okresie 2010-2011. 

COM(2004)227/2 
2004/0072/CNS 

Wniosek dotyczący DYREKTYWY RADY zmieniającej dyrektywę 
92/12/EWG w sprawie ogólnych warunków dotyczących wyrobów objętych 
podatkiem akcyzowym, ich przechowywania, przepływu oraz kontrolowania 

Wniosek stał się nieaktualny wraz z przyjęciem dyrektywy 
2008/118. 

SEC(2004)1015 Projekt DECYZJI nr 1/2004 WSPÓLNEGO KOMITETU WE–EFTA W 
SPRAWIE WSPÓLNEGO TRANZYTU zmieniającej Konwencję o wspólnej 
procedurze tranzytowej z dnia 20 maja 1987 r. - Projekt wspólnego 
stanowiska Wspólnoty 

Nieaktualny. Proponowane zmiany uwzględniono w 
Konwencji (decyzja 2005/558/WE z dnia 17 czerwca 2005 
r.).  

COM(2006)263 Wniosek dotyczący DECYZJI RADY zezwalającej Grecji i Portugalii na Wniosek jest nieaktualny, ponieważ obecnie dyrektywa 
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zastosowanie specjalnych środków stanowiących odstępstwo od art. 21 ust. 
1 dyrektywy 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw 
członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych 

przewiduje możliwość wprowadzania szczegółowych zasad 
(art. 199 dyrektywy VAT).  

COM(1995)245/1 
1996/0053/APP 

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI W SPRAWIE ZAWARCIA PRZEZ 
WSPÓLNOTĘ EUROPEJSKĄ UMOWY PRZEJŚCIOWEJ MIĘDZY 
WSPÓLNOTĄ EUROPEJSKĄ, EUROPEJSKĄ WSPÓLNOTĄ WĘGLA I 
STALI ORAZ EUROPEJSKĄ WSPÓLNOTĄ ENERGII ATOMOWEJ, Z 
JEDNEJ STRONY, A REPUBLIKĄ BIAŁORUSI, Z DRUGIEJ STRONY, W 
SPRAWIE HANDLU I KWESTII ZWIĄZANYCH Z HANDLEM 

Biorąc pod uwagę, że wniosek został przedstawiony 15 lat 
temu, zarówno kontekst instytucjonalny, jak i polityczny uległ 
zmianie. Obecnie Komisja przygotowuje wspólny plan 
tymczasowy dla Białorusi w ramach działań następczych do 
konkluzji Rady z listopada 2009 r.  

COM(2005)326 
2005/0132/COD 

Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA RADY w sprawie negocjacji umów 
dotyczących handlu usługami innymi niż transportowe 

Wniosek stał się nieaktualny wraz z wejściem w życie 
traktatu lizbońskiego, w którym przyznaje się UE 
kompetencję wyłączną do negocjowania umów w dziedzinie 
handlu usługami. 

COM(2006)559/2 
2006/0176/APP 

Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia dodatkowego 
protokołu do Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między 
Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi z jednej strony, a 
Republiką Bułgarii z drugiej strony, o ocenie zgodności oraz akceptacji 
wyrobów przemysłowych- PECA - 

Wniosek stał się nieaktualny wraz z uzyskaniem przez 
Bułgarię statusu państwa członkowskiego w dniu 1 stycznia 
2007 r. 

COM(2006)147 
2006/0052/COD 

Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady dotyczącego wdrożenia 
porozumienia zawartego przez WE w następstwie negocjacji w ramach art. 
XXIV. ust. 6 GATT 1994, zmieniającego załącznik I do rozporządzenia 
(EWG) nr 2658/87 w sprawie w sprawie nomenklatury taryfowej i 
statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej 

Nieaktualny. Celem wniosku było uzupełnienie załącznika I 
do rozporządzenia Rady nr 2658/87 w taki sam sposób, jak 
w przypadku przyjęcia podobnego „porozumienia na 
podstawie art. XXIV ust. 6” z Chińską Republiką Ludową 
(decyzja Rady 2006/398 i rozporządzenie Rady nr 
838/2006). 
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