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RADA EUROPEJSKA Bruksela, 26 marca 2010 r. (OR. en) EUCO 7/10 CO EUR
4 CONCL 1 PISMO PRZEWODNIE Od: Sekretariat Generalny Rady Do: Delegacje
Dotyczy: RADA EUROPEJSKA 25–26 MARCA 2010 r. KONKLUZJE
Delegacje otrzymuj¹ w za³¹czeniu konkluzje Rady Europejskiej (25–26 marca 2010 r.).
Rada Europejska omówi³a now¹ strategiê Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia
i wzrostu gospodarczego. Uzgodni³a najwa¿niejsze elementy tej strategii, w tym kluczowe cele, które doprowadz¹ do jej realizacji, jak równie¿ przyjê³a ustalenia dotycz¹ce jej lepszego monitorowania. Szefowie pañstw lub rz¹dów przeprowadzili
równie¿ wymianê pogl¹dów na temat konkurencyjnoœci, która jest istotnym aspektem
perspektyw wzrostu w Europie, a tak¿e omówili stan przygotowañ do nastêpnego
szczytu grupy G20. Jeœli chodzi o zmianê klimatu, Rada Europejska stwierdzi³a, ¿e nale¿y obecnie nadaæ negocjacjom nowy impuls i zaplanowa³a kolejne dzia³ania.
I. EUROPA 2020: NOWA EUROPEJSKA STRATEGIA
NA RZECZ ZATRUDNIENIA I WZROSTU GOSPODARCZEGO
1. W ostatnich dwóch latach mieliœmy do czynienia z najciê¿szym kryzysem gospodarczym na œwiecie od lat 30. XX wieku. Kryzys ten zniwelowa³ znaczn¹ czêœæ
postêpów poczynionych od 2000 roku. Mamy teraz do czynienia z nadmiernym
zad³u¿eniem, spowolnionym wzrostem strukturalnym i wysokim bezrobociem. Sytuacja gospodarcza siê poprawia, ale o¿ywienie gospodarcze jest wci¹¿ kruche.
2. Odbudowa makroekonomicznej stabilnoœci i przywrócenie równowagi finansów
publicznych s¹ podstawowymi warunkami wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Jak
uzgodniono w grudniu 2009 roku, w tym wzglêdzie wa¿ne bêdzie odst¹pienie od nadzwyczajnych œrodków wspieraj¹cych przyjêtych do walki z kryzysem, gdy tylko o¿ywienie gospodarcze bêdzie ugruntowane.
3. Reformy strukturalne s¹ kluczowe dla silnego i trwa³ego o¿ywienia gospodarczego oraz dla zachowania zrównowa¿onego charakteru naszych modeli spo³ecznych. Zagro¿one s¹ miejsca pracy i dobrobyt spo³eczny. Je¿eli nie bêdziemy dzia³aæ, Europa
utraci swoj¹ pozycjê. Wskazanie dalszego sposobu dzia³ania nale¿y do Rady Europejskiej.
4. UE potrzebuje nowej strategii opartej na zwiêkszonej koordynacji polityk gospodarczych, tak aby zapewniæ wiêkszy wzrost gospodarczy i zatrudnienie. W nastêpstwie
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komunikatu Komisji pt. „Europa 2020: Strategia na rzecz inteligentnego i zrównowa¿onego rozwoju sprzyjaj¹cego w³¹czeniu spo³ecznemu” oraz dyskusji przeprowadzonych na forum Rady Rada Europejska uzgodni³a nastêpuj¹ce elementy tej nowej
strategii, która zostanie formalnie przyjêta w czerwcu.
5. Nasze dzia³ania musz¹ byæ bardziej skoncentrowane, aby zwiêkszyæ konkurencyjnoœæ, produktywnoœæ, potencja³ wzrostu i konwergencjê gospodarcz¹ Europy:
a) Nowa strategia skupi siê na kluczowych obszarach, w których potrzebne s¹ dzia³ania: wiedza i innowacje, bardziej zrównowa¿ona gospodarka, wysoki poziom zatrudnienia i w³¹czenie spo³eczne.
b) Rada Europejska uzgodni³a nastêpuj¹ce wymierne cele, które s¹ wspólnymi celami przyœwiecaj¹cymi dzia³aniom pañstw cz³onkowskich i Unii: d¹¿enie do
osi¹gniêcia wskaŸnika zatrudnienia w wysokoœci 75% wœród kobiet i mê¿czyzn
w wieku 20–64 lat, w tym poprzez zwiêkszanie zatrudnienia m³odzie¿y, osób starszych i pracowników nisko wykwalifikowanych oraz skuteczniejsz¹ integracjê
legalnych migrantów; poprawa warunków prowadzenia dzia³alnoœci badawczo-rozwojowej, w szczególnoœci z myœl¹ o tym, aby ³¹czny poziom inwestycji
publicznych i prywatnych w tym sektorze osi¹gn¹³ 3% PKB; Komisja opracuje
wskaŸnik, który bêdzie odzwierciedla³ intensywnoœæ dzia³alnoœci badawczo-rozwojowej i innowacyjnej; zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20%
w porównaniu z poziomami z roku 1990; zwiêkszenie do 20% udzia³u energii odnawialnej w ogólnym zu¿yciu energii; oraz d¹¿enie do zwiêkszenia efektywnoœci
energetycznej o 20%; UE zdecydowana jest podj¹æ decyzjê o osi¹gniêciu do
2020 roku 30-procentowej redukcji emisji w porównaniu z poziomami z 1990
roku, co bêdzie jej warunkow¹ ofert¹ wzglêdem globalnego i kompleksowego porozumienia dotycz¹cego okresu po 2012 roku, o ile inne kraje rozwiniête zobowi¹¿¹ siê do porównywalnych redukcji emisji, a kraje rozwijaj¹ce siê wnios¹
wk³ad na miarê swoich zobowi¹zañ i mo¿liwoœci; podniesienie poziomu wykszta³cenia, zw³aszcza poprzez d¹¿enie do zmniejszenia odsetka osób zbyt wczeœnie koñcz¹cych naukê oraz poprzez zwiêkszenie odsetka osób maj¹cych
wykszta³cenie wy¿sze lub równowa¿ne; uwzglêdniaj¹c wniosek Komisji, w czerwcu 2010 roku Rada Europejska ustali wskaŸniki liczbowe dla tych celów; propagowanie w³¹czenia spo³ecznego, w szczególnoœci przez obni¿enie poziomu
ubóstwa. Nale¿y prowadziæ dalsze prace nad przygotowaniem w³aœciwych wskaŸników. Rada Europejska zajmie siê ponownie t¹ kwesti¹ na posiedzeniu w czerwcu 2010 roku.
Powy¿sze cele obejmuj¹ g³ówne obszary, w których konieczne jest szybkie podjêcie
dzia³añ. Cele te s¹ powi¹zane miêdzy sob¹ i wzajemnie siê uzupe³niaj¹. Pomog¹ one
oceniæ postêpy osi¹gniête w realizowaniu przedmiotowej strategii. Niektóre z tych
celów zawarte s¹ w unijnym prawodawstwie, pozosta³e natomiast nie maj¹ charakteru regulacyjnego i nie wi¹¿¹ siê z podzia³em obci¹¿enia; odzwierciedlaj¹ one
wspólne d¹¿enie, które nale¿y realizowaæ, ³¹cz¹c dzia³ania na szczeblu krajowym
i unijnym.
c) W œwietle tych wymiernych celów pañstwa cz³onkowskie ustal¹ swoje cele krajowe, uwzglêdniaj¹c swoje pozycje wyjœciowe i uwarunkowania krajowe. Zrobi¹ to
zgodnie z krajowymi procedurami podejmowania decyzji w porozumieniu z Komi-
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sj¹, tak aby oceniæ spójnoœæ z wymiernymi celami UE. Wyniki tego dialogu zostan¹
przeanalizowane przez Radê do czerwca 2010 roku.
Nowa strategia bêdzie dotyczyæ g³ównych przeszkód powstrzymuj¹cych wzrost na
szczeblu krajowym i unijnym, w tym przeszkód, które s¹ zwi¹zane z dzia³aniem
rynku wewnêtrznego i infrastruktury.
Pañstwa cz³onkowskie opracuj¹ krajowe programy reform okreœlaj¹ce szczegó³owo dzia³ania, które bêd¹ podejmowane, aby zrealizowaæ now¹ strategiê, ze szczególnym naciskiem na dzia³ania s³u¿¹ce realizacji celów krajowych, jak równie¿ na
œrodki maj¹ce wyeliminowaæ przeszkody, które powstrzymuj¹ wzrost na szczeblu
krajowym.
Komisja bêdzie dalej opracowywaæ i przedstawiaæ Radzie dzia³ania, które proponuje podj¹æ na szczeblu UE, zw³aszcza w drodze projektów przewodnich.
Wszystkie wspólne polityki, w tym wspólna polityka rolna i polityka spójnoœci,
bêd¹ musia³y wspieraæ strategiê. Zrównowa¿ony, wydajny i konkurencyjny sektor
rolny wniesie znaczny wk³ad w now¹ strategiê i pozwoli uwzglêdniæ wzrost gospodarczy i potencja³ zatrudnienia na obszarach wiejskich przy zapewnieniu uczciwej
konkurencji. Rada Europejska podkreœla znaczenie promowania spójnoœci gospodarczej, spo³ecznej i terytorialnej, jak równie¿ rozwijania infrastruktury, aby przyczyniæ siê do powodzenia nowej strategii.
Strategia bêdzie mia³a silny wymiar zewnêtrzny, aby zagwarantowaæ, ¿e instrumenty i polityki UE bêd¹ wykorzystywane w celu promowania na arenie œwiatowej naszych interesów i pogl¹dów, dziêki udzia³owi w otwartych i sprawiedliwych rynkach
na ca³ym œwiecie.
6. Skuteczne mechanizmy monitorowania s¹ kluczem do udanej realizacji strategii:
W oparciu o monitorowanie prowadzone przez Komisjê i prace przeprowadzone
w Radzie Rada Europejska bêdzie raz do roku dokonywaæ ogólnej oceny postêpów
w realizacji strategii osi¹gniêtych zarówno na szczeblu UE, jak i na szczeblu krajowym. Jednym z podstawowych wskaŸników postêpu jest zwiêkszenie produktywnoœci. Postêpy makroekonomiczne, strukturalne i w zakresie konkurencyjnoœci
bêd¹ analizowane jednoczeœnie, wraz z ocen¹ ogólnej stabilnoœci finansowej
w oparciu o wk³ad Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego.
Rada Europejska bêdzie regularnie organizowaæ debaty poœwiêcone rozwojowi sytuacji gospodarczej i g³ównym priorytetom strategii. W paŸdzierniku 2010 roku zajmie siê kwesti¹ badañ i rozwoju, w szczególnoœci przeanalizuje, jak w œwietle
obecnych wyzwañ zwiêkszyæ potencja³ Europy w zakresie innowacji. Na pocz¹tku
2011 roku omówi politykê energetyczn¹, a tak¿e sposób, w jaki polityka ta mo¿e
najlepiej wspieraæ przejœcie do efektywnej gospodarki niskoemisyjnej oraz wiêkszego bezpieczeñstwa dostaw.
Ogólna koordynacja polityki gospodarczej zostanie wzmocniona dziêki lepszemu
wykorzystaniu instrumentów przewidzianych w art. 121 Traktatu (TFUE).
Wzmocniona zostanie koordynacja na poziomie strefy euro, tak aby zaj¹æ siê wyzwaniami stoj¹cymi przed t¹ stref¹. Korzystaj¹c z nowych instrumentów koordynacji gospodarczej przewidzianych w art. 136 Traktatu (TFUE), Komisja przedstawi
do czerwca 2010 roku wnioski w tym wzglêdzie.
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e) UE powinna skoncentrowaæ siê na pilnych wyzwaniach zwi¹zanych z konkurencyjnoœci¹ i zmianami dotycz¹cymi bilansu p³atniczego. Rada Europejska powróci do
tej kwestii w czerwcu 2010 roku.
f) Nale¿y lepiej zsynchronizowaæ sk³adanie sprawozdañ i ocenê w zakresie krajowych programów reform oraz programów stabilnoœci i konwergencji, tak aby zwiêkszyæ ogóln¹ spójnoœæ doradztwa politycznego udzielanego pañstwom cz³onkowskim.
Instrumenty te bêd¹ jednak wyraŸnie rozdzielone. W pe³ni zachowany zostanie integralny charakter paktu stabilnoœci i wzrostu, jak równie¿ szczególne zadanie
Rady ECOFIN polegaj¹ce na nadzorowaniu jego wdra¿ania.
g) Œcis³y dialog miêdzy pañstwami cz³onkowskimi a Komisj¹ pomo¿e zwiêkszyæ jakoœæ nadzoru i propagowaæ wymianê najlepszych praktyk. Mo¿e to obejmowaæ organizowanie spotkañ ekspertów zarówno z Komisji, jak i z pañstw cz³onkowskich,
w celu analizy sytuacji.
h) Zasadnicze znaczenie dla zapewnienia wiarygodnego i skutecznego monitorowania
bêdzie mieæ zagwarantowanie jakoœci i wiarygodnoœci danych statystycznych oraz
ich terminowego przekazywania przez krajowe urzêdy statystyczne. W tym zakresie nale¿y szybko podj¹æ decyzjê w sprawie wniosków Komisji.
i) Utrzymana bêdzie œcis³a wspó³praca z Parlamentem Europejskim i innymi instytucjami UE. Aby zwiêkszyæ poczucie wspó³odpowiedzialnoœci za strategiê, zaanga¿owane zostan¹ krajowe parlamenty pañstw cz³onkowskich, partnerzy spo³eczni,
regiony i inne zainteresowane podmioty.
7. Rada Europejska zwraca siê do Przewodnicz¹cego Rady Europejskiej, by we
wspó³pracy z Komisj¹ powo³a³ grupê zadaniow¹, w której sk³ad bêd¹ wchodziæ przedstawiciele pañstw cz³onkowskich, rotacyjnej prezydencji i EBC, i która jeszcze przed
koñcem bie¿¹cego roku – po przeanalizowaniu wszystkich mo¿liwoœci wzmocnienia
ram prawnych – przedstawi³aby Radzie œrodki niezbêdne do osi¹gniêcia celu polegaj¹cego na ulepszeniu ram wychodzenia z kryzysu i zwiêkszeniu dyscypliny bud¿etowej.
8. Wymagane s¹ szybkie postêpy we wzmacnianiu regulacji sektora finansowego
i nadzoru finansowego zarówno w ramach UE, jak i na forach miêdzynarodowych, takich jak G20, przy zapewnieniu równych szans na szczeblu globalnym. Szczególnie
potrzebne s¹ postêpy w kwestiach takich, jak wymogi kapita³owe; instytucje systemowe; instrumenty finansowe stosowane w zarz¹dzaniu w sytuacji kryzysowej; zwiêkszenie przejrzystoœci rynków instrumentów pochodnych i rozwa¿enie szczególnych
œrodków w odniesieniu do swapów ryzyka kredytowego na instrumenty skarbowe;
oraz realizacja uzgodnionych na szczeblu miêdzynarodowym zasad dotycz¹cych premii w sektorze us³ug finansowych. Komisja przedstawi wkrótce sprawozdanie na temat
mo¿liwych innowacyjnych Ÿróde³ finansowania, takich jak globalny podatek od transakcji finansowych.
9. Wymaga to od UE szybkich wewnêtrznych postêpów we wszystkich tych kwestiach. W szczególnoœci nale¿y na czas dokoñczyæ prace nad nowymi europejskimi ramami nadzoru finansowego, aby Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego i trzy
europejskie organy nadzoru rozpoczê³y dzia³alnoœæ na pocz¹tku 2011 roku.
10. Rada i Komisja przygotuj¹ na posiedzenie Rady Europejskiej w czerwcu
2011 roku, przed szczytem w Toronto, sprawozdanie dotycz¹ce tych kwestii.
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II. ZMIANA KLIMATU: NADANIE NOWEGO KIERUNKU NASZYM
DZIA£ANIOM PO SZCZYCIE W KOPENHADZE
11. Globalne i kompleksowe, wi¹¿¹ce prawnie porozumienie pozostaje jedynym
skutecznym sposobem osi¹gniêcia uzgodnionego celu polegaj¹cego na ograniczeniu
wzrostu temperatury na œwiecie do 2EC powy¿ej poziomu sprzed epoki przemys³owej.
Na podstawie konkluzji wypracowanych przez Radê w dniach 15 i 16 marca 2010 r.
i z uwzglêdnieniem komunikatu Komisji z dnia 9 marca 2010 r. nale¿y obecnie nadaæ
nowy impuls miêdzynarodowemu procesowi negocjacyjnemu.
12. Nale¿y zastosowaæ podejœcie etapowe wykorzystuj¹ce porozumienie kopenhaskie, które nale¿y szybko wdro¿yæ:
a) W pierwszej kolejnoœci na najbli¿szych posiedzeniach w Bonn nale¿y ustaliæ harmonogram dalszego prowadzenia negocjacji. Nale¿y skupiæ siê na w³¹czeniu
wytycznych politycznych porozumienia kopenhaskiego w ró¿ne dokumenty negocjacyjne.
b) Rezultatem spotkania COP 16 w Cancún powinny byæ przynajmniej konkretne decyzje w³¹czaj¹ce porozumienie kopenhaskie w proces negocjacyjny ONZ i dotycz¹ce nierozstrzygniêtych kwestii, w tym w odniesieniu do przystosowywania,
leœnictwa, technologii oraz monitorowania, sprawozdawczoœci i weryfikacji.
13. UE jest gotowa odgrywaæ swoj¹ rolê w tym procesie:
a) UE i jej pañstwa cz³onkowskie bêd¹ realizowaæ zobowi¹zanie, aby w latach
2010–2012 przeznaczaæ rocznie 2,4 miliarda EUR na szybk¹ pomoc finansow¹, nie
licz¹c wk³adów innych kluczowych podmiotów, oraz w ramach realizacji porozumienia kopenhaskiego. Szybka realizacja tego zobowi¹zania bêdzie kluczowa.
W tym celu UE rozpocznie konsultacje na temat praktycznych sposobów wdra¿ania
szybkiej pomocy finansowej w konkretnych dziedzinach. UE i jej pañstwa cz³onkowskie przedstawi¹ na sesji UNFCCC, która odbêdzie siê w maju/czerwcu
2010 roku, wstêpny stan realizacji swoich zobowi¹zañ i przeka¿¹ w Cancún skoordynowane sprawozdania na temat realizacji, a nastêpnie bêd¹ to robiæ co roku.
b) UE i inne kraje rozwiniête zobowi¹za³y siê wspólnie mobilizowaæ œrodki, które do
2020 roku osi¹gn¹ pu³ap 100 miliardów USD rocznie, aby pomóc krajom rozwijaj¹cym siê w walce ze zmian¹ klimatu. W perspektywie d³ugoterminowej kwestiê
wk³adów finansowych nale¿y postrzegaæ w kontekœcie znacz¹cych i przejrzystych
dzia³añ, które kraje rozwijaj¹ce siê maj¹ podj¹æ, aby ³agodziæ zmianê klimatu; nale¿y równie¿ przyjrzeæ siê ogólnemu bilansowi œwiatowych starañ na rzecz walki ze
zmian¹ klimatu.
c) Rada Europejska pozostaje mocno zaanga¿owana w proces UNFCCC. Popiera starania podejmowane na rzecz zwiêkszenia jego skutecznoœci. Poniewa¿ do posiedzenia
w Cancún nie zosta³o du¿o czasu, proces ten móg³by byæ z po¿ytkiem uzupe³niony
i wspierany przez dyskusje w innych konfiguracjach i na temat konkretnych kwestii.
d) UE zwiêkszy dzia³ania ukierunkowane na pañstwa trzecie. Uczyni to przez zajêcie
siê kwestiami zmiany klimatu na wszystkich posiedzeniach regionalnych i dwustronnych, w tym podczas posiedzeñ na szczycie, jak równie¿ na innych forach, jak
np. G20. Prezydencja i Komisja zaanga¿uj¹ siê w aktywne konsultacje z innymi
partnerami i niezw³ocznie z³o¿¹ z nich sprawozdanie Radzie.
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e) Nale¿y wykorzystaæ mo¿liwoœci wspó³pracy, w tym z partnerami uprzemys³owionymi, w dziedzinach takich jak zielone technologie i normy oraz techniki weryfikacji. W kwestiach, które mog¹ mieæ znaczenie w debacie dotycz¹cej zmiany klimatu,
nale¿y szybko zidentyfikowaæ wspólne interesy z krajami wschodz¹cymi.
14. Nale¿y pilnie odwróciæ utrzymuj¹ce siê tendencje utraty ró¿norodnoœci biologicznej i degradacji ekosystemów. Rada Europejska bêdzie dzia³aæ na rzecz d³ugoterminowej wizji ró¿norodnoœci biologicznej 2050 i celu na rok 2020 przedstawionych
w konkluzjach Rady z 15 marca 2010 r.
15. Przewodnicz¹cy Rady Europejskiej zapowiedzia³, ¿e we wrzeœniu 2010 roku
zwo³a specjalne posiedzenie Rady Europejskiej z udzia³em ministrów spraw zagranicznych w celu przedyskutowania sposobu, w jaki Unia mo¿e zacieœniæ wspó³pracê ze
swoimi strategicznymi partnerami w kwestiach globalnych. Vítor Constâncio zosta³
powo³any przez Radê Europejsk¹ na stanowisko wiceprezesa EBC. Rada zatwierdzi³a
równie¿ strategiê bezpieczeñstwa wewnêtrznego.
Za³¹cznik
NOWA EUROPEJSKA STRATEGIA NA RZECZ ZATRUDNIENIA
I WZROSTU GOSPODARCZEGO: KOLEJNE KROKI
a) Bior¹c pod uwagê wymierne cele UE, Komisja niebawem przedstawi, zgodnie
z Traktatem, wnioski dotycz¹ce bardziej ukierunkowanych zintegrowanych wytycznych, w tym wytycznych w sprawie polityki zatrudnienia, oraz ogólnych wytycznych polityki gospodarczej. Wytyczne te bêd¹ omawiane przez Radê, tak aby
po konsultacjach z Parlamentem Europejskim i innymi instytucjami na temat wytycznych w sprawie polityki zatrudnienia mog³y one zostaæ zatwierdzone na posiedzeniu Rady Europejskiej w czerwcu 2010 roku.
b) Komisja okreœla g³ówne przeszkody powstrzymuj¹ce wzrost gospodarczy na szczeblu UE, które zostan¹ omówione na forum Rady; to samo w œcis³ej wspó³pracy
z Komisj¹ zrobi¹ na swoim szczeblu pañstwa cz³onkowskie. Na posiedzeniu
w czerwcu 2010 roku Rada Europejska podsumuje te prace, tak aby mo¿na by³o je
uwzglêdniæ przy sporz¹dzaniu krajowych programów reform.
c) Krajowe cele, okreœlone w pkt 5 lit. c) niniejszych konkluzji, nale¿y przekazaæ na
czas, tak aby mo¿na by³o je uwzglêdniæ przy sporz¹dzaniu krajowych programów
reform.
d) W pierwszym roku nowej strategii pañstwa cz³onkowskie przedstawi¹ jesieni¹
2010 roku swoje krajowe programy reform wyznaczaj¹ce szczegó³owo dzia³ania,
które podejm¹ w celu realizacji strategii. Powinny one w ramach zachêt do reform
uzyskaæ pe³ne wsparcie dziêki mobilizacji wszystkich w³aœciwych instrumentów
UE, w tym innowacyjnych instrumentów finansowych we wspó³pracy z grup¹
EBI.
e) Komisja przedstawi do paŸdziernika 2010 roku dzia³ania wymagane na szczeblu
UE, aby zrealizowaæ now¹ strategiê, zw³aszcza w drodze projektów przewodnich.
f) Rada lepiej zsynchronizuje procesy, maj¹c na uwadze zapewnienie ogólnej spójnoœci doradztwa politycznego udzielanego pañstwom cz³onkowskim.
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Dok. 2.
Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w Brukseli
28–29 paŸdziernika 2010 r.

RADA EUROPEJSKA Bruksela, 29 paŸdziernika 2010 r.
EUCO 25/10 CO EUR 18 CONCL 4 PISMO PRZEWODNIE Od: Sekretariat Generalny Rady Do: Delegacje
Dotyczy: RADA EUROPEJSKA 28–29 PADZIERNIKA 2010 R.
KONKLUZJE
W za³¹czniku delegacje otrzymuj¹ konkluzje Rady Europejskiej (z obrad w dniach
28–29 paŸdziernika 2010 r.).
Aby zaj¹æ siê wyzwaniami, które ujawni³ niedawny kryzys finansowy, potrzebna
jest fundamentalna zmiana europejskiego zarz¹dzania gospodarczego. W tym celu
Rada Europejska zatwierdzi³a sprawozdanie grupy zadaniowej ds. zarz¹dzania gospodarczego. Jego wdro¿enie bêdzie stanowiæ wa¿ny krok w kierunku zapewnienia mocniejszego gospodarczego filara unii gospodarczej i walutowej: poprawi siê dyscyplina
fiskalna, nadzór ekonomiczny zostanie rozszerzony, a koordynacja – pog³êbiona. Sprawozdanie zawiera równie¿ wytyczne w sprawie tworzenia solidnych ram zarz¹dzania
w sytuacjach kryzysowych i silniejszych instytucji. Rada Europejska uzgodni³a dalsze
postêpowanie po zakoñczeniu prac grupy zadaniowej. W nastêpstwie dyskusji w dniu
16 wrzeœnia 2010 r. Rada Europejska przeprowadzi³a tak¿e wymianê pogl¹dów z myœl¹
o przygotowaniach do szczytu G20 w Seulu oraz do konferencji w Cancún w sprawie
zmiany klimatu, a tak¿e do szczytów ze Stanami Zjednoczonymi, Rosj¹ i Ukrain¹.
I. GRUPA ZADANIOWA DS. ZARZ¥DZANIA GOSPODARCZEGO
1. Rada Europejska zatwierdza sprawozdanie grupy zadaniowej ds. zarz¹dzania gospodarczego. Jego wdro¿enie pozwoli nam na poprawê dyscypliny fiskalnej, rozszerzenie nadzoru ekonomicznego, pog³êbienie koordynacji oraz stworzenie solidnych
ram zarz¹dzania w sytuacjach kryzysowych, a tak¿e silniejszych instytucji. Rada Europejska wzywa do przyspieszonego dzia³ania w zakresie przyjmowania prawodawstwa
wtórnego potrzebnego do realizacji wielu z zaleceñ grupy. Celem Rady i Parlamentu
Europejskiego jest osi¹gniêcie do lata 2011 roku porozumienia co do wniosków ustawodawczych Komisji, z uwzglêdnieniem faktu, ¿e sprawozdanie grupy zadaniowej nie
obejmuje wszystkich zagadnieñ, których dotycz¹ te wnioski, i na odwrót. Porozumienie to zapewni jak najszybsz¹ skuteczn¹ realizacjê nowych ustaleñ w zakresie nadzoru.
W jej wyniku znacznie wzmocniony zostanie gospodarczy filar unii gospodarczej i walutowej, wzroœnie poziom zaufania, co w konsekwencji przyczyni siê do trwa³ego
wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i konkurencyjnoœci. Rada Europejska zwraca siê
do Rady, aby przyspieszy³a prace nad sprawdzeniem, jak wp³yw reform emerytalnych
jest uwzglêdniany w realizacji paktu stabilnoœci i wzrostu, i aby wyniki przedstawi³a
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Radzie Europejskiej w grudniu. Z uwagi na znaczenie systemowych reform emerytalnych nale¿y zapewniæ równe warunki realizowania paktu.
2. W nastêpstwie sprawozdania grupy zadaniowej i w celu zapewnienia zrównowa¿onego i trwa³ego wzrostu, szefowie pañstw i rz¹dów zgadzaj¹ siê co do tego, ¿e pañstwa cz³onkowskie powinny utworzyæ sta³y mechanizm kryzysowy s³u¿¹cy ochronie
stabilnoœci finansowej ca³ej strefy euro, i zwracaj¹ siê do przewodnicz¹cego Rady Europejskiej o podjêcie konsultacji z cz³onkami Rady Europejskiej w sprawie nieznacznej zmiany Traktatu, która by³aby w tym celu konieczna, bez zmiany art. 125 TFUE
(klauzula o nieprzejmowaniu zobowi¹zañ). Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje fakt, ¿e Komisja w œcis³ej konsultacji z przewodnicz¹cym Rady Europejskiej
zamierza przeprowadziæ prace przygotowawcze nad ogólnymi cechami przysz³ego nowego mechanizmu, miêdzy innymi dotycz¹ce roli sektora prywatnego, roli MFW oraz
bardzo restrykcyjnych warunków, na których te programy powinny dzia³aæ. Rada Europejska powróci do tej kwestii podczas swojego grudniowego posiedzenia, po to by
podj¹æ ostateczn¹ decyzjê zarówno co do ogólnego kszta³tu mechanizmu kryzysowego, jak i nieznacznej zmiany Traktatu; celem by³oby ratyfikowanie wszelkich zmian
najpóŸniej do po³owy 2013 roku. Przewodnicz¹cy Rady Europejskiej zamierza nastêpnie w porozumieniu z pañstwami cz³onkowskimi przeanalizowaæ kwestiê prawa cz³onków strefy euro do uczestniczenia w podejmowaniu decyzji w ramach procedur
zwi¹zanych z UGW w przypadku trwa³ego zagro¿enia stabilnoœci ca³ej strefy euro.
3. Szefowie pañstw i rz¹dów podkreœlili, ¿e w momencie kiedy w Unii Europejskiej
wzmacniana jest dyscyplina fiskalna, wa¿ne jest, by bud¿et Unii Europejskiej i najbli¿sze wieloletnie ramy finansowe odzwierciedla³y wysi³ki konsolidacyjne pañstw cz³onkowskich maj¹ce na celu sprowadzenie deficytu i d³ugu na bardziej zrównowa¿on¹
œcie¿kê. Przy poszanowaniu roli ró¿nych instytucji i uwzglêdnieniu koniecznoœci
osi¹gniêcia europejskich celów Rada Europejska omówi na nastêpnym posiedzeniu
kwestiê tego, jak dopilnowaæ, by wydatkowanie œrodków na szczeblu europejskim odpowiednio przyczyni³o siê do tych dzia³añ.
II. SZCZYT G20 W SEULU
4. Œwiatowa gospodarka wychodzi z kryzysu. Wci¹¿ pozostaj¹ jednak pewne problemy, które nieprzerwanie wymagaj¹ uwagi na szczeblu globalnym; s¹ to: zagro¿enia
dla stabilnoœci finansowej, niepe³na naprawa systemu finansowego, wysokie bezrobocie, niestabilnoœæ œwiatowych cen surowców oraz ponowne wyst¹pienie zak³óceñ równowagi makroekonomicznej na œwiecie. Rada Europejska potwierdzi³a kierunki
polityki uzgodnione przez Radê i omówi³a priorytety, które bêd¹ promowane na szczycie w Seulu przez przedstawicieli UE i pañstw cz³onkowskich UE nale¿¹cych do grupy
G20. Szczyt ten musi sformu³owaæ ambitne przes³anie wzywaj¹ce do konkretnej i terminowej realizacji œrodków uzgodnionych w deklaracji dotycz¹cej ram silnego, trwa³ego i zrównowa¿onego wzrostu, zw³aszcza je¿eli chodzi o plany konsolidacji
fiskalnej, finansow¹ reformê regulacyjn¹, spójnoœæ spo³eczn¹, tworzenie miejsc pracy
oraz potrzebê dalszych reform strukturalnych. Szczególnej uwagi wymaga tak¿e kwestia przywrócenia równowagi wzrostu œwiatowego. Unia Europejska oczekuje, ¿e na
szczycie w Seulu potwierdzone zostanie porozumienie z Bazylei, które jest wa¿nym
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krokiem w kierunku wzmocnienia œwiatowej stabilnoœci finansowej. Unia Europejska
podkreœla potrzebê zachowania otwartych rynków, nadania tempa negocjacjom dauhañskim oraz przyjêcia agendy rozwoju ukierunkowanej na wzrost. Podkreœla, ¿e konieczne
jest unikanie wszelkich form protekcjonizmu oraz manipulowania kursami walutowymi w celu uzyskania krótkoterminowej przewagi konkurencyjnej.
5. Dziêki porozumieniu osi¹gniêtemu na posiedzeniu ministerialnym grupy G20
w dniu 23 paŸdziernika 2010 r. w sprawie reformy Miêdzynarodowego Funduszu Walutowego zwiêkszy siê skutecznoœæ, wiarygodnoœæ i legitymizacja tego funduszu i bêdzie on móg³ wype³niæ swe zadanie wspierania dzia³ania miêdzynarodowego systemu
walutowego i finansowego. Reformê systemu kwot oraz szersz¹ reformê zarz¹dzania
nale¿y zrealizowaæ w ramach jednego kompleksowego pakietu objêtego wspólnym kalendarzem.
6. Konieczne s¹ dalsze prace – zarówno na szczeblu miêdzynarodowym, jak i wewnêtrznym – w zakresie op³at i podatków nak³adanych na instytucje finansowe. Zgodnie
ze sprawozdaniem Rady nale¿y lepiej skoordynowaæ ró¿ne obowi¹zuj¹ce systemy takich op³at, aby unikaæ podwójnego obci¹¿ania. Zachêca siê Radê, by z³o¿y³a ponownie
sprawozdanie Radzie Europejskiej w grudniu 2010 roku. Nale¿y równie¿ przeanalizowaæ
ró¿ne warianty opodatkowania sektora finansowego, jak równie¿ wzorcowe rozwi¹zania utrudniaj¹ce korzystanie z rajów podatkowych i uchylanie siê od opodatkowania.
III. KONFERENCJA W CANCÚN W SPRAWIE ZMIANY KLIMATU
7. Potrzeba postêpów w rozwi¹zywaniu problemu zmiany klimatu staje siê coraz
pilniejsza. Dlatego wa¿ne jest, by konferencja w Cancún sta³a siê istotnym etapem
opieraj¹cym siê na protokole z Kioto i otwieraj¹cym drogê do globalnych i kompleksowych prawnie wi¹¿¹cych ram, które uwzglêdni¹ wskazówki polityczne zawarte w porozumieniu kopenhaskim. Niezwykle istotne jest, by Unia Europejska i jej pañstwa
cz³onkowskie nadal odgrywa³y konstruktywn¹ rolê i zajmowa³y jednolite stanowisko.
Rada Europejska zatwierdza konkluzje Rady z dnia 14 paŸdziernika 2010 r. w sprawie
przygotowañ do konferencji w Cancún i potwierdza gotowoœæ Unii Europejskiej, by
rozwa¿yæ przyjêcie drugiego okresu zobowi¹zañ w ramach protoko³u z Kioto, pod warunkiem ¿e spe³nione zostan¹ warunki okreœlone w tych konkluzjach. Unia Europejska
przeka¿e w Cancún kompleksowe i przejrzyste sprawozdanie na temat realizacji jej zobowi¹zania w sprawie szybkiego finansowania, a kolejne takie sprawozdania bêdzie
przekazywaæ co roku; podkreœli tak¿e znaczenie dalszego zwiêkszania przejrzystoœci
finansowania dzia³añ zwi¹zanych ze zmian¹ klimatu. Unia Europejska ponownie oceni
sytuacjê po konferencji w Cancún, w tym przeanalizuje mo¿liwoœci przyjêcia docelowej wielkoœci redukcji emisji gazów cieplarnianych przekraczaj¹cej zak³adane 20%,
tak by przygotowaæ siê do reagowania na przebieg miêdzynarodowych negocjacji
w sprawie klimatu; Rada proszona jest o z³o¿enie sprawozdania w tej kwestii do wiosny 2011 roku. D¹¿¹c do miêdzynarodowego porozumienia, UE bêdzie równolegle
pracowaæ nad bardziej zró¿nicowanym podejœciem do nawi¹zywania wspó³pracy z kluczowymi partnerami w obszarach bêd¹cych przedmiotem wspólnego zainteresowania,
w których mo¿liwa jest pomoc w redukcji emisji. W tym wzglêdzie UE popiera regionalne inicjatywy (takie jak niedawno podjêta œródziemnomorska inicjatywa dotycz¹ca
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zmiany klimatu) bêd¹ce odpowiedzi¹ na zmianê klimatu i propaguj¹ce ekologiczny
wzrost.
IV. SZCZYTY Z PAÑSTWAMI TRZECIMI
8. Zgodnie z konkluzjami z wrzeœnia 2010 roku Rada Europejska omówi³a kluczowe postulaty polityczne, które przewodnicz¹cy Rady Europejskiej i przewodnicz¹cy
Komisji bêd¹ promowaæ na nadchodz¹cych szczytach ze Stanami Zjednoczonymi,
Rosj¹, Ukrain¹, Indiami i Afryk¹. Przy okazji Rady Europejskiej odby³ siê szczyt
spo³eczny, który po zapoznaniu siê ze sprawozdaniem koñcowym grupy zadaniowej
skoncentrowa³ siê na zarz¹dzaniu gospodarczym, w œwietle konkluzji przyjêtych przez
Radê (EPSCO) w dniu 21 paŸdziernika 2010 r.
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Dok. 3.
Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego
i zrównowa¿onego rozwoju
sprzyjaj¹cego w³¹czeniu spo³ecznemu1

KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, 3.3.2010 KOM (2010) 2020 wersja ostateczna
KOMUNIKAT KOMISJI EUROPA 2020
S³owo wstêpne
Rok 2010 musi byæ rokiem nowego pocz¹tku. Moim pragnieniem jest, aby Europa
wysz³a z kryzysu gospodarczego i finansowego silniejsza. Na przyk³adzie œwiatowych
skutków kryzysu finansowego wyraŸnie widaæ, ¿e warunki gospodarcze zmieniaj¹ siê
szybciej ni¿ sytuacja polityczna. Musimy zaakceptowaæ fakt, ¿e zwiêkszona wspó³zale¿noœæ gospodarcza wymaga bardziej zdecydowanych i spójnych dzia³añ równie¿ na poziomie politycznym. Przez ostatnie dwa lata miliony ludzi straci³y pracê, wzros³o
zad³u¿enie, które bêdzie wyrównywane przez lata, a nasza spójnoœæ spo³eczna zosta³a
wystawiona na próbê. Te dwa lata ujawni³y równie¿ pewne podstawowe prawdy o problemach, z jakimi boryka siê europejska gospodarka. Jednoczeœnie gospodarka œwiatowa zmierza naprzód. Przysz³oœæ Europy zale¿y od tego, co teraz zrobimy.
Kryzys by³ dzwonkiem alarmowym, dziêki któremu zorientowaliœmy siê, ¿e jeœli niczego nie zmienimy, ska¿emy siê na stopniow¹ utratê znaczenia i spadniemy do drugiej
ligi nowego œwiatowego porz¹dku. Dla Europy nadszed³ moment prawdy i czas na
dzia³ania stanowcze i ambitne.
Naszym priorytetem krótkoterminowym jest pomyœlne wyjœcie z kryzysu. Trudny
okres jeszcze siê nie skoñczy³, ale nie ma w¹tpliwoœci, ¿e sobie poradzimy. Postêp jest
ju¿ odczuwalny w likwidowaniu z³ych aktywów, w korygowaniu rynków finansowych,
a tak¿e jeœli chodzi o porozumienie co do koniecznoœci silnej koordynacji polityki
w strefie euro.
Jednak aby zbudowaæ zrównowa¿on¹ przysz³oœæ, musimy ju¿ teraz wyjœæ poza horyzont celów krótkoterminowych. Europa musi wróciæ na œcie¿kê rozwoju, a nastêpnie na
niej pozostaæ. Taki jest cel strategii Europa 2020. Jej za³o¿enia to wiêcej miejsc pracy
i wy¿szy standard ¿ycia. Strategia pokazuje, ¿e Europa mo¿e siê rozwijaæ w sposób inteligentny i zrównowa¿ony, mo¿e sprzyjaæ w³¹czeniu spo³ecznemu, umie znaleŸæ sposób
na stworzenie nowych miejsc pracy i okreœliæ kierunek rozwoju naszych spo³eczeñstw.
Europejscy przywódcy wyci¹gnêli z kryzysu podobne wnioski. Wszyscy zgadzamy
siê równie¿ co do tego, ¿e nowe wyzwania s¹ bardzo pilne i teraz wspólnie staramy siê
stawiæ im czo³a. Europa ma wiele silnych stron: zdolnych pracowników, solidn¹ bazê
technologiczn¹ i przemys³ow¹, rynek wewnêtrzny i wspóln¹ walutê, które pomog³y nam
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Analiza zob. art. M. Kubickiej.
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przetrwaæ za³amanie, oraz wypróbowan¹ spo³eczn¹ gospodarkê rynkow¹. Musimy
wierzyæ w nasze mo¿liwoœci wytyczenia ambitnego programu, a nastêpnie uruchomiæ
wszystkie wysi³ki, aby go zrealizowaæ.
Komisja proponuje piêæ wymiernych celów UE na rok 2020, które nadadz¹ kierunek
ca³emu procesowi i zostan¹ prze³o¿one na cele krajowe. Obejmuj¹ one zatrudnienie,
badania i innowacje, zmiany klimatu i energiê, edukacjê oraz walkê z ubóstwem. Pokazuj¹ kierunek, w którym powinniœmy zmierzaæ, i bêd¹ miar¹ naszego sukcesu. Cele te
s¹ ambitne, ale le¿¹ w naszym zasiêgu. Towarzysz¹ im konkretne propozycje, maj¹ce
zagwarantowaæ ich osi¹gniêcie. Projekty przewodnie przedstawione w niniejszym dokumencie s¹ dowodem zdecydowanej woli dzia³ania UE. Mamy do dyspozycji potê¿ne
narzêdzia w postaci nowych metod zarz¹dzania finansami, wspartych rynkiem wewnêtrznym, mamy bud¿et, wymianê handlow¹ i zewnêtrzn¹ politykê gospodarcz¹ oraz
trwa³e zasady unii gospodarczej i walutowej.
Warunkiem naszego powodzenia jest pe³ne zaanga¿owanie europejskich przywódców i instytucji. Do realizacji nowej strategii potrzebne s¹ skoordynowane dzia³ania
w ca³ej Europie, obejmuj¹ce równie¿ partnerów spo³ecznych i przedstawicieli spo³eczeñstwa obywatelskiego. Tylko dziêki wspó³pracy Unia mo¿e przezwyciê¿yæ kryzys
i wyjœæ z niego wzmocniona. Dysponujemy nowymi narzêdziami i mamy nowe ambicje.
Nadszed³ czas, by je wspólnie urzeczywistniæ.
José Manuel BARROSO

STRATEGIA EUROPA 2020
Streszczenie
Europê czeka czas zmian. Kryzys zniweczy³ wyniki wielu lat postêpu gospodarczego
i spo³ecznego oraz ods³oni³ strukturalne s³aboœci europejskiej gospodarki. Jednoczeœnie œwiat zmienia siê bardzo szybko, a d³ugofalowe problemy, takie jak globalizacja,
rosn¹ce zapotrzebowanie na ograniczone zasoby i starzenie siê spo³eczeñstw, staj¹ siê
coraz bardziej nagl¹ce. Europa musi zatroszczyæ siê o swoj¹ przysz³oœæ.
Europa mo¿e odnieœæ sukces, jeœli bêdzie dzia³aæ wspólnie, jako Unia. Potrzebujemy strategii, dziêki której wyjdziemy z kryzysu silniejsi, gospodarka UE stanie siê
inteligentna i zrównowa¿ona, bêdzie sprzyjaæ w³¹czeniu spo³ecznemu, bêdzie siê
mog³a pochwaliæ wysokimi wskaŸnikami zatrudnienia i wydajnoœci oraz wiêksz¹
spójnoœci¹ spo³eczn¹. Europa 2020 to wizja spo³ecznej gospodarki rynkowej dla Europy XXI wieku.
Strategia Europa 2020 obejmuje trzy wzajemnie ze sob¹ powi¹zane priorytety:
– rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji;
– rozwój zrównowa¿ony: wspieranie gospodarki efektywniej korzystaj¹cej z zasobów,
bardziej przyjaznej œrodowisku i bardziej konkurencyjnej;
– rozwój sprzyjaj¹cy w³¹czeniu spo³ecznemu: wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniaj¹cej spójnoœæ spo³eczn¹ i terytorialn¹.
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UE musi okreœliæ, gdzie chce siê znaleŸæ w roku 2020. W tym celu Komisja proponuje wytyczenie kilku nadrzêdnych, wymiernych celów UE:
– wskaŸnik zatrudnienia osób w wieku 20–64 lat powinien wynosiæ 75%;
– na inwestycje w badania i rozwój nale¿y przeznaczaæ 3% PKB Unii;
– nale¿y osi¹gn¹æ cele „20/20/20” w zakresie klimatu i energii (w tym ograniczenie
emisji dwutlenku wêgla nawet o 30%, jeœli pozwol¹ na to warunki);
– liczbê osób przedwczeœnie koñcz¹cych naukê szkoln¹ nale¿y ograniczyæ do 10%,
a co najmniej 40% osób z m³odego pokolenia powinno zdobywaæ wy¿sze wykszta³cenie;
– liczbê osób zagro¿onych ubóstwem nale¿y zmniejszyæ o 20 mln.
Powy¿sze wymierne cele s¹ ze sob¹ wzajemnie powi¹zane i to w³aœnie od ich osi¹gniêcia zale¿eæ bêdzie nasz sukces. Aby ka¿de pañstwo cz³onkowskie mog³o dopasowaæ
strategiê Europa 2020 do swojej szczególnej sytuacji, Komisja proponuje, aby powy¿sze wymierne cele unijne prze³o¿yæ na krajowe cele i metody dzia³ania.
Powy¿sze cele szczegó³owe wpisuj¹ siê w realizacjê trzech ogólnych priorytetów
– rozwoju inteligentnego, zrównowa¿onego i sprzyjaj¹cego w³¹czeniu spo³ecznemu.
Ich lista nie jest jednak wyczerpuj¹ca: aby je urzeczywistniæ, potrzebne bêd¹ liczne
dzia³ania prowadzone na poziomie krajowym, unijnym i miêdzynarodowym. Komisja
przedstawia siedem projektów przewodnich, które umo¿liwi¹ postêpy w ramach ka¿dego z priorytetów tematycznych:
– „Unia innowacji” – projekt na rzecz poprawy warunków ramowych i dostêpu do finansowania badañ i innowacji, tak by innowacyjne pomys³y przeradza³y siê w nowe
produkty i us³ugi, które z kolei przyczyni¹ siê do wzrostu gospodarczego i tworzenia
nowych miejsc pracy;
– „M³odzie¿ w drodze” – projekt na rzecz poprawy wyników systemów kszta³cenia
oraz u³atwiania m³odzie¿y wejœcia na rynek pracy;
– „Europejska agenda cyfrowa” – projekt na rzecz upowszechnienia szybkiego Internetu i umo¿liwienia gospodarstwom domowym i przedsiêbiorstwom czerpania korzyœci z jednolitego rynku cyfrowego;
– „Europa efektywnie korzystaj¹ca z zasobów” – projekt na rzecz uniezale¿nienia
wzrostu gospodarczego od wykorzystania zasobów, przejœcia na gospodarkê niskoemisyjn¹, wiêkszego wykorzystania odnawialnych Ÿróde³ energii, modernizacji
transportu oraz propagowania efektywnoœci energetycznej;
– „Polityka przemys³owa w erze globalizacji” – projekt na rzecz poprawy otoczenia
biznesu, szczególnie w odniesieniu do MŒP, oraz wspierania rozwoju silnej i zrównowa¿onej bazy przemys³owej, przygotowanej do konkurowania na rynkach œwiatowych;
– „Program na rzecz nowych umiejêtnoœci i zatrudnienia” – projekt na rzecz modernizacji rynków pracy i wzmocnienia pozycji obywateli poprzez rozwój kwalifikacji
przez ca³e ¿ycie w celu zwiêkszenia wspó³czynnika aktywnoœci zawodowej i lepszego dopasowania popytu do poda¿y na rynku pracy, miêdzy innymi dziêki mobilnoœci
si³y roboczej;
– „Europejski program walki z ubóstwem” – projekt na rzecz zapewnienia spójnoœci
spo³ecznej i terytorialnej, tak aby korzyœci p³yn¹ce ze wzrostu gospodarczego i zatrudnienia by³y szeroko dostêpne, a osoby ubogie i wykluczone spo³ecznie mog³y
¿yæ godnie i aktywnie uczestniczyæ w ¿yciu spo³eczeñstwa.
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W realizacjê siedmiu powy¿szych projektów przewodnich bêdzie zaanga¿owana
zarówno Unia Europejska, jak i pañstwa cz³onkowskie. Do rozwi¹zania najwiêkszych
problemów i osi¹gniêcia celów strategii Europa 2020 w pe³ni wykorzystane zostan¹ instrumenty, jakimi dysponujemy na poziomie UE, przede wszystkim jednolity rynek, instrumenty finansowe i narzêdzia polityki zewnêtrznej. W pierwszej kolejnoœci Komisja
musi okreœliæ, co jest niezbêdne, aby przygotowaæ wiarygodn¹ strategiê wyjœcia z kryzysu, kontynuowaæ reformê systemu finansowego, przeprowadziæ konsolidacjê bud¿etow¹ na potrzeby d³ugofalowego wzrostu gospodarczego oraz zwiêkszyæ koordynacjê
dzia³añ w ramach unii gospodarczej i walutowej.
Do osi¹gniêcia zaplanowanych wyników bêdziemy potrzebowaæ silniejszego modelu zarz¹dzania gospodarczego. Strategia Europa 2020 bêdzie siê opieraæ na dwóch filarach: przedstawionym powy¿ej podejœciu tematycznym, ³¹cz¹cym ogólne priorytety
i s³u¿¹ce ich realizacji wymierne cele, oraz na sprawozdaniach pañstw cz³onkowskich,
które maj¹ pomóc im w opracowaniu w³asnych strategii powrotu do trwa³ego wzrostu
i stabilnych finansów publicznych. Na poziomie UE przyjête zostan¹ zintegrowane
wytyczne, obejmuj¹ce unijne priorytety ogólne i wymierne cele. Poszczególnym pañstwom cz³onkowskim przekazane zostan¹ zalecenia. W przypadku niepodjêcia odpowiednich dzia³añ przewiduje siê mo¿liwoœæ wystosowania ostrze¿enia. Podsumowanie
osi¹gniêæ strategii Europa 2020 i ocena paktu stabilnoœci i wzrostu bêd¹ prowadzone
jednoczeœnie, jednak instrumenty te bêd¹ funkcjonowaæ niezale¿nie od siebie i zachowana zostanie integralnoœæ paktu.
Sercem strategii i instytucj¹ ca³kowicie zaanga¿owan¹ w jej realizacjê bêdzie Rada
Europejska. Komisja bêdzie nadzorowaæ postêpy w osi¹ganiu wytyczonych celów,
u³atwiaæ wymianê polityczn¹ oraz przedstawiaæ wnioski legislacyjne konieczne do
nadawania w³aœciwego kierunku i realizacji projektów przewodnich. Zadaniem Parlamentu Europejskiego bêdzie zmobilizowanie obywateli oraz wspó³udzia³ w uchwaleniu
najwa¿niejszych inicjatyw legislacyjnych. Takie partnerskie podejœcie powinno obj¹æ
równie¿ komitety UE, parlamenty narodowe, w³adze krajowe, lokalne i regionalne, partnerów spo³ecznych oraz inne zainteresowane podmioty i przedstawicieli spo³eczeñstwa
obywatelskiego, tak aby wszyscy wziêli udzia³ w realizacji przedstawionej tu wizji.
Komisja proponuje, aby Rada Europejska w marcu przyjê³a ogólny kszta³t strategii
i wymierne cele UE, a w czerwcu zatwierdzi³a szczegó³owe parametry strategii, w tym
zintegrowane wytyczne i cele krajowe. Aby strategia Europa 2020 mog³a przynieœæ
oczekiwane rezultaty, Komisja liczy równie¿ na uwagi i wsparcie Parlamentu Europejskiego.
1. CZAS ZMIAN
Kryzys zniweczy³ wyniki d³ugotrwa³ych postêpów Obecny kryzys gospodarczy nie
mia³ w czasach naszego pokolenia precedensu. Nieprzerwany postêp pod wzglêdem
wzrostu gospodarczego i rosn¹cego zatrudnienia, towarzysz¹cy nam przez ostatnie
dziesiêciolecie, zosta³ zaprzepaszczony – PKB skurczy³ siê w 2009 r. o 4%, produkcja
przemys³owa spad³a do poziomu z lat 90-tych, a 23 miliony osób (czyli 10% aktywnej
zawodowo ludnoœci UE) jest bez pracy. Kryzys by³ szokiem dla milionów obywateli
i ujawni³ pewne fundamentalne s³aboœci naszej gospodarki.
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Z powodu kryzysu trudniejsze bêdzie równie¿ zagwarantowanie wzrostu gospodarczego w przysz³oœci. Przeszkod¹ w uzdrowieniu gospodarki jest wci¹¿ s³aba kondycja naszego systemu finansowego, przez co przedsiêbiorstwa i gospodarstwa domowe
maj¹ trudnoœci z zaci¹ganiem kredytów, ostro¿nie podchodz¹ do wydatków i inwestycji. Bardzo ucierpia³y nasze finanse publiczne – deficyt bud¿etowy wynosi œrednio 7%
PKB, a poziom d³ugu przekracza 80% PKB. Dwa lata kryzysu przekreœli³y 20 lat konsolidacji bud¿etowej. Kryzys zmniejszy³ nasz potencja³ wzrostu o po³owê. Wiele projektów inwestycyjnych, talentów i pomys³ów najprawdopodobniej przepadnie z powodu
niepewnoœci, s³abego popytu i braku finansowania.
Ods³oniête zosta³y strukturalnie s³abe punkty Europy. Najpilniejszym zadaniem jest
wyjœcie z kryzysu, jednak nie nale¿y ulec pokusie powrotu do sytuacji sprzed kryzysu.
W porównaniu z reszt¹ œwiata, Europa, nawet przed kryzysem, w wielu obszarach nie
rozwija³a siê w wystarczaj¹cym tempie:
– œrednia stopa wzrostu w Europie by³a strukturalnie ni¿sza w porównaniu z naszymi
najwiêkszymi partnerami gospodarczymi, g³ównie z uwagi na ró¿nice w poziomach
wydajnoœci, rosn¹ce w ci¹gu ostatniego dziesiêciolecia. Wynika to w du¿ym stopniu
z ró¿nic w strukturach biznesowych, ni¿szego poziomu inwestycji w dzia³alnoœæ
badawczo-rozwojow¹ i innowacje, niewystarczaj¹cego wykorzystania technologii
informacyjno-komunikacyjnych, niechêci czêœci naszych spo³eczeñstw do wprowadzania innowacji, trudnoœci w dostêpie do rynku i mniej dynamicznego otoczenia
biznesu;
– mimo postêpów, wskaŸniki zatrudnienia w Europie – œrednio 69% dla osób w wieku
20–64 lat – s¹ wci¹¿ znacznie ni¿sze ni¿ w innych czêœciach œwiata. Pracuje tylko
63% kobiet, podczas gdy zatrudnienie mê¿czyzn wynosi 76%. Spoœród osób starszych (osoby w wieku 55–64 lat) zatrudnionych jest 46% – dla porównania, w Stanach Zjednoczonych i Japonii wskaŸnik ten wynosi 62%. Ponadto Europejczycy
pracuj¹ œrednio 10% czasu mniej ni¿ pracownicy w USA lub Japonii;
– spo³eczeñstwa starzej¹ siê coraz szybciej. Wraz z odchodzeniem na emeryturê pokolenia
wy¿u demograficznego liczba osób aktywnych zawodowo zacznie siê w UE zmniejszaæ
pocz¹wszy od 2013/2014 r. Liczba osób w wieku powy¿ej 60 lat roœnie dziœ w tempie
dwa razy szybszym ni¿ przed rokiem 2007, tj. o ok. 2 mln osób rocznie – wczeœniej by³ to
1 mln rocznie. Mniejsza liczba ludnoœci czynnej zawodowo i wzrost liczby emerytów bêdzie dodatkowym obci¹¿eniem dla naszych systemów opieki spo³ecznej.
Coraz trudniejsze wyzwania na arenie miêdzynarodowej Europa musi wzmocniæ
swoje strukturalnie s³abe strony, ale jednoczeœnie trzeba pamiêtaæ, ¿e ca³y œwiat zmienia siê bardzo szybko i za dziesiêæ lat bêdzie wygl¹daæ zupe³nie inaczej:
– nasze systemy gospodarcze s¹ coraz bardziej wspó³zale¿ne. Europa bêdzie nadal
czerpaæ korzyœci z tego, ¿e jej system gospodarczy jest jednym z najbardziej otwartych na œwiecie, ale konkurencja ze strony krajów rozwiniêtych i wschodz¹cych jest
coraz ostrzejsza. Kraje takie jak Chiny i Indie powa¿nie inwestuj¹ w badania i technologie, pragn¹c, aby ich przedsiêbiorstwa znalaz³y siê wy¿ej w ³añcuchu wartoœci,
i d¹¿¹c do zdobycia lepszej pozycji w gospodarce œwiatowej. Wszystko to wywiera
presjê konkurencyjn¹ na niektóre sektory naszej gospodarki, ale ka¿de zagro¿enie
mo¿e przerodziæ siê w szansê: wraz z rozwojem tych krajów nowe rynki otworz¹ siê
tak¿e dla wielu firm europejskich;
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– œwiatowy system finansowy wci¹¿ wymaga naprawy. Dostêpnoœæ ³atwych kredytów,

krótkowzrocznoœæ i nadmierne ryzyko na rynkach finansowych na ca³ym œwiecie
sprzyja³y spekulacjom i doprowadzi³y do wzrostu opartego na bañce finansowej i do
powa¿nej nierównowagi. Europa bierze udzia³ w opracowywaniu globalnych rozwi¹zañ na rzecz skutecznego i stabilnego systemu finansowego;
– wyzwania zwi¹zane ze zmianami klimatu i zasobami wymagaj¹ zdecydowanych
dzia³añ.
Uzale¿nienie od paliw kopalnych, takich jak ropa naftowa, oraz nieefektywne wykorzystywanie surowców wystawiaj¹ naszych konsumentów i przedsiêbiorców na bolesny szok cenowy, jednoczeœnie zagra¿aj¹c naszemu bezpieczeñstwu gospodarczemu
i przyczyniaj¹c siê do niekorzystnych zmian klimatu. Wzrost liczby ludnoœci œwiata
z 6 do 9 mld zaostrzy œwiatow¹ konkurencjê w zakresie zasobów naturalnych i zwiêkszy presjê na œrodowisko. UE nie powinna ustawaæ w nak³anianiu partnerów z ca³ego
œwiata do wspólnego poszukiwania rozwi¹zania problemów wynikaj¹cych ze zmian
klimatu, jednoczeœnie realizuj¹c swoj¹ uzgodnion¹ strategiê w zakresie klimatu i energii na terytorium ca³ej Unii. Europa musi dzia³aæ, aby nie utraciæ znaczenia.
Z kryzysu mo¿emy wynieœæ nastêpuj¹ce doœwiadczenia:
– systemy gospodarcze 27 pañstw UE s¹ w du¿ym stopniu zale¿ne od siebie nawzajem: kryzys uwidoczni³ ich bliskie zwi¹zki i wzajemne oddzia³ywanie, szczególnie
w strefie euro. Jak pokaza³y ostatnie wydarzenia, reformy lub ich brak w jednym kraju maj¹ wp³yw na wyniki wszystkich pozosta³ych. Ponadto na skutek kryzysu i powa¿nego ograniczenia wydatków publicznych niektóre pañstwa cz³onkowskie mia³y
problemy z zapewnieniem wystarczaj¹cego finansowania podstawowej infrastruktury, nieodzownej w obszarach takich jak transport i energia, nie tylko na potrzeby rozwoju swojej w³asnej gospodarki, ale równie¿ po to, aby móc w pe³ni uczestniczyæ
w wewnêtrznym rynku;
– wspó³praca w ramach UE przynosi rezultaty: nasza reakcja na kryzys pokaza³a,
¿e jesteœmy du¿o bardziej skuteczni, jeœli dzia³amy wspólnie. Udowodniliœmy to
wspólnymi dzia³aniami na rzecz stabilizacji systemu bankowego i przyjmuj¹c Europejski plan naprawy gospodarczej. W dzisiejszym zglobalizowanym œwiecie ¿aden
kraj nie jest w stanie skutecznie przezwyciê¿aæ trudnoœci w pojedynkê;
– EU mo¿e zaoferowaæ wartoœæ dodan¹ na arenie ogólnoœwiatowej. Bêdzie jednak mia³a
wp³yw na globaln¹ politykê tylko pod warunkiem wspólnego dzia³ania. Silniejsza reprezentacja na zewn¹trz bêdzie musia³a iœæ w parze z lepsz¹ koordynacj¹ wewnêtrzn¹.
Kryzys nie by³ tylko jednorazowym ciosem, po którym mo¿na siê podnieœæ i wróciæ
do wczeœniejszych metod dzia³ania. Wyzwania, przed jakimi stoi dziœ Unia, s¹ du¿o
wiêksze ni¿ przed recesj¹, podczas gdy nasze pole manewru jest ograniczone. Co wiêcej, reszta œwiata nie stoi z za³o¿onymi rêkoma. Wiêksza rola grupy G20 dowodzi
rosn¹cego znaczenia gospodarczego i politycznego krajów wschodz¹cych.
Europa stoi przed wyraŸn¹, choæ trudn¹ alternatyw¹. Mo¿emy wspólnie stawiæ
czo³a najpilniejszemu wyzwaniu, jakim jest naprawa gospodarcza, oraz innym wyzwaniom d³ugoterminowym – takim jak globalizacja, rosn¹ce zapotrzebowanie na ograniczone zasoby i starzenie siê spo³eczeñstw – aby w ten sposób wyrównaæ najœwie¿sze
straty, odzyskaæ konkurencyjnoœæ, zwiêkszyæ poziom wydajnoœci i skierowaæ UE na
drogê prowadz¹c¹ do dobrobytu („trwa³a odbudowa”).
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Mo¿emy te¿ nadal realizowaæ powolne i w wiêkszoœci nieskoordynowane reformy,
ryzykuj¹c ca³kowite zaprzepaszczenie dobrobytu i spowolniony wzrost („spowolniona
odbudowa”), co najprawdopodobniej doprowadzi do wysokiego bezrobocia i niepokojów spo³ecznych oraz utraty znaczenia na arenie miêdzynarodowej („stracona dekada”).
Trzy scenariusze dla Europy na okres do roku 2020
Scenariusz 1: trwa³a odbudowa – Europa ca³kowicie odzyskuje wczeœniejsz¹ dynamikê wzrostu i mo¿e siê dalej rozwijaæ.
Scenariusz 2: spowolniona odbudowa – Europa doœwiadcza sta³ego spadku dobrobytu
i kontynuuje wzrost z dalekiego bloku startowego.
Scenariusz 3: stracona dekada – Europa doœwiadcza sta³ego spadku dobrobytu i traci
mo¿liwoœæ przysz³ego wzrostu dynamika wzrostu przed kryzysem.
Europa mo¿e odnieœæ sukces
Europa ma wiele silnych stron: mo¿emy liczyæ na talent i kreatywnoœæ naszych obywateli, siln¹ bazê przemys³ow¹, energiczny sektor us³ug, dobrze prosperuj¹ce i wysokiej jakoœci rolnictwo, silne tradycje morskie, jednolity rynek i wspóln¹ walutê,
pozycjê najwiêkszego bloku handlowego na œwiecie i najwiêkszego beneficjenta bezpoœrednich inwestycji zagranicznych. Mo¿emy byæ dumni równie¿ z naszych silnych
wartoœci, instytucji demokratycznych, powa¿ania dla spójnoœci i solidarnoœci gospodarczej, spo³ecznej i terytorialnej, poszanowania œrodowiska naturalnego, naszej ró¿norodnoœci kulturowej i poszanowania równouprawnienia, by wymieniæ tylko kilka
elementów. Wiele pañstw cz³onkowskich UE nale¿y do najbardziej innowacyjnych
i rozwiniêtych krajów œwiata. Niezale¿nie od tego najwiêksz¹ szans¹ Europy na powodzenie jest dzia³anie wspólne, jako Unia.
W przesz³oœci w obliczu trudnoœci UE i jej pañstwa cz³onkowskie zdo³a³y stawiæ
czo³a problemom. W latach 90-tych w Europie utworzono najwiêkszy na œwiecie jednolity rynek ze wspóln¹ walut¹. Kilka lat póŸniej skoñczy³ siê podzia³ Europy; do Unii
przyst¹pi³y nowe pañstwa cz³onkowskie, a inne rozpoczê³y starania o cz³onkostwo lub
bli¿sze stosunki z Uni¹. Dzia³ania podejmowane przez ostatnie dwa lata w samym
œrodku kryzysu w ramach Europejskiego planu naprawy gospodarczej pomog³y zapobiec zapaœci gospodarczej, a nasze systemy opieki spo³ecznej chroni³y obywateli przed
jeszcze wiêkszym ubóstwem.
Europa potrafi siê zmobilizowaæ w chwili kryzysu i dostosowaæ swoj¹ gospodarkê
i spo³eczeñstwo do nowej sytuacji. Dziœ Europejczycy musz¹ znowu zmierzyæ siê ze
zmian¹, aby zapobiec efektom kryzysu, naprawiæ strukturalnie s³abe punkty Europy
i poradziæ sobie z coraz powa¿niejszymi wyzwaniami na arenie miêdzynarodowej.
Wyjœcie z kryzysu musi byæ jednoczeœnie przejœciem do innej gospodarki. Aby
nasze pokolenie i kolejne mog³y nadal cieszyæ siê wysok¹ jakoœci¹ ¿ycia, opart¹ na unikatowych europejskich modelach spo³ecznych, musimy zacz¹æ dzia³aæ ju¿ teraz. Potrzebujemy w tym celu strategii, dziêki której gospodarka UE stanie siê inteligentna,
zrównowa¿ona i bêdzie sprzyjaæ w³¹czeniu spo³ecznemu, co zaowocuje wzrostem zatrudnienia i wydajnoœci oraz wiêksz¹ spójnoœci¹ spo³eczn¹. Wszystko to oferuje nam
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strategia Europa 2020. Jest to program dla wszystkich pañstw cz³onkowskich, który
uwzglêdnia ich ró¿ne potrzeby, ró¿ne pozycje startowe i inne cechy szczególne,
maj¹cy na celu pobudzenie wzrostu w ca³ej Unii.
2. INTELIGENTNY I ZRÓWNOWA¯ONY ROZWÓJ
SPRZYJAJ¥CY W£¥CZENIU SPO£ECZNEMU
Jaka jest nasza wizja Europy w roku 2020?
U podstaw strategii Europa 2020 powinny le¿eæ trzy priorytety1:
– rozwój inteligentny – rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji;
– rozwój zrównowa¿ony – wspieranie gospodarki efektywniej korzystaj¹cej z zasobów, bardziej przyjaznej œrodowisku i bardziej konkurencyjnej;
– rozwój sprzyjaj¹cy w³¹czeniu spo³ecznemu – wspieranie gospodarki charakteryzuj¹cej siê wysokim poziomem zatrudnienia i zapewniaj¹cej spójnoœæ gospodarcz¹,
spo³eczn¹ i terytorialn¹.
Trzy powy¿sze priorytety s¹ ze sob¹ wzajemnie powi¹zane; daj¹ one obraz europejskiej spo³ecznej gospodarki rynkowej w XXI w.
Powszechnie uwa¿a siê, ¿e w ramach ukierunkowania naszych dzia³añ i dopingowania do postêpów, UE powinna uzgodniæ ograniczon¹ liczbê wymiernych celów na
rok 2020. Cele te powinny wpisywaæ siê w motyw przewodni, jakim jest inteligentny
i zrównowa¿ony rozwój sprzyjaj¹cy w³¹czeniu spo³ecznemu. Powinny byæ one mierzalne, odzwierciedlaæ ró¿norodnoœæ sytuacji, w jakich znajduj¹ siê pañstwa cz³onkowskie, i opieraæ siê na wystarczaj¹co wiarygodnych danych do celów porównawczych.
Na tej podstawie wybrano nastêpuj¹ce cele – od ich osi¹gniêcia zale¿eæ bêdzie nasz
sukces do roku 2020:
– stopa zatrudnienia osób w wieku 20–64 lat powinna wzrosn¹æ z obecnych 69% do co
najmniej 75%, miêdzy innymi wskutek zwiêkszenia liczby pracuj¹cych kobiet i osób
starszych oraz lepszej integracji migrantów na rynku pracy;
– obecny cel UE w zakresie inwestycji w dzia³alnoœæ badawczo-rozwojow¹ (B+R)
wynosi 3% PKB. Uda³o siê dziêki niemu zwróciæ uwagê na to, jak wa¿ne s¹ publiczne i prywatne inwestycje w B+R, jednak wi¹¿e siê on raczej z wielkoœci¹ wk³adu
pocz¹tkowego ni¿ z wywieranym wp³ywem. Bez w¹tpienia trzeba poprawiæ warunki
prywatnej dzia³alnoœci badawczo-rozwojowej w UE i temu w³aœnie s³u¿y wiele œrodków zaproponowanych w niniejszej strategii. Jasne jest równie¿, ¿e tworz¹c spójne
podejœcie do dzia³alnoœci badawczo-rozwojowej i innowacji, mielibyœmy do dyspozycji wiêkszy zakres œrodków, co mia³oby wiêksze prze³o¿enie na dzia³ania biznesowe i czynniki pobudzaj¹ce wydajnoœæ. Komisja proponuje, aby utrzymaæ 3% cel,
a jednoczeœnie pracuje nad wskaŸnikiem, który odzwierciedla³by intensywnoœæ
dzia³alnoœci badawczo-rozwojowej i innowacyjnej;

1
Zaproponowane zakresy tematyczne spotka³y siê z pozytywnym przyjêciem w trakcie konsultacji publicznych przeprowadzonych przez Komisjê. Ze szczegó³ami odpowiedzi nades³anych w toku
konsultacji mo¿na zapoznaæ siê na stronie: http://ec.europa.eu/eu2020/index_en.htm.
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– emisjê dwutlenku wêgla nale¿y ograniczyæ co najmniej o 20% w porównaniu z po-

ziomem z 1990 r. lub, jeœli pozwol¹ na to warunki1, nawet o 30%; nale¿y zwiêkszyæ
udzia³ odnawialnych Ÿróde³ energii w naszym ca³kowitym zu¿yciu energii do 20%
oraz zwiêkszyæ efektywnoœæ wykorzystania energii o 20%;
– cel zwi¹zany z edukacj¹, dotycz¹cy problemu osób przedwczeœnie koñcz¹cych naukê szkoln¹, obejmuje ograniczenie wskaŸnika przerywania nauki do 10% w porównaniu z obecnym poziomem 15% oraz zwiêkszenie do 2020 r. odsetka osób
w wieku 30–34 lat posiadaj¹cych wy¿sze wykszta³cenie z 31% do co najmniej 40%;
– liczbê Europejczyków ¿yj¹cych poni¿ej krajowej granicy ubóstwa nale¿y ograniczyæ o 25%, co bêdzie wymagaæ wydobycia z ubóstwa ponad 20 mln osób2.
Powy¿sze cele s¹ ze sob¹ wzajemnie powi¹zane. Na przyk³ad lepsze wykszta³cenie
przek³ada siê na wiêksze szanse na rynku pracy, a zwiêkszanie stopy zatrudnienia
przyczynia siê do zmniejszania ubóstwa. Wiêksze mo¿liwoœci w zakresie dzia³alnoœci
badawczo-rozwojowej i innowacyjnej we wszystkich sektorach gospodarki oraz efektywniejsze korzystanie z zasobów poprawi¹ nasz¹ konkurencyjnoœæ i bêd¹ sprzyjaæ
tworzeniu nowych miejsc pracy. Dziêki inwestycjom w czyste i niskoemisyjne technologie poprawi siê stan œrodowiska naturalnego, bêdziemy mogli skuteczniej przeciwdzia³aæ zmianom klimatu oraz zwiêkszaæ potencja³ w zakresie przedsiêbiorczoœci
i zatrudnienia. Ca³¹ nasz¹ uwagê powinniœmy poœwiêciæ osi¹gniêciu tych celów. Zmiana
postaw i metod dzia³ania w UE, prowadz¹ca do opisanych wy¿ej wyników, bêdzie wymagaæ silnego przywództwa, zaanga¿owania i skutecznych mechanizmów realizacji.
Przedstawione tu cele s¹ reprezentatywne, a ich lista nie jest wyczerpuj¹ca. Pokazuj¹ one, jaka powinna byæ, zdaniem Komisji, ogólna kondycja Unii Europejskiej
w 2020 r. pod wzglêdem najwa¿niejszych parametrów. Nie jest to podejœcie polegaj¹ce
na „mierzeniu wszystkich jedn¹ miar¹”. Ka¿de pañstwo cz³onkowskie jest inne, a UE
z³o¿ona z 27 cz³onków jest dziœ du¿o bardziej ró¿norodna ni¿ dziesiêæ lat temu. Zdaniem
Komisji zaproponowane cele s¹ istotne dla wszystkich pañstw cz³onkowskich, bez
wzglêdu na ich sta¿ w Unii i ró¿nice w rozwoju i poziomie ¿ycia. Inwestycje w dzia³alnoœæ B+R i innowacje, w edukacjê oraz w technologie umo¿liwiaj¹ce efektywne korzystanie z zasobów wp³yn¹ korzystnie zarówno na tradycyjne sektory gospodarki i obszary
wiejskie, jak i na gospodarki oparte na us³ugach, w których ceni siê wysokie kwalifikacje.
Poprawi¹ one spójnoœæ i solidarnoœæ gospodarcz¹, spo³eczn¹ i terytorialn¹. Aby ka¿de pañstwo cz³onkowskie mog³o dopasowaæ strategiê Europa 2020 do swojej szczególnej sytuacji, Komisja proponuje, aby powy¿sze cele unijne prze³o¿yæ na krajowe
cele i metody realizacji, co umo¿liwi odzwierciedlenie sytuacji panuj¹cej w ka¿dym
pañstwie cz³onkowskim oraz tego, na ile ambitnie mo¿e siê ono w³¹czyæ do wspólnych
wysi³ków na rzecz osi¹gniêcia wytyczonych celów. W uzupe³nieniu do dzia³añ pañstw
1

Na szczycie w dniach 10-11 grudnia 2009 r. Rada Europejska stwierdzi³a, ¿e UE – w ramach
globalnego, kompleksowego porozumienia dotycz¹cego okresu po roku 2012 – podtrzymuje swoj¹
warunkow¹ ofertê dotycz¹c¹ osi¹gniêcia do 2020 roku 30-procentowej redukcji w porównaniu z poziomem z 1990 roku, o ile inne kraje rozwiniête zobowi¹¿¹ siê do porównywalnych redukcji emisji,
a kraje rozwijaj¹ce siê wnios¹ odpowiedni wk³ad na miarê swoich zadañ i mo¿liwoœci.
2
Za krajow¹ granicê ubóstwa przyjêto próg 60% krajowej mediany rozporz¹dzalnego dochodu
w ka¿dym pañstwie cz³onkowskim.
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cz³onkowskich Komisja zaproponuje tak¿e szereg ambitnych inicjatyw na poziomie
UE, kieruj¹cych UE na now¹ œcie¿kê trwalszego rozwoju. Po³¹czone dzia³ania UE
i poszczególnych krajów powinny siê wzajemnie wspieraæ.
Inteligentny rozwój – gospodarka oparta na wiedzy i innowacji
Inteligentny rozwój oznacza zwiêkszenie roli wiedzy i innowacji jako si³ napêdowych naszego przysz³ego rozwoju. Wymaga to podniesienia jakoœci edukacji, poprawy
wyników dzia³alnoœci badawczej, wspierania transferu innowacji i wiedzy w Unii,
pe³nego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych, a tak¿e zadbania
o to, by innowacyjne pomys³y przeradza³y siê w nowe produkty i us³ugi, które przyczynia³yby siê do zwiêkszenia wzrostu, tworzenia nowych miejsc pracy i rozwi¹zywania
problemów spo³ecznych w Europie i na œwiecie. Jednak aby projekt ten siê powiód³,
konieczne s¹ równie¿ takie elementy jak przedsiêbiorczoœæ, œrodki finansowe oraz
uwzglêdnienie potrzeb u¿ytkowników i mo¿liwoœci oferowanych przez rynek.
Dzia³ania, jakie Europa musi podj¹æ:
– Innowacje: wydatki na dzia³alnoœæ badawczo-rozwojow¹ w Europie wynosz¹ poni¿ej 2%, podczas gdy w USA jest to 2,6%, a w Japonii 3,4%; ró¿nica bierze siê g³ównie
z ni¿szego poziomu inwestycji sektora prywatnego. Liczy siê nie tylko wysokoœæ
kwot przeznaczanych na dzia³alnoœæ B+R – Europa musi zastanowiæ siê nad wp³ywem i struktur¹ wydatków na badania oraz poprawiæ warunki prywatnej dzia³alnoœci
badawczo-rozwojowej w UE. Po³owa ró¿nicy w stosunku do USA wynika z mniejszej liczby europejskich firm w bran¿y zaawansowanych technologii.
– Kszta³cenie, szkolenie i uczenie siê przez ca³e ¿ycie: co czwarty uczeñ nie potrafi dobrze czytaæ, a co siódmy m³ody cz³owiek przerywa proces kszta³cenia i szkolenia
przedwczeœnie. Oko³o po³owa uczniów zdobywa kwalifikacje na œrednim poziomie,
które jednak czêsto nie zaspokajaj¹ potrzeb rynku pracy. Mniej ni¿ jedna trzecia osób
miêdzy 25 a 34 rokiem ¿ycia ma wykszta³cenie wy¿sze, w porównaniu z 40% w USA
i ponad 50% w Japonii. Zgodnie z rankingiem Uniwersytetu Shanghai Jiao Tong tylko dwa europejskie uniwersytety s¹ poœród 20 najlepszych uczelni œwiata.
– Spo³eczeñstwo cyfrowe: wartoœæ globalnego rynku technologii informacyjno-komunikacyjnych wynosi 2 000 mld EUR; firmy europejskie zaspokajaj¹ tylko jedn¹
czwart¹ tego popytu. Europa pozostaje w tyle równie¿ pod wzglêdem szybkiego Internetu, co negatywnie wp³ywa na jej potencja³ innowacyjny, równie¿ na obszarach
wiejskich, oraz na rozpowszechnianie wiedzy za poœrednictwem sieci i na internetow¹ sprzeda¿ produktów i us³ug. Dzia³ania podjête w ramach tego priorytetu uwolni¹ europejski potencja³ innowacyjny, poprawi¹ rezultaty procesu kszta³cenia oraz
jakoœæ i wyniki instytucji edukacyjnych, a tak¿e pozwol¹ wykorzystaæ gospodarcze
i spo³eczne mo¿liwoœci spo³eczeñstwa cyfrowego. Ich realizacja powinna przebiegaæ na poziomie regionalnym, krajowym i unijnym.
Projekt przewodni: „Unia Innowacji”
Celem projektu jest wykorzystywanie dzia³alnoœci badawczo-rozwojowej i innowacyjnej do rozwi¹zywania takich problemów jak zmiany klimatu, efektywnoœæ ener-
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getyczna i pod wzglêdem zasobów, zdrowie oraz zmiany demograficzne. Konieczne
jest wzmocnienie ka¿dego elementu procesu innowacji, pocz¹wszy od wstêpnych
projektów badawczych a¿ po komercyjne wykorzystanie ich wyników.
Na poziomie UE Komisja podejmuje siê:
– ukoñczyæ tworzenie europejskiej przestrzeni badawczej, opracowaæ strategiczny
program dzia³alnoœci badawczej skoncentrowany wokó³ takich kwestii jak bezpieczeñstwo energetyczne, transport, zmiany klimatu, efektywne korzystanie z zasobów,
zdrowie i starzenie siê spo³eczeñstw, przyjazne œrodowisku metody produkcji i gospodarowanie gruntami, a tak¿e wzmocniæ rolê wspólnego planowania z pañstwami
cz³onkowskimi i regionami;
– poprawiæ warunki ramowe prowadzenia dzia³alnoœci innowacyjnej przez przedsiêbiorstwa (tj. utworzyæ jednolity patent UE i specjalny s¹d patentowy, poprawiæ
prawodawstwo w obszarze praw autorskich i znaków towarowych, poprawiæ dostêp MŒP do ochrony praw w³asnoœci intelektualnej, przyspieszyæ opracowywanie
standardów interoperacyjnych, poprawiæ dostêp do kapita³u i w pe³ni wykorzystywaæ strategie tworzenia popytu, np. poprzez zamówienia publiczne i inteligentne regulacje;
– utworzyæ europejskie partnerstwa innowacyjne miêdzy podmiotami dzia³aj¹cymi na
poziomie UE i w pañstwach cz³onkowskich w celu szybszego opracowywania i wykorzystywania technologii potrzebnych do rozwi¹zania okreœlonych problemów.
Pierwsze takie partnerstwa obejm¹ nastêpuj¹ce kwestie: „zbudowanie biogospodarki
do roku 2020”, „najwa¿niejsze technologie wspomagaj¹ce, kszta³tuj¹ce przysz³oœæ
europejskiego przemys³u” oraz „technologie umo¿liwiaj¹ce osobom starszym samodzielne ¿ycie i aktywne funkcjonowanie w spo³eczeñstwie”;
– nieustaj¹co wzmacniaæ rolê instrumentów UE maj¹cych wspieraæ innowacje (np.
funduszy strukturalnych, funduszy rozwoju obszarów wiejskich, badawczo-rozwojowych programów ramowych, programu ramowego na rzecz konkurencyjnoœci i innowacji (CIP), planu EPSTE) miêdzy innymi poprzez œciœlejsz¹ wspó³pracê z EBI
i sprawniejsze procedury administracyjne w celu u³atwienia dostêpu do funduszy,
szczególnie MŒP, oraz wprowadzenia innowacyjnych mechanizmów zachêcaj¹cych
do inwestowania zwi¹zanych z rynkiem uprawnieñ do emisji dwutlenku wêgla,
szczególnie dla podmiotów szybko rozwijaj¹cych siê;
– wspieraæ partnerstwa w obszarze wiedzy i umacniaæ powi¹zania miêdzy œwiatem
nauki, biznesu, badañ i innowacji, miêdzy innymi z wykorzystaniem Europejskiego
Instytutu Innowacji i Technologii, oraz wspieraæ innowacje, miêdzy innymi z wykorzystaniem Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii, oraz wspieraæ przedsiêbiorczoœæ, pomagaj¹c m³odym innowacyjnym przedsiêbiorstwom.
Na poziomie krajowym pañstwa cz³onkowskie bêd¹ musia³y:
– zreformowaæ krajowe (i regionalne) systemy prowadzenia dzia³alnoœci badawczo-rozwojowej i innowacyjnej, aby sprzyja³y one rozwijaniu doskona³oœci i inteligentnej
specjalizacji, zacieœniæ wspó³pracê miêdzy uczelniami, spo³ecznoœci¹ badawcz¹
i biznesem, realizowaæ wspólne planowanie, a tak¿e poprawiæ wspó³pracê w obszarach, gdzie UE mo¿e zaoferowaæ wartoœæ dodan¹, i odpowiednio dostosowaæ krajowe procedury finansowania, tak aby zapewniæ rozprzestrzenianie siê technologii na
ca³e terytorium UE;
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– zapewniæ odpowiedni¹ liczbê absolwentów nauk œcis³ych, wydzia³ów matematycz-

nych i in¿ynieryjnych oraz wprowadziæ do programów szkolnych elementy kreatywnoœci, innowacji i przedsiêbiorczoœci;
– promowaæ wydatki na wiedzê, miêdzy innymi stosuj¹c ulgi podatkowe i inne instrumenty finansowe umo¿liwiaj¹ce wzrost prywatnych inwestycji w badania
i rozwój.
Projekt przewodni: „M³odzie¿ w drodze”
Celem projektu jest poprawa wyników i podniesienie atrakcyjnoœci europejskiego
szkolnictwa wy¿szego na arenie miêdzynarodowej oraz podniesienie jakoœci wszystkich poziomów kszta³cenia i szkolenia w UE, ³¹cz¹c doskona³oœæ z ide¹ sprawiedliwoœci, poprzez wspieranie mobilnoœci studentów i sta¿ystów oraz poprawê sytuacji
m³odzie¿y na rynku pracy.
Na poziomie UE Komisja podejmuje siê:
– zintegrowaæ i usprawniæ dzia³anie europejskich programów w zakresie mobilnoœci,
wspó³pracy miêdzyuczelnianej i badawczej (takich jak Erasmus, Erasmus Mundus,
Tempus i Marie Curie) i po³¹czyæ je z programami i zasobami krajowymi;
– o¿ywiæ program modernizacji szkolnictwa wy¿szego (programów nauczania, zarz¹dzania i finansowania), miêdzy innymi poprzez porównywanie wyników uczelni
i rezultatów procesu kszta³cenia w skali globalnej;
– zbadaæ mo¿liwoœci propagowania idei przedsiêbiorczoœci z wykorzystaniem programów mobilnoœci dla m³odych specjalistów;
– dzia³aæ na rzecz oficjalnego uznania uczenia siê nieformalnego i pozaformalnego;
– zainicjowaæ opracowanie zasad ramowych dotycz¹cych polityki zatrudnienia osób
m³odych, okreœlaj¹cych strategiê na rzecz zmniejszenia bezrobocia wœród m³odzie¿y. Realizowane wspólnie z pañstwami cz³onkowskimi i partnerami spo³ecznymi,
zasady te powinny sprzyjaæ wchodzeniu m³odzie¿y na rynek pracy dziêki sta¿om,
praktykom i innym metodom zdobywania doœwiadczenia zawodowego, w tym
równie¿ programowi („Twoja pierwsza praca z EURES-em”) maj¹cemu na celu
zwiêkszenie mo¿liwoœci zatrudnienia m³odzie¿y poprzez sprzyjanie mobilnoœci na
terenie UE.
Na poziomie krajowym pañstwa cz³onkowskie bêd¹ musia³y:
– zapewniæ odpowiedni poziom inwestycji w systemy kszta³cenia i szkolenia na
wszystkich poziomach (od przedszkolnego do wy¿szego);
– poprawiæ rezultaty procesu kszta³cenia, stosuj¹c zintegrowane podejœcie w ka¿dym
segmencie systemu (kszta³cenie przedszkolne, podstawowe, œrednie, zawodowe
i wy¿sze), uwzglêdniaj¹c kluczowe kompetencje i d¹¿¹c do ograniczenia liczby osób
przedwczeœnie koñcz¹cych naukê szkoln¹;
– zwiêkszyæ otwartoœæ i znaczenie systemów kszta³cenia poprzez utworzenie krajowej
struktury kwalifikacji i lepsze ³¹czenie rezultatów procesu kszta³cenia z potrzebami
rynku pracy;
– u³atwiæ m³odzie¿y wchodzenie na rynek pracy poprzez zintegrowane dzia³ania obejmuj¹ce m.in. udzielanie informacji, doradztwo, sta¿e.
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Projekt przewodni: „Europejska agenda cyfrowa”
Celem projektu jest osi¹gniêcie trwa³ych korzyœci ekonomicznych i spo³ecznych
z jednolitego rynku cyfrowego p³yn¹cych z szybkiego i bardzo szybkiego Internetu
i aplikacji interoperacyjnych; w praktyce oznacza to szerokopasmowy dostêp do Internetu dla wszystkich do roku 2013, dostêp do ³¹czy o du¿o wiêkszej prêdkoœci
transmisji danych (30 Mb/s i wiêcej) dla wszystkich do roku 2020 oraz dostêp do
³¹czy o prêdkoœci powy¿ej 100 Mb/s dla co najmniej 50% europejskich gospodarstw
domowych.
Na poziomie UE Komisja podejmuje siê:
– opracowaæ stabilne ramy prawne pobudzaj¹ce inwestycje w otwart¹ i konkurencyjn¹
infrastrukturê szybkiego Internetu i us³ugi powi¹zane;
– opracowaæ skuteczn¹ politykê widma radiowego;
– u³atwiæ wykorzystanie funduszy strukturalnych UE na potrzeby realizacji tego
projektu;
– stworzyæ faktyczny jednolity rynek treœci i us³ug on-line (co oznacza ponadgraniczny i bezpieczny unijny rynek zasobów cyfrowych i us³ug w sieci ciesz¹cy siê du¿ym
zaufaniem, racjonalne ramy prawne wyraŸnie reguluj¹ce kwestie praw, propagowanie licencji wieloterytorialnych, odpowiedni¹ ochronê i wynagrodzenie w³aœcicieli
praw, aktywne wsparcie cyfryzacji bogatego europejskiego dziedzictwa kulturowego oraz stworzenie koncepcji globalnego zarz¹dzania Internetem);
– zreformowaæ fundusze badawcze i innowacyjne oraz zwiêkszyæ wsparcie w obszarze technologii ICT, aby uwypukliæ silne strony Europy w zakresie technologii
w najwa¿niejszych strategicznych sektorach i stworzyæ warunki umo¿liwiaj¹ce
szybko rozwijaj¹cym siê MŒP poci¹gniêcie za sob¹ rynków wschodz¹cych i pobudzanie innowacji w obszarze technologii informacyjno-komunikacyjnych we wszystkich sektorach;
– propagowaæ powszechny dostêp do Internetu i korzystanie z niego przez wszystkich
obywateli europejskich, szczególnie poprzez dzia³ania na rzecz podnoszenia umiejêtnoœci informatycznych i dostêpu do sieci.
Na poziomie krajowym pañstwa cz³onkowskie bêd¹ musia³y:
– sporz¹dziæ strategie operacyjne dotycz¹ce szybkiego Internetu i kierowaæ œrodki publiczne, szczególnie fundusze strukturalne, na obszary nie w pe³ni obs³ugiwane
przez inwestorów prywatnych;
– stworzyæ ramy prawne s³u¿¹ce koordynacji dzia³añ publicznych, aby obni¿yæ koszty
procesu upowszechniania Internetu;
– propagowaæ stosowanie i korzystanie z nowoczesnych us³ug on-line (takich jak
e-administracja, e-zdrowie, inteligentny dom, umiejêtnoœci informatyczne, bezpieczeñstwo).
Zrównowa¿ony rozwój – wspieranie gospodarki efektywniej korzystaj¹cej z zasobów, bardziej przyjaznej œrodowisku i bardziej konkurencyjnej Zrównowa¿ony rozwój
oznacza budowanie zrównowa¿onej i konkurencyjnej gospodarki efektywnie korzystaj¹cej z zasobów, wykorzystuj¹c do tego pierwszoplanow¹ pozycjê Europy w wyœcigu do nowych procesów i technologii, w tym technologii przyjaznych œrodowisku,
przyspieszaj¹c wprowadzanie inteligentnych sieci opartych na technologiach ICT, wy-
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korzystuj¹c mo¿liwoœci sieci obejmuj¹cych ca³¹ UE, a tak¿e wzmacniaj¹c przewagê
konkurencyjn¹ europejskiego biznesu, szczególnie sektora produkcji i MŒP, oraz pomagaj¹c klientom doceniæ wartoœæ efektywnego korzystania z zasobów. Dziêki takiemu
podejœciu Europa bêdzie mog³a prosperowaæ w niskoemisyjnym œwiecie ograniczonych zasobów, jednoczeœnie zapobiegaj¹c degradacji œrodowiska, utracie bioró¿norodnoœci i niezrównowa¿onemu wykorzystywaniu zasobów. Dzia³ania te zwiêksz¹
równie¿ spójnoœæ gospodarcz¹, spo³eczn¹ i terytorialn¹.
Dzia³ania, jakie Europa musi podj¹æ:
– Konkurencyjnoœæ: UE prosperuje dziêki handlowi – eksportuje na ca³y œwiat i importuje zarówno surowce, jak i wyroby gotowe. W obliczu ogromnej presji konkurencyjnej na rynkach eksportowych w odniesieniu do coraz wiêkszej liczby surowców
musimy staæ siê bardziej konkurencyjni wzglêdem naszych g³ównych partnerów
handlowych poprzez zwiêkszenie wydajnoœci. Bêdziemy musieli zaj¹æ siê kwesti¹
wzglêdnej konkurencyjnoœci w strefie euro i w ca³ej UE. Unia zwykle przodowa³a
pod wzglêdem rozwi¹zañ ekologicznych, teraz jednak jej pozycji zagra¿aj¹ istotni
konkurenci, jak Chiny i Ameryka Pó³nocna. UE powinna utrzymaæ prowadzenie na
rynku technologii przyjaznych œrodowisku, co zapewni efektywne korzystanie z zasobów w ca³ej gospodarce, a jednoczeœnie powinna usuwaæ przeszkody w dzia³aniu
najwa¿niejszych infrastruktur sieciowych, zwiêkszaj¹c w ten sposób konkurencyjnoœæ naszego przemys³u;
– Przeciwdzia³anie zmianom klimatu: aby osi¹gn¹æ cele w obszarze klimatu, musimy
w najbli¿szym dziesiêcioleciu ograniczaæ emisjê gazów cieplarnianych znacznie
szybciej ni¿ w poprzednim, a tak¿e w pe³ni wykorzystywaæ mo¿liwoœci nowych
technologii, takich jak wychwytywanie dwutlenku wêgla i sekwestracja. Bardziej
efektywne korzystanie z zasobów w du¿ym stopniu przyczyni³oby siê do ograniczenia emisji, oszczêdnoœci i pobudzenia wzrostu gospodarczego. Dotyczy to wszystkich sektorów gospodarki, nie tylko tych wysokoemisyjnych. Musimy równie¿
wzmocniæ odpornoœæ naszych systemów gospodarczych na zagro¿enia zwi¹zane
z klimatem oraz zwiêkszyæ mo¿liwoœci zapobiegania klêskom ¿ywio³owym i reagowania na nie;
– Czysta i efektywna energia: osi¹gniêcie celów w zakresie energii pozwoli³oby nam
zaoszczêdziæ do 2020 r. 60 mld EUR na imporcie ropy naftowej i gazu. Nie s¹ to tylko oszczêdnoœci finansowe: chodzi te¿ o nasze bezpieczeñstwo energetyczne. Dalsza integracja europejskiego rynku energii mo¿e przynieœæ dodatkowe 0,6% do 0,8%
PKB. Dziêki osi¹gniêciu celu UE mówi¹cego o 20% energii ze Ÿróde³ odnawialnych
moglibyœmy stworzyæ w UE ponad 600 000 miejsc pracy. Jeœli dodamy do tego cel
dotycz¹cy 20% efektywnoœci energetycznej, mo¿na mówiæ ju¿ o milionie nowych
miejsc pracy. Priorytet ten bêdzie wymaga³ od nas takiej realizacji naszych zobowi¹zañ w zakresie ograniczenia emisji, aby maksymalnie wykorzystaæ zalety tego
procesu i utrzymaæ jego koszty na jak najni¿szym poziomie, miêdzy innymi poprzez
szerzenie innowacyjnych rozwi¹zañ technologicznych. Powinniœmy tak¿e d¹¿yæ do
uniezale¿nienia wzrostu od wykorzystania energii i budowaæ gospodarkê, która bardziej efektywnie korzysta z zasobów, co nie tylko zapewni Europie przewagê konkurencyjn¹, ale równie¿ zmniejszy jej zale¿noœæ od zewnêtrznych Ÿróde³ zaopatrzenia
w surowce i towary podstawowe.
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Projekt przewodni: „Europa efektywnie korzystaj¹ca z zasobów”
Celem projektu jest wsparcie zmiany w kierunku niskoemisyjnego i efektywniej
korzystaj¹cego z zasobów spo³eczeñstwa, które racjonalnie korzysta ze wszystkich
swoich zasobów. Bêdziemy d¹¿yæ do uniezale¿nienia naszego wzrostu gospodarczego
od wykorzystania zasobów i energii, do ograniczenia emisji CO2, zwiêkszenia konkurencyjnoœci oraz dzia³aæ na rzecz wiêkszego bezpieczeñstwa energetycznego.
Na poziomie UE Komisja podejmuje siê:
– wykorzystaæ instrumenty finansowe UE (np. rozwój obszarów wiejskich, fundusze
strukturalne, program ramowy dotycz¹cy dzia³alnoœci badawczo-rozwojowej, sieci
TEN, EBI) jako elementy konsekwentnej strategii finansowania, ³¹cz¹cej publiczne
i prywatne œrodki UE i pañstw cz³onkowskich;
– poprawiæ ramy prawne stosowania instrumentów rynkowych (np. handel emisjami,
przegl¹d zasad opodatkowania energii, pomoc pañstwa, sprzyjanie szerszemu wykorzystaniu ekologicznych zamówieñ publicznych);
– przedstawiæ wnioski legislacyjne dotycz¹ce modernizacji sektora transportu i zmniejszenia jego udzia³u w emisji zwi¹zków wêgla, co przyczyni siê do zwiêkszenia konkurencyjnoœci. Mo¿na to osi¹gn¹æ poprzez szereg dzia³añ, takich jak dzia³ania
w zakresie infrastruktury (np. wczesne tworzenie infrastruktury sieci mobilnoœci
elektrycznej), inteligentne zarz¹dzanie ruchem, lepsza logistyka, dalsze ograniczanie emisji CO2 pojazdów drogowych oraz w sektorze lotniczym i morskim, w tym
opracowanie europejskiej inicjatywy ekologicznych samochodów maj¹cej na celu
promowanie nowych technologii obejmuj¹cych samochody z napêdem elektrycznym i hybrydowym, ³¹cz¹c w tym celu dzia³alnoœæ badawcz¹, opracowanie wspólnych standardów i rozwój niezbêdnej infrastruktury;
– przyspieszyæ realizacjê strategicznych projektów z du¿¹ wartoœci¹ dodan¹ ze strony Europy, maj¹cych na celu roz³adowanie najwiêkszych przeci¹¿eñ, przede wszystkim na odcinkach transgraniczncyh i w wêz³ach intermodalnych (miasta, porty, platformy logistyczne);
– ukoñczyæ tworzenie wewnêtrznego rynku energii oraz zrealizowaæ europejski strategiczny plan w dziedzinie technologii energetycznych (plan EPSTE); priorytetem
by³oby tak¿e wspieranie odnawialnych Ÿróde³ energii na jednolitym rynku;
– przedstawiæ wniosek w sprawie unowoczeœnienia sieci europejskich, w tym transeuropejskich sieci energetycznych, i ich transformacji w kierunku europejskiej „super
sieci”, sieci inteligentnych i po³¹czeñ miêdzysystemowych, szczególnie po³¹czeñ
miêdzy sieci¹ i odnawialnymi Ÿród³ami energii (przy wsparciu funduszy strukturalnych i EBI). Poci¹ga to za sob¹ koniecznoœæ wspierania projektów inwestycyjnych
o du¿ym strategicznym znaczeniu dla UE w regionie Morza Ba³tyckiego, na Ba³kanach, w basenie Morza Œródziemnego i w Eurazji;
– przyj¹æ i zrealizowaæ zmieniony Plan dzia³ania na rzecz racjonalizacji zu¿ycia energii i propagowaæ podstawowy program na rzecz efektywnego korzystania z zasobów
(wspieraj¹c zarówno MŒP, jak i gospodarstwa domowe) z wykorzystaniem funduszy
strukturalnych i innych, aby pozyskaæ nowe œrodki w oparciu o ju¿ dzia³aj¹ce i bardzo skuteczne innowacyjne modele programów inwestycyjnych. Powinno to
– wykorzystaæ instrumenty finansowe UE (np. rozwój obszarów wiejskich, fundusze
strukturalne, program ramowy dotycz¹cy dzia³alnoœci badawczo-rozwojowej, sieci
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TEN, EBI) jako elementy konsekwentnej strategii finansowania, ³¹cz¹cej publiczne
i prywatne œrodki UE i pañstw cz³onkowskich;
poprawiæ ramy prawne stosowania instrumentów rynkowych (np. handel emisjami,
przegl¹d zasad opodatkowania energii, pomoc pañstwa, sprzyjanie szerszemu wykorzystaniu ekologicznych zamówieñ publicznych);
przedstawiæ wnioski legislacyjne dotycz¹ce modernizacji sektora transportu i zmniejszenia jego udzia³u w emisji zwi¹zków wêgla, co przyczyni siê do zwiêkszenia konkurencyjnoœci. Mo¿na to osi¹gn¹æ poprzez szereg dzia³añ, takich jak dzia³ania
w zakresie infrastruktury (np. wczesne tworzenie infrastruktury sieci mobilnoœci
elektrycznej), inteligentne zarz¹dzanie ruchem, lepsza logistyka, dalsze ograniczanie emisji CO2 pojazdów drogowych oraz w sektorze lotniczym i morskim, w tym
opracowanie europejskiej inicjatywy ekologicznych samochodów maj¹cej na celu
promowanie nowych technologii obejmuj¹cych samochody z napêdem elektrycznym i hybrydowym, ³¹cz¹c w tym celu dzia³alnoœæ badawcz¹, opracowanie wspólnych standardów i rozwój niezbêdnej infrastruktury;
przyspieszyæ realizacjê strategicznych projektów z du¿¹ wartoœci¹ dodan¹ ze strony
Europy, maj¹cych na celu roz³adowanie najwiêkszych przeci¹¿eñ, przede wszystkim
na odcinkach transgraniczncyh i w wêz³ach intermodalnych (miasta, porty, platformy logistyczne);
ukoñczyæ tworzenie wewnêtrznego rynku energii oraz zrealizowaæ europejski strategiczny plan w dziedzinie technologii energetycznych (plan EPSTE); priorytetem
by³oby tak¿e wspieranie odnawialnych Ÿróde³ energii na jednolitym rynku;
przedstawiæ wniosek w sprawie unowoczeœnienia sieci europejskich, w tym transeuropejskich sieci energetycznych, i ich transformacji w kierunku europejskiej „super
sieci”, sieci inteligentnych i po³¹czeñ miêdzysystemowych, szczególnie po³¹czeñ
miêdzy sieci¹ i odnawialnymi Ÿród³ami energii (przy wsparciu funduszy strukturalnych i EBI). Poci¹ga to za sob¹ koniecznoœæ wspierania projektów inwestycyjnych
o du¿ym strategicznym znaczeniu dla UE w regionie Morza Ba³tyckiego, na Ba³kanach, w basenie Morza Œródziemnego i w Eurazji;
przyj¹æ i zrealizowaæ zmieniony Plan dzia³ania na rzecz racjonalizacji zu¿ycia energii i propagowaæ podstawowy program na rzecz efektywnego korzystania z zasobów
(wspieraj¹c zarówno MŒP, jak i gospodarstwa domowe) z wykorzystaniem funduszy
strukturalnych i innych, aby pozyskaæ nowe œrodki w oparciu o ju¿ dzia³aj¹ce i bardzo skuteczne innowacyjne modele programów inwestycyjnych. Powinno to przyczyniæ siê do zmiany wzorców produkcji i konsumpcji;
opracowaæ wizjê zmian strukturalnych i technologicznych, jakie bêd¹ musia³y zajœæ
do roku 2050, abyœmy mogli przejœæ na gospodarkê niskoemisyjn¹, efektywnie korzystaj¹c¹ z zasobów i odporn¹ na zmiany klimatu, dziêki czemu UE bêdzie mog³a
osi¹gn¹æ cele w zakresie ograniczenia emisji i bioró¿norodnoœci. Dzia³ania te obejmuj¹ zapobieganie klêskom ¿ywio³owym i reagowanie na nie, wykorzystanie do
przeciwdzia³aniu zmianom klimatu polityki spójnoœci, rolnictwa, rozwoju obszarów
wiejskich i polityki morskiej, szczególnie poprzez œrodki dostosowawcze oparte na
bardziej efektywnym korzystaniu z zasobów, co przyczyni siê równie¿ do zwiêkszenia œwiatowego bezpieczeñstwa ¿ywnoœciowego.
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Na poziomie krajowym pañstwa cz³onkowskie bêd¹ musia³y:
– stopniowo wycofywaæ dotacje szkodliwe dla œrodowiska, stosuj¹c wyj¹tki jedynie

w przypadku osób w trudnej sytuacji spo³ecznej;
– stosowaæ instrumenty rynkowe, takie jak zachêty fiskalne i zamówienia publiczne,

w celu zmiany metod produkcji i konsumpcji;
– stworzyæ inteligentne, zmodernizowane i w pe³ni wzajemnie po³¹czone infrastruktu-

ry transportowe i energetyczne oraz korzystaæ z pe³ni potencja³u technologii ICT;
– zapewniæ skoordynowan¹ realizacjê projektów infrastrukturalnych w ramach sieci

bazowej UE, które bêd¹ mia³y ogromne znaczenie dla efektywnoœci ca³ego systemu
transportowego UE;
– skierowaæ uwagê na transport w miastach, które s¹ Ÿród³em du¿ego zagêszczenia ruchu i emisji;
– wykorzystywaæ przepisy, normy w zakresie efektywnoœci energetycznej budynków
i instrumenty rynkowe takie jak podatki, dotacje i zamówienia publiczne w celu
ograniczenia zu¿ycia energii i zasobów, a tak¿e stosowaæ fundusze strukturalne na
potrzeby inwestycji w efektywnoœæ energetyczn¹ w budynkach u¿ytecznoœci publicznej i bardziej skuteczny recykling;
– propagowaæ instrumenty s³u¿¹ce oszczêdzaniu energii, które mog³yby podnieœæ
efektywnoœæ sektorów energoch³onnych, jak np. instrumenty oparte na technologiach informacyjno-komunikacyjnych.
Projekt przewodni: „Polityka przemys³owa w erze globalizacji”
Kryzys gospodarczy boleœnie uderzy³ w przemys³, a szczególnie w MŒP. Wszystkie
sektory stoj¹ teraz w obliczu problemów zwi¹zanych z globalizacj¹ i przystosowaniem
procesów produkcji i produktów do wymogów niskoemisyjnej gospodarki. Skutki tych
problemów bêd¹ ró¿ne dla ró¿nych sektorów; niektóre bêd¹ byæ mo¿e musia³y okreœliæ
siê na nowo, jednak przed innymi mog¹ otworzyæ siê nowe mo¿liwoœci. Komisja
bêdzie œciœle wspó³pracowaæ z zainteresowanymi podmiotami z ró¿nych sektorów
(œrodowiskami biznesu, zwi¹zkami zawodowymi, œrodowiskiem akademickim, organizacjami pozarz¹dowymi, stowarzyszeniami konsumenckimi) i opracuje ramy prawne nowoczesnej polityki przemys³owej maj¹ce na celu wsparcie przedsiêbiorczoœci,
oferuj¹ce wskazówki i pomoc w sprostaniu nowym wyzwaniom, wsparcie konkurencyjnoœci europejskiego przemys³u podstawowego, sektora wytwórczego i sektora
us³ug oraz pomoc w wykorzystaniu mo¿liwoœci, jakie niesie ze sob¹ globalizacja i gospodarka przyjazna œrodowisku. Przepisy te bêd¹ obejmowa³y wszystkie elementy
coraz bardziej miêdzynarodowego ³añcucha wartoœci, od surowców a¿ po us³ugi posprzeda¿ne.
Na poziomie UE Komisja podejmuje siê:
– opracowaæ politykê przemys³ow¹ umo¿liwiaj¹c¹ stworzenie œrodowiska s³u¿¹cego
utrzymaniu i rozwijaniu silnej, konkurencyjnej i zró¿nicowanej bazy przemys³owej
w Europie oraz wspieraj¹c¹ przejœcie sektorów wytwórczych na efektywniejsze korzystanie z energii i zasobów;
– opracowaæ horyzontalne podejœcie do polityki przemys³owej z wykorzystaniem
ró¿nych instrumentów (takich jak tzw. inteligentne regulacje, dostosowane do no-
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wych warunków zamówienia publiczne i regu³y konkurencji oraz ustanawianie
norm);
poprawiæ otoczenie biznesu, szczególnie w odniesieniu do MŒP, miêdzy innymi poprzez ograniczenie kosztów prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej w Europie,
wspieranie klastrów i u³atwienie niedrogiego dostêpu do finansowania;
wspieraæ restrukturyzacjê sektorów znajduj¹cych siê w trudnej sytuacji w kierunku
rodzajów dzia³alnoœci dobrze rokuj¹cych na przysz³oœæ, miêdzy innymi poprzez
szybkie przesuniêcia kwalifikacji do nowych, szybko rozwijaj¹cych siê sektorów
i rynków, z wykorzystaniem unijnego systemu pomocy pañstwa lub Europejskiego
Funduszu Dostosowania do Globalizacji;
wspieraæ takie technologie i metody produkcji, które pozwalaj¹ ograniczyæ wykorzystanie zasobów naturalnych, oraz zwiêkszyæ inwestycje w istniej¹ce unijne dobra
naturalne;
wspieraæ umiêdzynarodowienie MŒP;
zadbaæ o to, by sieci transportowe i logistyczne umo¿liwia³y sektorowi przemys³u
w Unii skuteczny dostêp do jednolitego rynku i rynków miêdzynarodowych;
opracowaæ skuteczn¹ politykê kosmiczn¹, co pozwoli nam zaj¹æ siê niektórymi
z najwa¿niejszych problemów globalnych i przede wszystkim zrealizowaæ projekty
Galileo oraz globalnego monitoringu œrodowiska i bezpieczeñstwa;
zwiêkszyæ konkurencyjnoœæ europejskiej turystyki;
dokonaæ przegl¹du przepisów, aby pomóc sektorowi us³ug i wytwórczemu bardziej
efektywnie korzystaæ z zasobów, miêdzy innymi z wykorzystaniem bardziej efektywnych metod recyklingu; poprawiæ proces ustanawiania norm europejskich i miêdzynarodowych, aby przyczyni³yby siê one do zwiêkszenia d³ugotrwa³ej konkurencyjnoœci
europejskiego przemys³u. Dzia³ania te bêd¹ obejmowa³y komercyjne wykorzystanie
i przejmowanie najwa¿niejszych technologii wspomagaj¹cych;
wznowiæ strategiê UE propaguj¹c¹ spo³eczn¹ odpowiedzialnoœæ biznesu, która stanowi wa¿ny element zasobów, miêdzy innymi z wykorzystaniem bardziej efektywnych
metod recyklingu; poprawiæ proces ustanawiania norm europejskich i miêdzynarodowych, aby przyczyni³yby siê one do zwiêkszenia d³ugotrwa³ej konkurencyjnoœci
europejskiego przemys³u. Dzia³ania te bêd¹ obejmowa³y komercyjne wykorzystanie
i przejmowanie najwa¿niejszych technologii wspomagaj¹cych;
wznowiæ strategiê UE propaguj¹c¹ spo³eczn¹ odpowiedzialnoœæ biznesu, która stanowi wa¿ny element zapewnienia sobie d³ugotrwa³ego zaufania pracowników i konsumentów.
Na poziomie krajowym pañstwa cz³onkowskie bêd¹ musia³y:
poprawiæ otoczenie biznesu, szczególnie w odniesieniu do innowacyjnych MŒP,
miêdzy innymi z wykorzystaniem zamówieñ publicznych maj¹cych na celu wspieranie inwestycji;
poprawiæ warunki wykonywania praw w³asnoœci intelektualnej;
zmniejszyæ obci¹¿enie administracyjne przedsiêbiorstw i poprawiæ jakoœæ przepisów w zakresie dzia³alnoœci gospodarczej;
œciœle wspó³pracowaæ z zainteresowanymi podmiotami z ró¿nych sektorów (œrodowiskiem biznesu, zwi¹zkami zawodowymi, œrodowiskiem akademickim, organizacjami pozarz¹dowymi, stowarzyszeniami konsumenckimi), aby rozpoznaæ problemy
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i wspólnie zastanowiæ siê, jak utrzymaæ siln¹ bazê przemys³ow¹ i bazê wiedzy oraz
uczyniæ UE œwiatowym liderem zrównowa¿onego rozwoju.
Rozwój sprzyjaj¹cy w³¹czeniu spo³ecznemu – gospodarka charakteryzuj¹ca siê
wysokim poziomem zatrudnienia i zapewniaj¹ca spójnoœæ gospodarcz¹,
spo³eczn¹ i terytorialn¹
Rozwój sprzyjaj¹cy w³¹czeniu spo³ecznemu oznacza wzmocnienie pozycji obywateli
poprzez zapewnienie wysokiego poziomu zatrudnienia, inwestowanie w kwalifikacje,
zwalczanie ubóstwa oraz modernizowanie rynków pracy, systemów szkoleñ i ochrony
socjalnej, aby pomóc ludziom przewidywaæ zmiany i radziæ sobie z nimi oraz móc budowaæ spójne spo³eczeñstwo. Wa¿ne jest równie¿, aby korzyœci ze wzrostu gospodarczego
rozk³ada³y siê równo w ca³ej Unii, w tym w regionach najbardziej oddalonych, zwiêkszaj¹c w ten sposób spójnoœæ terytorialn¹. Chodzi o to, aby ka¿dy obywatel przez ca³e
swoje ¿ycie mia³ przed sob¹ otwarte mo¿liwoœci. Aby poradziæ sobie z problemami
starzej¹cego siê spo³eczeñstwa i rosn¹cej œwiatowej konkurencji, Europa musi w stu
procentach wykorzystaæ potencja³ swojej si³y roboczej. Jeœli chcemy zwiêkszyæ
wspó³czynnik aktywnoœci zawodowej, potrzebne bêd¹ strategie na rzecz zwiêkszenia
równouprawnienia p³ci. Przyczyni siê to do wiêkszego rozwoju i spójnoœci spo³ecznej.
Dzia³ania, jakie Europa musi podj¹æ:
– Zatrudnienie: w zwi¹zku ze zmianami demograficznymi nasza si³a robocza wkrótce
siê skurczy. W UE pracuje dziœ tylko dwie trzecie osób czynnych zawodowo, podczas gdy w USA i Japonii liczba ta wynosi ponad 70%. Szczególnie niskie s¹ wskaŸniki zatrudnienia kobiet i osób starszych. Kryzys dotkn¹³ szczególnie ludzi m³odych
– bezrobocie wynosi wœród nich ponad 21%. Istnieje du¿e ryzyko, ¿e ludzie bez pracy lub pracuj¹cy okazjonalnie strac¹ swoj¹ pozycjê na rynku pracy.
– Umiejêtnoœci: ok. 80 mln osób ma niskie lub podstawowe kwalifikacje, a niezale¿nie
od tego z uczenia siê przez ca³e ¿ycie korzystaj¹ g³ównie najbardziej wykszta³ceni.
Do roku 2020 w kolejnych 16 mln miejsc pracy potrzebne bêd¹ wysokie kwalifikacje;
jednoczeœnie liczba miejsc pracy wymagaj¹cych tylko niskich kwalifikacji spadnie
o 12 mln. Równie¿ wyd³u¿ona aktywnoœæ zawodowa mo¿e siê wi¹zaæ z koniecznoœci¹ nabywania nowych umiejêtnoœci przez ca³e ¿ycie zawodowe.
– Walka z ubóstwem: przed kryzysem zagro¿onych ubóstwem by³o 80 mln osób,
z czego 19 mln to dzieci. 8% ludzi pracuj¹cych nie zarabia wystarczaj¹co du¿o, aby
przeskoczyæ próg ubóstwa. Szczególnie zagro¿eni s¹ bezrobotni. Realizacja tego
priorytetu bêdzie wymagaæ modernizacji i wzmocnienia roli naszej polityki w obszarze zatrudnienia, edukacji i szkolenia oraz systemów ochrony socjalnej poprzez
zwiêkszenie wspó³czynnika aktywnoœci zawodowej i ograniczenie strukturalnego
bezrobocia, jak równie¿ zwiêkszenie poczucia odpowiedzialnoœci spo³ecznej w sektorze biznesu. W tym wzglêdzie du¿e znaczenie ma zapewnienie dostêpu do opieki
nad dzieæmi i innymi osobami pozostaj¹cymi na utrzymaniu osób pracuj¹cych. Najwa¿niejszym elementem bêdzie stosowanie modelu elastycznego rynku pracy i bezpieczeñstwa socjalnego (flexicurity) oraz umo¿liwienie ludziom zdobywania nowych
umiejêtnoœci w celu przystosowania siê do nowych warunków i na wypadek ewentualnych zmian w karierze zawodowej. Du¿ego wysi³ku wymagaæ bêdzie walka z ubó-
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stwem i wykluczeniem spo³ecznym oraz zmniejszenie nierównoœci w obszarze
zdrowia, tak aby rozwój przyniós³ korzyœci wszystkim. Wa¿ne bêdzie tak¿e wspieranie zdrowia i aktywnoœci osób starszych, aby umo¿liwiæ osi¹gniêcie spójnoœci
spo³ecznej oraz wy¿szej wydajnoœci.
Projekt przewodni: „Program na rzecz nowych umiejêtnoœci i zatrudnienia”
Celem projektu jest stworzenie warunków do unowoczeœnienia rynków pracy
w zwi¹zku z rosn¹cym poziomem bezrobocia oraz zapewnienie trwa³oœci naszych modeli spo³ecznych. Oznacza to wzmocnienie pozycji obywateli poprzez umo¿liwienie
im zdobywania nowych umiejêtnoœci, tak aby obecni i przyszli pracownicy mogli przystosowaæ siê do nowych warunków i ewentualnej zmiany kariery, aby ograniczyæ bezrobocie i podnieœæ wydajnoœæ si³y roboczej.
Na poziomie UE Komisja podejmuje siê:
– opracowaæ i zrealizowaæ, wraz z europejskimi partnerami spo³ecznymi, drugi
etap programu flexicurity, aby znaleŸæ metody lepszego radzenia sobie z transformacj¹ gospodarcz¹ oraz walczyæ z bezrobociem i zwiêkszyæ poziom aktywnoœci zawodowej;
– dostosowaæ ramy prawne, zgodnie z zasadami „inteligentnych regulacji”, do zmieniaj¹cych siê modeli organizacji pracy (np. czas pracy, delegowanie pracowników)
oraz do nowych zagro¿eñ dla zdrowia i bezpieczeñstwa w miejscu pracy;
– u³atwiaæ i wspieraæ mobilnoœæ si³y roboczej w UE oraz lepiej dopasowywaæ popyt
i poda¿ na rynku pracy przy odpowiednim wsparciu finansowym funduszy strukturalnych, a szczególnie Europejskiego Funduszu Spo³ecznego (EFS), oraz wspieraæ
dalekowzroczn¹ i kompleksow¹ politykê migracji zarobkowej, która umo¿liwia³aby
elastyczne zaspokajanie potrzeb rynku pracy;
– zwiêkszyæ potencja³ partnerów spo³ecznych i w pe³ni wykorzystywaæ mo¿liwoœci
dialogu spo³ecznego do rozwi¹zywania problemów na wszystkich poziomach (UE,
krajowym, regionalnym, sektorowym, poszczególnych przedsiêbiorstw), a tak¿e
wspieraæ œciœlejsz¹ wspó³pracê miêdzy instytucjami zajmuj¹cymi siê rynkiem pracy,
m.in. publicznymi s³u¿bami zatrudnienia w pañstwach cz³onkowskich;
– zainicjowaæ opracowanie strategicznych ram prawnych dotycz¹cych wspó³pracy
w dziedzinie kszta³cenia i szkolenia z udzia³em wszystkich zainteresowanych podmiotów. Wynikiem tych dzia³añ powinno byæ przede wszystkim wdro¿enie zasad
uczenia siê przez ca³e ¿ycie (wspólnie z pañstwami cz³onkowskimi, partnerami
spo³ecznymi i ekspertami), miêdzy innymi poprzez elastyczne œcie¿ki edukacyjne
w ró¿nych sektorach i na ró¿nych poziomach kszta³cenia i szkolenia oraz zwiêkszanie atrakcyjnoœci kszta³cenia i szkolenia zawodowego. Nale¿y skontaktowaæ siê
z parterami spo³ecznymi dzia³aj¹cymi na poziomie europejskim, aby opracowali oni
w³asn¹ inicjatywê w tym obszarze;
– zapewniæ zdobywanie i uznawanie kompetencji koniecznych do kontynuowania nauki i na rynku pracy w toku kszta³cenia ogólnego, zawodowego, wy¿szego i kszta³cenia doros³ych, a tak¿e opracowaæ wspólny jêzyk i narzêdzie operacyjne do celów
kszta³cenia/szkolenia i pracy: europejskie zasady ramowe dotycz¹ce umiejêtnoœci,
kompetencji i zawodów (ESCO).
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Na poziomie krajowym pañstwa cz³onkowskie bêd¹ musia³y:
– zrealizowaæ w³asne œcie¿ki w zakresie flexicurity zgodnie z uzgodnieniami Rady

–

–

–
–
–

–

–

–

–
–
–
–

–

Europejskiej, aby zmniejszyæ segmentacjê rynku pracy oraz u³atwiaæ zmianê i pogodzenie ¿ycia zawodowego i rodzinnego;
analizowaæ i regularnie monitorowaæ skutecznoœæ dzia³ania systemów podatkowych
i systemów œwiadczeñ, tak aby praca by³a op³acalna (ze szczególnym uwzglêdnieniem osób o niskich kwalifikacjach), i jednoczeœnie usuwaæ czynniki zniechêcaj¹ce
do pracy na w³asny rachunek;
wspieraæ nowe sposoby utrzymania równowagi miêdzy ¿yciem zawodowym a prywatnym, wspieraæ aktywnoœæ osób starszych oraz zwiêkszyæ równouprawnienie
p³ci;
wspieraæ i kontrolowaæ skuteczne wprowadzanie w ¿ycie wyników dialogu spo³ecznego;
dodaæ silnego bodŸca do realizacji europejskich ram kwalifikacji poprzez opracowanie krajowych ram kwalifikacji;
zapewniæ zdobywanie i uznawanie kompetencji koniecznych do kontynuowania nauki i na rynku pracy w toku kszta³cenia ogólnego, zawodowego, wy¿szego i kszta³cenia doros³ych, w tym tak¿e w toku uczenia siê pozaformalnego i nieformalnego;
utworzyæ partnerstwo przedstawicieli œwiata edukacji i szkoleñ oraz przedstawicieli
rynku pracy, przede wszystkim w³¹czaj¹c partnerów spo³ecznych do planowania potrzeb w zakresie kszta³cenia i szkolenia;
zrealizowaæ w³asne œcie¿ki w zakresie flexicurity zgodnie z uzgodnieniami Rady
Europejskiej, aby zmniejszyæ segmentacjê rynku pracy oraz u³atwiaæ zmianê i pogodzenie ¿ycia zawodowego i rodzinnego;
analizowaæ i regularnie monitorowaæ skutecznoœæ dzia³ania systemów podatkowych
i systemów œwiadczeñ, tak aby praca by³a op³acalna (ze szczególnym uwzglêdnieniem osób o niskich kwalifikacjach), i jednoczeœnie usuwaæ czynniki zniechêcaj¹ce
do pracy na w³asny rachunek;
wspieraæ nowe sposoby utrzymania równowagi miêdzy ¿yciem zawodowym a prywatnym, wspieraæ aktywnoœæ osób starszych oraz zwiêkszyæ równouprawnienie p³ci;
wspieraæ i kontrolowaæ skuteczne wprowadzanie w ¿ycie wyników dialogu spo³ecznego;
dodaæ silnego bodŸca do realizacji europejskich ram kwalifikacji poprzez opracowanie krajowych ram kwalifikacji;
zapewniæ zdobywanie i uznawanie kompetencji koniecznych do kontynuowania nauki i na rynku pracy w toku kszta³cenia ogólnego, zawodowego, wy¿szego i kszta³cenia doros³ych, w tym tak¿e w toku uczenia siê pozaformalnego i nieformalnego;
utworzyæ partnerstwo przedstawicieli œwiata edukacji i szkoleñ oraz przedstawicieli
rynku pracy, przede wszystkim w³¹czaj¹c partnerów spo³ecznych do planowania potrzeb w zakresie kszta³cenia i szkolenia.
Projekt przewodni: „Europejski program walki z ubóstwem”

Projekt d¹¿y do zapewnienia spójnoœci gospodarczej, spo³ecznej i terytorialnej, stanowi kontynuacjê idei Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem
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Spo³ecznym i ma na celu zwiêkszenie œwiadomoœci i uznanie praw podstawowych
osób ubogich i wykluczonych spo³ecznie, daj¹c im szansê godnego ¿ycia i aktywnego
uczestniczenia w ¿yciu spo³ecznym.
Na poziomie UE Komisja podejmuje siê:
– zmieniæ otwart¹ metodê koordynacji w zakresie wy³¹czenia spo³ecznego i ochrony
socjalnej w platformê wspó³pracy, wzajemnej oceny i wymiany dobrych praktyk
oraz w instrument s³u¿¹cy zachêcaniu podmiotów publicznych i prywatnych do
zmniejszania wykluczenia spo³ecznego i do podejmowania konkretnych dzia³añ,
miêdzy innymi z wykorzystaniem ukierunkowanego wsparcia z funduszy strukturalnych, a szczególnie EFS;
– opracowaæ i wdro¿yæ programy propaguj¹ce innowacje spo³eczne na rzecz osób
w trudnej sytuacji spo³ecznej, przede wszystkim poprzez dostêp do innowacyjnego
kszta³cenia, szkoleñ i mo¿liwoœci zatrudnienia wœród spo³ecznoœci znajduj¹cych siê
w niekorzystnej sytuacji ekonomiczno-spo³ecznej; walczyæ z dyskryminacj¹ (np.
osób niepe³nosprawnych) oraz opracowaæ nowy program na rzecz integracji migrantów i umo¿liwienia im pe³nego wykorzystania w³asnego potencja³u;
– oceniæ adekwatnoœæ i trwa³oœæ systemów ochrony socjalnej i systemów emerytalnych oraz znaleŸæ sposoby zapewnienia lepszego dostêpu do systemów opieki zdrowotnej.
Na poziomie krajowym pañstwa cz³onkowskie bêd¹ musia³y:
– propagowaæ wspólne i indywidualne poczucie odpowiedzialnoœci za walkê z ubóstwem i wy³¹czeniem spo³ecznym;
– opracowaæ i przeprowadziæ dzia³ania maj¹ce na celu rozwi¹zanie konkretnych problemów grup szczególnie zagro¿onych (rodziców samotnie wychowuj¹cych dzieci,
starszych kobiet, mniejszoœci, Romów, osób niepe³nosprawnych i bezdomnych);
– w pe³ni wykorzystywaæ swoje systemy ochrony socjalnej i emerytalne, aby zapewniæ odpowiednie wsparcie dochodu i dostêp do opieki zdrowotnej.
3. BRAKUJ¥CE OGNIWA I PUNKTY PRZECI¥¯ENIA
Jeœli chcemy osi¹gn¹æ cele strategii, musimy wykorzystaæ wszystkie obszary polityki, instrumenty i mo¿liwoœci legislacyjne oraz instrumenty finansowe UE. Aby skoncentrowaæ siê na tym zadaniu, Komisja zamierza wzmocniæ rolê najwa¿niejszych
obszarów polityki i instrumentów, takich jak jednolity rynek, bud¿et oraz zewnêtrzny
program gospodarczy UE. Integraln¹ czêœci¹ strategii Europa 2020 bêd¹ konkretne
wnioski legislacyjne maj¹ce na celu ca³kowite wykorzystanie mo¿liwoœci tych instrumentów.
3.1. Jednolity rynek XXI wieku
Silniejszy, lepiej rozwiniêty i bardziej rozleg³y jednolity rynek ma ogromne znaczenie z punktu widzenia wzrostu i tworzenia miejsc pracy. Dzisiejsze tendencje ujawniaj¹
jednak pewne zmêczenie i rozczarowanie integracj¹ w odniesieniu do jednolitego rynku. Kryzys zrodzi³ pokusê gospodarczego nacjonalizmu. Dziêki czujnoœci Komisji
i wspólnemu poczuciu odpowiedzialnoœci pañstw cz³onkowskich nie zeszliœmy na dro-
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gê prowadz¹c¹ w kierunku rozpadu. Potrzebujemy jednak nowego impulsu – prawdziwego politycznego zaanga¿owania – aby wznowiæ proces tworzenia jednolitego rynku
w drodze szybkiego przyjêcia przedstawionych tu inicjatyw. Takie polityczne zaanga¿owanie bêdzie wymaga³o wype³nienia luk, jakie istniej¹ w jednolitym rynku.
Ka¿dego dnia przedsiêbiorcy i obywatele musz¹ zmagaæ siê z przeszkodami w dzia³alnoœci transgranicznej, mimo tego, ¿e w œwietle prawa w Unii istnieje jednolity rynek.
Odkrywaj¹, ¿e sieci i systemy nie s¹ wystarczaj¹co po³¹czone, a wdra¿anie przepisów
w obszarze jednolitego rynku jest nierównomierne. Czêsto przedsiêbiorcy i obywatele
wci¹¿ musz¹ stosowaæ 27 ró¿nych systemów prawnych, przeprowadzaj¹c tê sam¹
transakcjê. Podczas gdy nasi przedsiêbiorcy ci¹gle jeszcze zmagaj¹ siê z codzienn¹ rzeczywistoœci¹ rozdrobnienia i rozbie¿nych przepisów, ich konkurenci z Chin, USA i Japonii mog¹ czerpaæ si³ê ze swoich du¿ych rynków krajowych.
Jednolity rynek utworzono przed epok¹ Internetu, zanim technologie informacyjno-komunikacyjne sta³y siê jedn¹ z g³ównych si³ napêdowych wzrostu gospodarczego,
a us³ugi zaczê³y odgrywaæ tak wa¿n¹ rolê w europejskiej gospodarce. Pojawienie siê
nowych us³ug (np. w obszarze treœci i mediów, zdrowia, i inteligentnych systemów pomiaru energii) pokazuje ogromny potencja³, który Europa bêdzie mog³a wykorzystaæ
tylko pod warunkiem przezwyciê¿enia rozdrobnienia, które obecnie blokuje przep³yw
treœci on-line i dostêp do nich dla konsumentów i przedsiêbiorców.
Aby wspólny rynek przys³u¿y³ siê osi¹gniêciu celów UE 2020, Unia potrzebuje
dobrze dzia³aj¹cych rynków, na których wzrost i innowacje s¹ pobudzane przez konkurencjê i mo¿liwoœci dostêpu dla konsumentów. Konieczne jest utworzenie otwartego, jednolitego rynku us³ug w oparciu o dyrektywê o us³ugach, przy jednoczesnej
dba³oœci o jakoœæ œwiadczonych us³ug. Pe³ne wdro¿enie dyrektywy o us³ugach
mog³oby przynieœæ zwiêkszenie obrotów w sektorze us³ug handlowych o 45% oraz
wzrost bezpoœrednich inwestycji zagranicznych o 25%, co powinno zwiêkszyæ PKB
o 0,5% do 1,5%.
Nale¿y poprawiæ dostêp MŒP do jednolitego rynku. Konieczny jest rozwój przedsiêbiorczoœci, czemu maj¹ s³u¿yæ konkretne inicjatywy, miêdzy innymi uproszczenie
prawa spó³ek (procedury upad³oœciowe, statut spó³ki prywatnej itp.) oraz inicjatywy
umo¿liwiaj¹ce zbankrutowanym przedsiêbiorcom ponowne otwarcie dzia³alnoœci.
Trzeba równie¿ wzmocniæ pozycjê obywateli, aby umo¿liwiæ im pe³ne uczestnictwo
w jednolitym rynku. Wymaga to zwiêkszenia ich mo¿liwoœci i zaufania do kupowania
towarów i us³ug zza granicy, szczególnie w Internecie.
Korzystaj¹c z narzêdzi, jakie oferuje polityka konkurencji, Komisja bêdzie dba³a
o to, by jednolity rynek pozosta³ rynkiem otwartym, daj¹cym przedsiêbiorcom równe
szanse i zwalczaj¹cym protekcjonizm krajowy. Jednak politykê konkurencji mo¿na
wykorzystaæ do osi¹gania celów strategii Europa 2020 w jeszcze wiêkszym stopniu.
Mo¿e ona pos³u¿yæ do tego, aby rynki by³y odpowiednim otoczeniem dla innowacji, na
przyk³ad dbaj¹c o w³aœciwe wykonywanie praw patentowych i praw w³asnoœci intelektualnej. Zapobieganie nadu¿yciom na rynku i antykonkurencyjnym porozumieniom
miêdzy przedsiêbiorstwami sprzyja wiêkszej motywacji do dzia³alnoœci innowacyjnej.
W osi¹gniêciu celów strategii mog¹ równie¿ znacz¹co pomóc przepisy w zakresie pomocy pañstwa, np. poprzez pobudzanie i wspieranie inicjatyw na rzecz innowacyjnych,
efektywnych i bardziej przyjaznych dla œrodowiska technologii, przy jednoczesnym
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u³atwianiu dostêpu do publicznego wsparcia dla inwestycji, kapita³u podwy¿szonego
ryzyka i finansowania dzia³alnoœci badawczo-rozwojowej.
Komisja zaproponuje nastêpuj¹ce dzia³ania zmierzaj¹ce do zmniejszenia przeci¹¿eñ na jednolitym rynku:
– wzmocnienie struktur s³u¿¹cych wdro¿eniu zasad jednolitego rynku prawid³owo
i w terminie (m.in. rozporz¹dzeñ w sprawie sieci, dyrektywy o us³ugach oraz pakietu
legislacyjnego dotycz¹cego nadzoru finansowego) oraz ich skutecznemu wykonywaniu i szybkiemu rozwi¹zywaniu ewentualnych problemów;
– kontynuowanie programu inteligentnych regulacji, obejmuj¹cego m.in. czêstsze wykorzystywanie rozporz¹dzeñ zamiast dyrektyw, przeprowadzanie oceny ex-post
obowi¹zuj¹cych przepisów, monitorowanie rynku, zmniejszanie obci¹¿eñ administracyjnych, usuwanie przeszkód podatkowych, poprawê otoczenia biznesu, szczególnie w odniesieniu do MŒP, oraz wspieranie przedsiêbiorczoœci;
– przystosowanie przepisów unijnych i krajowych do warunków ery cyfrowej w celu
poprawy obiegu treœci i zwiêkszenia zaufania konsumentów i przedsiêbiorstw. Wymagaæ to bêdzie aktualizacji przepisów dotycz¹cych odpowiedzialnoœci, gwarancji,
dostaw i rozstrzygania sporów;
– u³atwianie przedsiêbiorcom i konsumentom zawierania umów z partnerami z innych
krajów UE oraz ograniczanie kosztów tych operacji, przede wszystkim dziêki zharmonizowanym rozwi¹zaniom w obszarze umów konsumenckich, europejskim
wzorcowym klauzulom umownym oraz dziêki krokom podejmowanym w kierunku
utworzenia opcjonalnego europejskiego prawa spó³ek;
– u³atwianie wykonywania umów i uznawania wyroków s¹dowych i dokumentów
w innych krajach UE w odniesieniu do przedsiêbiorstw i konsumentów oraz zmniejszanie kosztów tych operacji.
3.2. Inwestowanie na rzecz rozwoju: polityka spójnoœci,
wykorzystanie bud¿etu UE i prywatnego kapita³u
Bardzo wa¿nym elementem strategii Europa 2020 bêdzie nadal kwestia spójnoœci
gospodarczej, spo³ecznej i terytorialnej, tak aby wykorzystaæ ca³¹ energiê i potencja³
i skierowaæ je na realizacjê priorytetów strategii. Polityka spójnoœci i jej fundusze
strukturalne s¹ wa¿ne same w sobie, ale oprócz tego s¹ to równie¿ istotne mechanizmy
umo¿liwiaj¹ce osi¹gniêcie inteligentnego i zrównowa¿onego rozwoju sprzyjaj¹cego
w³¹czeniu spo³ecznemu w pañstwach cz³onkowskich i na poziomie regionalnym.
Kryzys finansowy znacz¹co obni¿y³ mo¿liwoœci europejskich przedsiêbiorstw
i rz¹dów pod wzglêdem finansowania inwestycji i projektów innowacyjnych. Do
osi¹gniêcia celów strategii Europa 2020 niezbêdne jest takie otoczenie regulacyjne,
dziêki któremu rynki finansowe bêd¹ jednoczeœnie skuteczne i bezpieczne. Europa
musi tak¿e zrobiæ wszystko, co w jej mocy, aby odpowiednio wykorzystaæ swoje œrodki
finansowe, szukaæ nowych mo¿liwoœci ³¹czenia kapita³u prywatnego i publicznego
oraz tworzyæ innowacyjne instrumenty finansowania niezbêdnych inwestycji, w tym
partnerstwa publiczno-prywatne (PPP). Pomocne mog¹ byæ Europejski Bank Inwestycyjny i Europejski Fundusz Inwestycyjny, przyczyniaj¹c siê do pozytywnego sprzê¿enia
zwrotnego, dziêki któremu mo¿liwe jest op³acalne finansowanie innowacji i przedsiê-
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biorczoœci pocz¹wszy od wczesnych etapów inwestycji a¿ do wejœcia na gie³dê, we
wspó³pracy z licznymi inicjatywami i programami publicznymi ju¿ dzia³aj¹cymi na
poziomie krajowym.
Równie¿ wieloletnie ramy finansowe UE bêd¹ musia³y odzwierciedlaæ priorytety
d³ugofalowego rozwoju. Komisja zamierza w³¹czyæ te priorytety (po tym jak zostan¹
zatwierdzone) do swoich wniosków legislacyjnych dotycz¹cych nastêpnych wieloletnich ram finansowych, które przedstawi w przysz³ym roku. Dyskusja powinna dotyczyæ
nie tylko wysokoœci finansowania, ale równie¿ kszta³tu ró¿nych instrumentów (takich jak
fundusze strukturalne, fundusze dotycz¹ce rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, ramowy program badawczy oraz program ramowy na rzecz konkurencyjnoœci i innowacji
(CIP)), który umo¿liwi osi¹gniêcie celów strategii Europa 2020 i zapewni maksymalne
oddzia³ywanie, skutecznoœæ i wartoœæ dodan¹ UE. Wa¿ne bêdzie znalezienie sposobów
na zwiêkszenie oddzia³ywania bud¿etu UE – mimo ¿e niewielki, mo¿e on jednak dzia³aæ
jak silny katalizator pod warunkiem prawid³owego przeznaczenia œrodków.
Komisja zaproponuje nastêpuj¹ce dzia³ania maj¹ce na celu opracowanie innowacyjnych rozwi¹zañ finansowania, s³u¿¹cych osi¹gniêciu celów strategii Europa 2020:
– pe³ne wykorzystanie mo¿liwoœci zwiêkszenia efektywnoœci i skutecznoœci obecnego
bud¿etu UE poprzez zdecydowane ustalanie priorytetów i lepsze dopasowanie wydatków UE do celów strategii Europa 2020, aby zaradziæ obecnemu rozdrobnieniu
instrumentów finansowych UE (np. B+R i innowacje, inwestycje w kluczow¹ infrastrukturê, w transgraniczne sieci energetyczne i transportowe oraz technologie niskoemisyjne). Nale¿y równie¿ w pe³ni wykorzystaæ szansê, jak¹ da nam przegl¹d
rozporz¹dzenia finansowego, aby zwiêkszyæ potencja³ innowacyjnych instrumentów finansowych, zapewniaj¹c jednoczeœnie nale¿yte zarz¹dzanie finansami;
– tworzenie nowych instrumentów finansowych, szczególnie we wspó³pracy z EBI/EFI
i sektorem prywatnym, w odpowiedzi na niezaspokojone dot¹d potrzeby przedsiêbiorstw. W ramach zbli¿aj¹cego siê planu w zakresie badañ i rozwoju Komisja przeprowadzi inicjatywê, we wspó³pracy z EBI/EFI, maj¹c¹ na celu zgromadzenie
dodatkowego kapita³u na finansowanie innowacyjnych i szybko rozwijaj¹cych siê
przedsiêbiorstw;
– urzeczywistnienie skutecznego europejskiego rynku kapita³u venture, co niezwykle
u³atwi przedsiêbiorstwom bezpoœredni dostêp do rynków kapita³owych, oraz stworzenie zachêt dla funduszy z sektora prywatnego finansuj¹cych nowo powstaj¹ce
przedsiêbiorstwa i innowacyjne MŒP.
3.3. Wykorzystanie instrumentów polityki zewnêtrznej
Ogólnoœwiatowy rozwój otworzy przed europejskimi eksporterami nowe mo¿liwoœci konkurencyjny dostêp do wa¿nych rynków importowych. Aby zwiêkszyæ europejski
wzrost gospodarczy, trzeba wykorzystaæ wszystkie instrumenty polityki zewnêtrznej
poprzez udzia³ w otwartych i uczciwych rynkach ca³ego œwiata. Dotyczy to zewnêtrznego wymiaru naszych poszczególnych obszarów polityki wewnêtrznej (np. energii,
transportu, rolnictwa, B+R), ale przede wszystkim makroekonomicznej koordynacji
polityki handlowej i miêdzynarodowej. Otwarta Europa, dzia³aj¹ca w ramach miêdzynarodowych regulacji, to najlepsza droga do czerpania korzyœci z globalizacji, prowa-
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dz¹ca do zwiêkszenia wzrostu i poziomu zatrudnienia. Jednoczeœnie Europa powinna
silniej zaznaczyæ swoj¹ pozycjê na arenie miêdzynarodowej, odgrywaj¹c przewodni¹
rolê w kszta³towaniu przysz³ego globalnego porz¹dku gospodarczego na forum G20
i realizuj¹c interesy europejskie poprzez aktywne wykorzystanie wszystkich dostêpnych narzêdzi ród³em czêœci wzrostu, jakiego bêdzie potrzebowaæ Europa w nastêpnym dziesiêcioleciu, bêd¹ musia³y byæ kraje wschodz¹ce. Klasa œrednia w tych krajach
roœnie i importuje produkty i us³ugi, które s¹ domen¹ Unii Europejskiej. UE, najwiêkszy blok handlowy na œwiecie, korzysta na swoim otwarciu na œwiat i z uwag¹ obserwuje poczynania innych krajów rozwiniêtych lub wschodz¹cych, aby przewidzieæ
przysz³e tendencje lub przystosowaæ siê do nich.
Najwa¿niejszym celem w tym kontekœcie powinno byæ dzia³anie w ramach WTO
oraz utrzymywanie kontaktów dwustronnych w celu zapewnienia europejskim przedsiêbiorstwom, w tym MŒP, lepszego dostêpu do rynków i równych szans wzglêdem naszych konkurentów zewnêtrznych. Powinniœmy tak¿e skoncentrowaæ i usprawniæ nasz
dialog w obszarze regulacji, szczególnie w nowych obszarach, takich jak klimat i rozwój przyjazny œrodowisku, w miarê mo¿liwoœci zwiêkszaj¹c nasze globalne oddzia³ywanie poprzez wspieranie równowa¿noœci, wzajemnego uznawania i zbie¿noœci
w najwa¿niejszych kwestiach regulacyjnych oraz propagowanie przyjmowania naszych zasad i norm.
Strategia Europa 2020 ma znaczenie nie tylko dla krajów Unii – ma ona du¿o do zaoferowania tak¿e krajom kandyduj¹cym i naszym s¹siadom oraz mo¿e pomóc im lepiej
ukierunkowaæ w³asne reformy. Rozszerzenie obszaru stosowania zasad UE otworzy
nowe mo¿liwoœci zarówno przed UE, jak i przed jej s¹siadami.
Jednym z najwa¿niejszych celów na najbli¿sze lata bêdzie budowanie strategicznych
stosunków z krajami wschodz¹cymi, aby móc razem omawiaæ kwestie stanowi¹ce
przedmiot wspólnego zainteresowania, wspieraæ wspó³pracê w zakresie regulacji i innych kwestii oraz rozwi¹zywaæ problemy dwustronne. Struktura tych stosunków bêdzie musia³a byæ elastyczna i mieæ wymiar raczej polityczny ni¿ techniczny.
W 2010 r. Komisja przygotuje strategiê handlow¹ dla Europy 2020, która bêdzie
obejmowaæ:
– nacisk na zamkniêcie bie¿¹cych wielo- i dwustronnych negocjacji handlowych,
szczególnie tych o najwiêkszym potencjale gospodarczym, oraz na lepsze wykonywanie obowi¹zuj¹cych porozumieñ ze szczególnym uwzglêdnieniem pozataryfowych barier handlowych;
– inicjatywy maj¹ce na celu otwarcie mo¿liwoœci handlowych dla sektorów przysz³oœci, takich jak produkty i technologie przyjazne œrodowisku oraz produkty
i us³ugi z bran¿y zaawansowanych technologii, a tak¿e normalizacja miêdzynarodowa, szczególnie w obszarach wzrostu;
– propozycje podjêcia strategicznych rozmów na najwy¿szym szczeblu z najwa¿niejszymi partnerami w celu omawiania strategicznych kwestii takich jak dostêp do rynków, regulacje prawne, nierównowaga w skali œwiatowej, energia i zmiany klimatu,
dostêp do surowców, ubóstwo na œwiecie, edukacja i rozwój. Komisja bêdzie równie¿ dzia³aæ na rzecz wzmocnienia roli Transatlantyckiej Rady Gospodarczej z USA
i dialogu gospodarczego wysokiego szczebla z Chinami oraz zacieœnienia stosunków z Japoni¹ i Rosj¹;
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– sprawozdanie przedstawiane na wiosennym szczycie Rady Europejskiej, corocznie

pocz¹wszy od 2011 r., poœwiêcone barierom w handlu i inwestycjach, okreœlaj¹ce
sposoby poprawy dostêpu do rynków i poprawy otoczenia regulacyjnego dla przedsiêbiorstw UE.
UE odgrywa wa¿n¹ rolê na arenie miêdzynarodowej i powa¿nie traktuje swoje obowi¹zki w tym zakresie. Uda³o jej siê wypracowaæ faktyczne partnerstwo z krajami
rozwijaj¹cymi siê na rzecz walki z ubóstwem, wspierania wzrostu i osi¹gniêcia milenijnych celów rozwoju. Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ nasze bliskie stosunki z Afryk¹,
których dalsze zacieœnianie bêdzie od nas wymagaæ przysz³ych inwestycji. Wszystko to
bêdzie siê odbywa³o w szerszym kontekœcie bie¿¹cych wysi³ków na rzecz zwiêkszenia
pomocy rozwojowej, poprawy skutecznoœci naszych programów pomocowych, przede
wszystkim poprzez efektywny podzia³ zadañ miêdzy Uniê i pañstwa cz³onkowskie, oraz
lepszego odzwierciedlenia celów rozwojowych w innych obszarach Unii Europejskiej.
4. WYJŒCIE Z KRYZYSU: PIERWSZE KROKI W STRONÊ 2020
W walce z kryzysem wykorzystano dostêpne instrumenty w sposób stanowczy
i skumulowany. Polityka bud¿etowa – we wszystkich mo¿liwych przypadkach – odegra³a rolê ekspansywn¹ i antycykliczn¹; stopy procentowe obni¿ono do poziomu najni¿szego w historii, a sektorowi finansowemu w bezprecedensowy sposób zapewniono
p³ynnoœæ. Rz¹dy udzieli³y wysokiego wsparcia bankom – czy to poprzez udzielenie
gwarancji, dokapitalizowanie, czy te¿ „wyczyszczenie” zestawieñ bilansowych z aktywów o obni¿onej jakoœci; pozosta³e sektory gospodarki zosta³y wsparte w ramach
tymczasowej i wyj¹tkowej pomocy pañstwa. Wszystkie te rozwi¹zania by³y i s¹ uzasadnione, nie mog¹ jednak byæ stosowane stale. Nie mo¿na bez koñca utrzymywaæ wysokiego poziomu d³ugu publicznego. Realizacja celów strategii Europa 2020 musi opieraæ siê
na wiarygodnej strategii wyjœcia z kryzysu obejmuj¹cej z jednej strony politykê bud¿etow¹
i monetarn¹, a z drugiej – wsparcie bezpoœrednie udzielane przez rz¹d sektorom gospodarki, w szczególnoœci sektorowi finansowemu. Wa¿na jest kolejnoœæ poszczególnych rozwi¹zañ. Wiêksza koordynacja polityki gospodarczej poszczególnych pañstw, szczególnie
w strefie euro, powinna doprowadziæ do pomyœlnego wyjœcia z kryzysu.
4.1. Opracowanie wiarygodnej strategii wyjœcia z kryzysu
W zwi¹zku z nadal niepewnymi perspektywami gospodarczymi oraz kruchoœci¹
sektora finansowego nie nale¿y wycofywaæ œrodków wsparcia, zanim odbudowana gospodarka nie stanie siê samodzielna i zanim nie odzyskamy stabilnoœci finansowej1.
Zaprzestanie stosowania tymczasowych œrodków kryzysowych powinno przebiegaæ
w sposób skoordynowany ze œwiadomoœci¹ ryzyka wyst¹pienia niekorzystnych skutków ubocznych we wszystkich pañstwach cz³onkowskich, a tak¿e wzajemnego oddzia³ywania ró¿nych zastosowanych instrumentów. Nale¿y przywróciæ œcis³e zasady
dotycz¹ce pomocy pañstwa, czego pocz¹tkiem bêdzie odejœcie od tymczasowych ram

1

Konkluzje ze szczytu Rady Europejskiej w dniach 10–11 grudnia 2009 r.
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udzielania pomocy. Tego rodzaju skoordynowane podejœcie bêdzie musia³o opieraæ siê
na nastêpuj¹cych zasadach:
– nale¿y zaprzestaæ bodŸców fiskalnych, gdy tylko stworzone zostan¹ solidne podstawy odbudowy; mo¿e to przebiegaæ w ró¿nym czasie w poszczególnych pañstwach
cz³onkowskich, st¹d koniecznoœæ œcis³ej koordynacji na poziomie UE;
– krótkoterminowe wsparcie dla bezrobotnych mo¿e byæ wycofywane dopiero, gdy
osi¹gniêty zostanie stabilny punkt zwrotny we wzroœcie PKB, a wiêc gdy stopa zatrudnienia – z w³aœciwym sobie opóŸnieniem – zacznie rosn¹æ;
– stosowania systemów wsparcia sektorowego nale¿y zaprzestaæ wczeœnie, poniewa¿
osi¹gnê³y one ju¿ w pe³ni zamierzone skutki, a poci¹gaj¹ za sob¹ du¿e koszty dla bud¿etu oraz mog¹ stanowiæ czynnik zak³ócaj¹cy funkcjonowanie jednolitego rynku;
– nale¿y kontynuowaæ wspieranie dostêpu do Ÿróde³ finansowania do momentu pojawienia siê jednoznacznych dowodów na to, ¿e warunki dzia³alnoœci gospodarczej
ca³kowicie wróci³y do normy;
– zaniechanie wsparcia dla sektora finansowego, poczynaj¹c od systemów gwarancyjnych stosowanych przez rz¹dy, bêdzie zale¿a³o od stanu gospodarki jako ca³oœci oraz
w szczególnoœci od stabilnoœci systemu finansowego.
4.2. Reforma systemu finansowego
Podstawowym priorytetem w najbli¿szym czasie bêdzie przywrócenie solidnego,
stabilnego i zdrowego sektora finansowego, zdolnego do finansowania gospodarki realnej. Bêdzie to wymaga³o ca³kowitej i terminowej realizacji zobowi¹zañ podjêtych na
forum G20. Przede wszystkim nale¿y osi¹gn¹æ nastêpuj¹ce cele:
– realizacjê uzgodnionych reform dotycz¹cych nadzorowania sektora finansowego;
– wype³nienie luk prawnych, promowanie przejrzystoœci, stabilnoœci i odpowiedzialnoœci za dzia³ania, w szczególnoœci w odniesieniu do instrumentów pochodnych i infrastruktury rynkowej;
– wzmocnienie zasad ostro¿noœciowych, zasad ksiêgowoœci i zasad ochrony konsumenta dziêki stworzeniu jednolitego europejskiego zbioru przepisów obejmuj¹cego
odpowiednio wszystkie podmioty dzia³aj¹ce w sferze finansów i wszystkie rynki finansowe;
– wzmocnienie zarz¹dzania instytucjami finansowymi jako odpowiedŸ na niedoci¹gniêcia ujawnione podczas kryzysu finansowego w dziedzinie identyfikacji ryzyka
i zarz¹dzania nim;
– uruchomienie ambitnej strategii, która w przysz³oœci pozwoli nam lepiej zapobiegaæ
i – jeœli zajdzie taka potrzeba – radziæ sobie z ewentualnymi kryzysami finansowymi
i która rozwa¿y mo¿liwoœæ odpowiedniego udzia³u sektora finansowego, z uwzglêdnieniem szczególnej odpowiedzialnoœci sektora finansowego w trakcie obecnego kryzysu.
4.3. Przeprowadzenie inteligentnej konsolidacji bud¿etowej na rzecz osi¹gniêcia
d³ugotrwa³ego wzrostu
Zdrowe finanse publiczne maj¹ kluczowe znaczenie dla przywrócenia warunków
trwa³ego wzrostu i zatrudnienia – potrzebujemy zatem kompleksowej strategii wyjœcia
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z kryzysu. Bêdzie ona polega³a na stopniowym zaniechaniu krótkoterminowego wsparcia kryzysowego i na wprowadzeniu œrednio- i d³ugoterminowych reform, które doprowadz¹ do zrównowa¿enia finansów publicznych i zwiêkszenia potencja³u wzrostu.
Pakt stabilnoœci i wzrostu zapewnia odpowiednie ramy do wdra¿ania strategii wyjœcia
z kryzysu z punktu widzenia bud¿etu, a pañstwa cz³onkowskie okreœlaj¹ takie strategie
w swoich programach stabilnoœci i konwergencji. W wiêkszoœci krajów konsolidacja
bud¿etowa powinna rozpocz¹æ siê w 2011 r. Proces obni¿ania deficytów do poziomu
ni¿szego ni¿ 3% PKB powinien zasadniczo zostaæ zakoñczony do 2013 r. Niemniej
jednak w wielu pañstwach etap konsolidacji byæ mo¿e bêdzie musia³ rozpocz¹æ siê
przed rokiem 2011, co z kolei powoduje, ¿e w takich przypadkach wycofywanie tymczasowego wsparcia kryzysowego i konsolidacja fiskalna przebiegaæ bêd¹ w tym samym czasie.
Aby zwiêkszyæ unijny potencja³ wzrostu i trwa³oœæ naszych modeli spo³ecznych,
konsolidacja finansów publicznych w kontekœcie paktu stabilnoœci i wzrostu wymaga
okreœlenia priorytetów i dokonania trudnych wyborów: koordynacja na poziomie UE
mo¿e u³atwiæ to zadanie pañstwom cz³onkowskim i pomóc im zaradziæ negatywnym
skutkom ubocznym. Wa¿na jest równie¿ struktura i jakoœæ wydatków publicznych:
programy konsolidacji bud¿etowej powinny faworyzowaæ elementy wp³ywaj¹ce na
wzrost gospodarczy, takie jak edukacja i kwalifikacje, badania, rozwój i innowacje, inwestycje w sieci takie jak szybki Internet, wzajemne po³¹czenia energetyczne i transportowe, innymi s³owy – elementy z najwa¿niejszych obszarów tematycznych strategii
Europa 2020.
Znaczenie ma równie¿ strona bud¿etu dotycz¹ca dochodów, a szczególna uwaga
nale¿y siê jakoœci systemu dochodów/wp³ywów z podatków. Jeœli wyst¹pi koniecznoœæ
podniesienia podatków, powinna ona w miarê mo¿liwoœci zostaæ po³¹czona ze zmian¹
systemów podatkowych na bardziej sprzyjaj¹ce wzrostowi. Tytu³em przyk³adu: nale¿y
unikaæ zwiêkszania podatku od zatrudnienia, poniewa¿ wiemy, ¿e w przesz³oœci przyczyni³ siê on do obni¿enia zatrudnienia. Pañstwa cz³onkowskie powinny d¹¿yæ do
przeniesienia œrodka ciê¿koœci z podatku od zatrudnienia na podatki energetyczne
i ekologiczne w ramach d¹¿enia do stworzenia systemów podatkowych przyjaznych
œrodowisku.
Konsolidacji bud¿etowej i d³ugotrwa³ej stabilnoœci finansowej musz¹ towarzyszyæ
wa¿ne reformy strukturalne, w szczególnoœci dotycz¹ce emerytur, opieki zdrowotnej,
ochrony socjalnej i systemów edukacji. Administracja publiczna powinna wykorzystaæ
tê sytuacjê do podniesienia swojej jakoœci i skutecznoœci. Polityka zamówieñ publicznych musi zagwarantowaæ jak najlepsze wykorzystanie œrodków publicznych, a rynki
zamówieñ publicznych musz¹ pozostaæ otwarte dla ca³ej UE.
4.4. Koordynacja w ramach unii gospodarczej i walutowej
Dla pañstw cz³onkowskich strefy euro wspólna waluta zadzia³a³a jak skuteczna
ochrona przed wahaniami kursów walut. Jednoczeœnie jednak kryzys uœwiadomi³ nam
do jakiego stopnia gospodarki w strefie euro s¹ od siebie wzajemnie zale¿ne, przede
wszystkim w obszarze finansów, co zwiêksza prawdopodobieñstwo wyst¹pienia negatywnych efektów ubocznych. Ró¿ne modele wzrostu spowodowa³y w niektórych przy-
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padkach nagromadzenie deficytów niemo¿liwych do sfinansowania, co z kolei wywiera
presjê na wspóln¹ walutê. Kryzys doprowadzi³ do zwiêkszenia wyzwañ stoj¹cych
przed stref¹ euro: stabilnoœci finansów publicznych i potencjalnego wzrostu, destabilizuj¹cej roli nierównowagi bud¿etowej i ró¿nic w konkurencyjnoœci.
Pilne sprostanie tym wyzwaniom w strefie euro ma ogromne znaczenie dla zagwarantowania stabilnoœci oraz zrównowa¿onego rozwoju sprzyjaj¹cego zwiêkszeniu zatrudnienia. Wymaga to silniejszej koordynacji prowadzonej polityki, w tym:
– ram prawnych dla dok³adniejszego i szerszego nadzoru nad pañstwami strefy euro:
oprócz poprawienia dyscypliny bud¿etowej, nadzorem gospodarczym nale¿y równie¿ obj¹æ nierównowagê makroekonomiczn¹ i rozwój konkurencyjnoœci, w szczególnoœci w celu u³atwienia dostosowañ wynikaj¹cych z prowadzonej polityki;
– ram prawnych umo¿liwiaj¹cych dzia³anie w obliczu zbli¿aj¹cych siê zagro¿eñ stabilnoœci finansowej strefy euro jako ca³oœci;
– odpowiedniej reprezentacji strefy euro na zewn¹trz, która umo¿liwi zdecydowane
dzia³ania w obliczu œwiatowych wyzwañ gospodarczych i finansowych.
Komisja przedstawi wnioski legislacyjne nadaj¹ce bieg tym pomys³om.
5. WIDOCZNE WYNIKI: SILNIEJSZE ZARZ¥DZANIE
Strategia Europa 2020 nie doprowadzi do widocznej transformacji bez sprecyzowanych i jasnych celów oraz przejrzystych kryteriów s³u¿¹cych ocenie postêpów. Bêdzie
to wymaga³o silnego zarz¹dzenia, wykorzystuj¹cego dostêpne instrumenty w celu skutecznej i terminowej realizacji strategii.
5.1. Proponowana struktura strategii Europa 2020
Na strategiê Europa 2020 powinno sk³adaæ siê podejœcie tematyczne oraz dok³adniejszy nadzór nad pañstwami cz³onkowskimi. Umo¿liwi to wykorzystanie ju¿ istniej¹cych instrumentów koordynacji. Dok³adniejszy opis tej struktury przedstawia siê
nastêpuj¹co:
– Podejœcie tematyczne skupia³oby siê na zagadnieniach wskazanych w pkt 2, a przede
wszystkim na osi¹gniêciu piêciu nadrzêdnych, wymiernych celów. S³u¿y³aby temu
g³ównie strategia Europa 2020 i zawarte w niej inicjatywy przewodnie, które wymagaj¹ dzia³añ zarówno na poziomie UE, jak i na poziomie pañstw cz³onkowskich
(zob. pkt 2 oraz za³¹czniki 1 i 2). Podejœcie tematyczne uwzglêdnia wymiar unijny,
w jasny sposób pokazuje wzajemn¹ zale¿noœæ miêdzy gospodarkami pañstw cz³onkowskich i umo¿liwia wiêkszy wybór konkretnych inicjatyw, które popychaj¹ realizacjê strategii naprzód i u³atwiaj¹ osi¹gniêcie g³ównych celów unijnych i krajowych.
– Sprawozdania krajowe, stanowi¹c dla pañstw cz³onkowskich pomoc w okreœlaniu
i realizacji strategii wyjœcia z kryzysu, przyczyni¹ siê do osi¹gniêcia celów strategii
Europa 2020, do przywrócenia stabilnoœci makroekonomicznej, rozpoznania przeszkód w³aœciwych ka¿demu pañstwu i przywrócenia ich gospodarkom stabilnego
wzrostu i finansów publicznych. Sprawozdania te nie bêd¹ dotyczy³y jedynie polityki bud¿etowej, ale tak¿e najwa¿niejszych zagadnieñ makroekonomicznych zwi¹zanych ze wzrostem i konkurencyjnoœci¹ (np. nierównowagi makroekonomicznej).
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Bêd¹ musia³y zapewniæ jednolite podejœcie do tworzenia i wdra¿ania polityki, co jest
kluczowe pod wzglêdem wsparcia wyborów dokonywanych przez pañstwa cz³onkowskie, koniecznych w sytuacji ograniczenia finansów publicznych. Szczególn¹
uwagê nale¿y poœwiêciæ funkcjonowaniu strefy euro i wzajemnym zale¿noœciom
miêdzy pañstwami cz³onkowskimi.
Aby to osi¹gn¹æ, sprawozdania i oceny w ramach strategii Europa 2020 oraz w ramach paktu stabilnoœci i wzrostu bêd¹ przeprowadzane jednoczeœnie, co umo¿liwi
po³¹czenie œrodków i celów, jednak same instrumenty i procedury bêd¹ funkcjonowaæ
niezale¿nie od siebie i zachowana zostanie integralnoœæ paktu. Oznacza to, ¿e projekty
rocznych programów stabilnoœci i konwergencji, projekty ukierunkowanych programów reform, które ka¿de pañstwo cz³onkowskie opracuje w celu okreœlenia œrodków
s³u¿¹cych ocenie postêpów w osi¹ganiu wyznaczonych przez siebie celów, oraz projekty najwa¿niejszych reform strukturalnych zmierzaj¹cych do rozwi¹zania przeszkód
na drodze do wzrostu gospodarczego, bêd¹ przedstawiane jednoczeœnie. Oba rodzaje
programów, które powinny zawieraæ wzajemne odniesienia, nale¿y przed³o¿yæ Komisji i innym pañstwom cz³onkowskim w ostatnim kwartale roku. Europejska Rada ds.
Ryzyka Systemowego powinna regularnie przedstawiaæ sprawozdania dotycz¹ce ryzyka makrofinansowego: sprawozdania te w znacznym stopniu wp³ywaæ bêd¹ na ocenê
ogóln¹. Komisja dokona oceny przedstawionych programów i postêpów w ich realizacji. Szczególn¹ uwagê bêdzie przyk³adaæ do wyzwañ zwi¹zanych z uni¹ gospodarcz¹
i walutow¹.
Dziêki temu Rada Europejska dysponowaæ bêdzie informacjami koniecznymi do
podejmowania decyzji. W jej rêkach znajd¹ siê wyniki analizy gospodarczej i sytuacji
dotycz¹cej zatrudnienia, ogólny obraz bud¿etu, warunków makrofinansowych oraz postêpów w zakresie programów tematycznych pañstw cz³onkowskich, a dodatkowo
przeprowadzi ona przegl¹d ogólnego stanu unijnej gospodarki.
Zintegrowane wytyczne
Instytucjonalnym szkieletem strategii Europa 2020 bêdzie zestaw kilku wytycznych (uwzglêdniaj¹cych zagadnienia zatrudnienia oraz szeroko pojêtej polityki gospodarczej), które zast¹pi¹ istniej¹ce obecnie 24 wytyczne. Nowe wytyczne odzwierciedl¹
decyzje Rady Europejskiej i obejm¹ uzgodnione cele. Po tym jak, zgodnie z Traktatem,
Parlament Europejski wyda opiniê na temat wytycznych dotycz¹cych zatrudnienia,
wytyczne te powinny otrzymaæ polityczne poparcie Rady Europejskiej na szczycie
w czerwcu, a nastêpnie zostaæ przyjête przez Radê. Po przyjêciu wytyczne nie powinny
ulegaæ wiêkszym zmianom do 2014 r., co pozwoli skupiæ siê na ich wdra¿aniu.
Zalecenia strategiczne
Zalecenia strategiczne kierowane bêd¹ do pañstw cz³onkowskich zarówno w kontekœcie sprawozdañ krajowych, jak i w ramach podejœcia tematycznego strategii Europa
2020. W kontekœcie nadzoru nad pañstwami cz³onkowskimi przyjm¹ one formê opinii
w sprawie programów stabilnoœci/konwergencji, zgodnie z rozporz¹dzeniem Rady
(WE) nr 1466/97, opatrzonych zaleceniami sporz¹dzanymi na podstawie ogólnych wy-
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tycznych polityki gospodarczej (art. 121 ust. 2). Czêœæ tematyczna obejmowaæ bêdzie
zalecenia w sprawie zatrudnienia (art. 148) oraz zalecenia dla poszczególnych krajów
dotycz¹ce innych wybranych zagadnieñ tematycznych (np. otoczenia biznesu, innowacji, funkcjonowania jednolitego rynku, energii/zmian klimatu). Oba te elementy
mog¹ byæ równie¿ uwzglêdniane – w zakresie, w jakim maj¹ skutki makroekonomiczne – w zaleceniach sporz¹dzanych na podstawie ogólnych wytycznych polityki gospodarczej, o których mowa powy¿ej. Taki zestaw zaleceñ u³atwi równie¿ zapewnienie
spójnoœci miêdzy przepisami makroekonomicznymi/bud¿etowymi a programami tematycznymi.
Zalecenia sporz¹dzane w ramach nadzoru nad pañstwami cz³onkowskimi bêd¹ dotyczy³y zagadnieñ o ogromnym znaczeniu makroekonomicznym oraz dla finansów publicznych, natomiast zalecenia w ramach podejœcia tematycznego dostarczaæ bêd¹
szczegó³owych wskazówek na temat rozwi¹zywania problemów makroekonomicznych oraz zwi¹zanych z zatrudnieniem. Zalecenia te bêd¹ stosunkowo szczegó³owe
i co do zasady przewidywaæ bêd¹ termin, przed up³ywem którego pañstwo cz³onkowskie powinno podj¹æ dzia³ania (np. dwa lata). Kolejnym krokiem bêdzie okreœlenie
przez dane pañstwo dzia³añ, jakie zostan¹ podjête w celu wdro¿enia danego zalecenia.
Jeœli pañstwo cz³onkowskie nie dostosuje siê w przewidzianym terminie odpowiednio
do zalecenia Rady lub podejmie dzia³ania niezgodne z udzielonym zaleceniem, Komisja mo¿e wystosowaæ ostrze¿enie (art. 121 ust. 4).
5.2. Podzia³ ról
Najwa¿niejsze jest wspólne dzia³anie na rzecz osi¹gniêcia wyznaczonych celów.
W naszych wzajemnie po³¹czonych gospodarkach odpowiedni poziom wzrostu i zatrudnienia mo¿e zostaæ przywrócony jedynie pod warunkiem, ¿e bêd¹ do tego d¹¿yæ
wszystkie pañstwa cz³onkowskie, uwzglêdniaj¹c sytuacjê we w³asnym kraju. Musimy
zwiêkszyæ zaanga¿owanie w ten proces. Rada Europejska na wniosek Komisji powinna zapewniaæ ogólne wytyczne dla strategii oparte na jednej podstawowej zasadzie:
wyraŸnej wartoœci dodanej dla UE. W tym kontekœcie szczególnie wa¿na jest rola Parlamentu Europejskiego. Nale¿y równie¿ wzmocniæ udzia³ zainteresowanych stron na
poziomie krajowym i regionalnym oraz udzia³ partnerów spo³ecznych. Szkic przebiegu
i harmonogram strategii Europa 2020 zawarto w za³¹czniku 3.
Pe³ne zaanga¿owanie Rady Europejskiej
W przeciwieñstwie do obecnej sytuacji, w której Rada Europejska podejmuje dzia³ania
w procesie decyzyjnym strategii jako ostatnia, to w³aœnie ona – jako organ zapewniaj¹cy integracjê prowadzonej polityki oraz zarz¹dzaj¹cy wzajemnymi zale¿noœciami
miêdzy pañstwami cz³onkowskimi a EU – powinna nadawaæ kierunek strategii Europa
2020.
Zachowuj¹c prawo ogólnego ogl¹du procesu wdra¿ania strategii Europa 2020, na
kolejnych posiedzeniach Rada Europejska powinna skupiæ siê na poszczególnych zakresach tematycznych (np. badania i innowacje, kwalifikacje), udzielaj¹c wskazówek
i dostarczaj¹c koniecznych bodŸców do dzia³ania.
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Rada Ministrów
Odpowiednie sk³ady Rady bêd¹ prowadzi³y prace nad procesem wdro¿enia strategii Europa 2020 i d¹¿y³y do osi¹gniêcia celów w dziedzinach le¿¹cych w zakresie ich odpowiedzialnoœci. W ramach inicjatyw przewodnich pañstwa cz³onkowskie powinny d¹¿yæ do
polepszenia wymiany informacji i dobrych praktyk na forum ró¿nych sk³adów Rady.
Komisja Europejska
Komisja Europejska co roku bêdzie monitorowa³a rozwój sytuacji w oparciu o zestaw wskaŸników pokazuj¹cych ogólny postêp w tworzeniu inteligentnej, ekologicznej
gospodarki sprzyjaj¹cej w³¹czeniu spo³ecznemu, o wysokiej stopie zatrudnienia, wydajnoœci i spójnoœci spo³ecznej.
Komisja co roku przedstawiaæ bêdzie sprawozdanie dotycz¹ce wyników strategii Europa 2020 z naciskiem na postêpy w osi¹ganiu wyznaczonych celów g³ównych oraz oceniaj¹ce sprawozdania krajowe i programy stabilnoœci i konwergencji. Czêœæ tego procesu
bêd¹ równie¿ stanowiæ zalecenia strategiczne lub ostrze¿enia, wnioski legislacyjne maj¹ce
u³atwiæ osi¹gniêcie celów strategii oraz szczególna ocena postêpów w strefie euro.
Parlament Europejski
Parlament Europejski powinien odgrywaæ wa¿n¹ rolê w opisywanej strategii, nie tylko
jako organ prawodawczy, ale równie¿ jako si³a sprawcza mobilizuj¹ca obywateli i parlamenty narodowe. Parlament móg³by na przyk³ad poœwiêciæ swoje nastêpne spotkanie
z parlamentami narodowymi debacie na temat swojego udzia³u w strategii Europa 2020
i przedstawiæ wspólne stanowisko na wiosennym szczycie Rady Europejskiej.
W³adze krajowe, regionalne i lokalne
Wszystkie w³adze krajowe, regionalne i lokalne powinny realizowaæ partnerstwo, œciœle w³¹czaj¹c do tego procesu parlamenty, a tak¿e partnerów socjalnych oraz przedstawicieli spo³eczeñstwa obywatelskiego, przyczyniaj¹cych siê do opracowania krajowych
programów reform oraz ich wdra¿ania.
Dziêki ustanowieniu sta³ego dialogu miêdzy ró¿nymi poziomami administracji krajowej, unijne priorytety znajduj¹ siê bli¿ej obywateli, co zwiêksza zaanga¿owanie konieczne dla pomyœlnej realizacji strategii Europa 2020.
Zainteresowane podmioty i spo³eczeñstwo obywatelskie
Do realizacji strategii nale¿y równie¿ w³¹czyæ Komitet Ekonomiczno-Spo³eczny
oraz Komitet Regionów. Wiele pañstw cz³onkowskich wspiera wymianê dobrych praktyk,
ustalanie kryteriów oraz budowanie sieci kontaktów, które okaza³y siê bardzo skutecznym narzêdziem s³u¿¹cym zwiêkszeniu zaanga¿owania oraz zwiêkszeniu dynamiki
dzia³ania we wprowadzaniu koniecznych reform.
Sukces nowej strategii bêdzie zatem w g³ównej mierze zale¿a³ od tego, na ile instytucje Unii Europejskiej, pañstwa cz³onkowskie oraz regiony bêd¹ umia³y przekonuj¹co
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wyjaœniæ, ¿e reformy s¹ nieuniknione i niezbêdne do utrzymania obecnej jakoœci ¿ycia
i modeli spo³ecznych, a równie¿ od tego, jak bêd¹ przekazywaæ swoj¹ wizjê Europy
i pañstw cz³onkowskich w 2020 r. i informowaæ o tym, jakiego udzia³u oczekuj¹ od
obywateli, œrodowisk biznesowych i ich organizacji przedstawicielskich. W uznaniu
koniecznoœci uwzglêdnienia ró¿nic krajowych oraz wykszta³conych tradycji Komisja
przedstawi propozycjê wspólnych narzêdzi komunikacyjnych na potrzeby strategii.
DECYZJE RADY EUROPEJSKIEJ
Komisja wnosi, aby na swoim wiosennym szczycie w 2010 r. Rada Europejska:
– uzgodni³a priorytety tematyczne strategii Europa 2020;
– okreœli³a piêæ celów g³ównych, zgodnie z propozycj¹ opisan¹ w pkt 2 niniejszego do-

–

–

–

–

–
–
–

kumentu, wskazuj¹c, co Europa chce osi¹gn¹æ do 2020 r. w zakresie inwestycji na
badania i rozwój, edukacji, energii/zmian klimatu, stopy zatrudnienia oraz zmniejszania ubóstwa; wezwa³a pañstwa cz³onkowskie do dialogu z Komisj¹ Europejsk¹,
zmierzaj¹cego do prze³o¿enia celów unijnych na cele krajowe (z uwzglêdnieniem
sytuacji ka¿dego kraju i ró¿nic na etapie pocz¹tkowym), które bêd¹ przedmiotem decyzji na czerwcowym szczycie Rady Europejskiej;
wezwa³a Komisjê do przedstawienia wniosków legislacyjnych dotycz¹cych inicjatyw przewodnich oraz wezwa³a Radê (i jej sk³ady tematyczne) do przyjêcia odpowiednich decyzji w celu ich wdro¿enia;
podjê³a decyzjê o wzmocnieniu koordynacji polityki gospodarczej w celu zwiêkszenia pozytywnych wzajemnych oddzia³ywañ oraz lepszego radzenia sobie z problemami na poziomie UE; aby w tym celu zatwierdzi³a po³¹czenie ocen tematycznych
i ocen krajowych zaproponowane w niniejszym komunikacie przy jednoczesnym
œcis³ym zachowaniu integralnoœci paktu stabilnoœci i wzrostu; po³o¿y³a szczególny
nacisk na wzmocnienie unii monetarnej i walutowej;
wezwa³a wszystkie podmioty i zainteresowane strony (np. parlamenty narodowe/regionalne, w³adze regionalne i lokalne, partnerów spo³ecznych i spo³eczeñstwo obywatelskie, a tak¿e obywateli europejskich) do pomocy we wdra¿aniu strategii poprzez
partnerskie dzia³anie i podejmowanie dzia³añ le¿¹cych w zakresie ich odpowiedzialnoœci;
wezwa³a Komisjê do monitorowania postêpów i przedk³adania corocznego sprawozdania na wiosennym szczycie Rady Europejskiej, na którym przedstawiaæ bêdzie
przegl¹d postêpów osi¹gniêtych w realizacji wyznaczonych celów, w tym na podstawie kryteriów miêdzynarodowych, oraz stan wdro¿enia projektów przewodnich.
Na kolejnych posiedzeniach:
po opinii Parlamentu Europejskiego, popar³a zaproponowane zintegrowane wytyczne, które stanowi¹ instytucjonalne podstawy strategii;
zatwierdzi³a cele krajowe po przeprowadzeniu wzajemnej weryfikacji, maj¹cej na
celu zachowanie spójnoœci;
przedyskutowa³a poszczególne kwestie, dokonuj¹c oceny obecnej sytuacji w Europie oraz rozpatruj¹c mo¿liwoœæ przyspieszenia postêpów. Pierwsza debata na temat
badañ i innowacji – oparta o dane przedstawione przez Komisjê – mog³aby odbyæ siê
na szczycie Rady w paŸdzierniku.
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Za³¹cznik 1
EUROPA 2020: ZARYS
NAJWA¯NIEJSZE CELE:
– zwiêkszyæ stopê zatrudnienia osób w wieku 20–64 lat z obecnych 69% do co najmniej 75%;
– osi¹gn¹æ poziom inwestycji w dzia³alnoœæ badawczo-rozwojow¹ równy 3% PKB, przede
wszystkim poprzez poprawê warunków inwestowania w B+R przez sektor prywatny
i opracowanie nowego wskaŸnika umo¿liwiaj¹cego œledzenie procesów innowacji;
– ograniczyæ emisjê dwutlenku wêgla co najmniej o 20% w porównaniu z poziomem
z 1990 r. lub, jeœli pozwol¹ na to warunki, o 30%; zwiêkszyæ udzia³ odnawialnych
Ÿróde³ energii w naszym ca³kowitym zu¿yciu energii do 20% oraz zwiêkszyæ efektywnoœæ wykorzystania energii o 20%;
– ograniczyæ liczbê osób przedwczeœnie koñcz¹cych naukê szkoln¹ do 10% z obecnych 15% oraz zwiêkszyæ odsetek osób w wieku 30–34 lat posiadaj¹cych wy¿sze
wykszta³cenie z 31% do co najmniej 40%;
– ograniczyæ liczbê Europejczyków ¿yj¹cych poni¿ej krajowej granicy ubóstwa o 25%
poprzez wydobycie z ubóstwa 20 mln osób.

Inteligentny rozwój

Zrównowa¿ony rozwój

Rozwój sprzyjaj¹cy w³¹czeniu
spo³ecznemu

INNOWACJE

KLIMAT, ENERGIA I MOBILNOŒÆ ZATRUDNIENIE I UMIEJÊTNOŒCI

Przewodni projekt UE „Unia
innowacji” ma na celu poprawê
warunków ramowych i dostêpu
do finansowania badañ i innowacji, co powinno wzmocniæ
rolê ³añcucha innowacji i zwiêkszyæ poziom inwestycji w
ca³ej Unii.

Przewodni projekt UE „Europa efektywnie korzystaj¹ca z zasobów” ma na
celu uniezale¿nienie wzrostu gospodarczego od wykorzystania zasobów poprzez
zmniejszenie udzia³u emisji wêgla
w europejskiej gospodarce, wiêksze wykorzystanie odnawialnych Ÿróde³ energii,
modernizacjê transportu i propagowanie efektywnoœci energetycznej.

Przewodni projekt UE „Program na
rzecz nowych umiejêtnoœci i zatrudnienia” ma na celu modernizacjê rynków
pracy poprzez zwiêkszanie mobilnoœci
si³y roboczej oraz rozwijanie kwalifikacji przez ca³e ¿ycie, co powinno podnieœæ
wspó³czynnik
aktywnoœci
zawodowej i lepiej dopasowaæ do siebie popyt i poda¿ na rynku pracy.

EDUKACJA

KONKURENCYJNOŒÆ

WALKA Z UBÓSTWEM

Przewodni projekt UE „M³odzie¿ w drodze” ma na celu poprawê wyników systemów
kszta³cenia oraz podniesienie
atrakcyjnoœci
europejskiego
szkolnictwa wy¿szego na arenie miêdzynarodowej.

Przewodni projekt UE „Polityka przemys³owa w erze globalizacji” ma na
celu poprawê otoczenia biznesu, szczególnie w odniesieniu do MŒP, oraz
wspieranie rozwoju silnej i zrównowa¿onej bazy przemys³owej, przygotowanej do konkurowania na rynkach
œwiatowych.

Przewodni projekt UE „Europejski
program walki z ubóstwem” ma na celu
zapewnienie spójnoœci spo³ecznej i terytorialnej, tak aby korzyœci p³yn¹ce ze
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia
by³y szeroko dostêpne, a osoby ubogie
i wykluczone spo³ecznie mog³y ¿yæ
godnie i aktywnie uczestniczyæ w ¿yciu
spo³ecznym.

SPO£ECZEÑSTWO
CYFROWE
Przewodni projekt UE „Europejska agenda cyfrowa” ma na
celu upowszechnienie szybkiego
Internetu oraz umo¿liwienie gospodarstwom domowym i przedsiêbiorstwom czerpanie korzyœci
z jednolitego rynku cyfrowego.
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Za³¹cznik 2

STRUKTURA STRATEGII EUROPA 2020
Ogólna struktura Zintegrowane wytyczne okreœlaj¹ce zakres priorytetów UE, w tym najwa¿niejsze cele,
instytucyjna
jakie UE chce osi¹gn¹æ do roku 2020 i jakie trzeba prze³o¿yæ na cele krajowe
Realizacja

Sprawozdania krajowe

Podejœcie tematyczne

Cel: pomóc pañstwom cz³onkowskim w opracowaniu i realizacji strategii wyjœcia z kryzysu umo¿liwiaj¹cych przywrócenie stabilnoœci
makroekonomicznej, okreœlenie krajowych
punktów przeci¹¿enia i powrót do trwa³ego
wzrostu i stabilnych finansów publicznych

Cel: osi¹gn¹æ najwa¿niejsze cele uzgodnione
na poziomie UE, ³¹cz¹c dzia³ania na poziomie
unijnym z dzia³aniami krajowymi.

Podejœcie: bardziej szczegó³owa ocena najwiêkszych problemów makroekonomicznych,
przed jakimi stoj¹ pañstwa cz³onkowskie,
z uwzglêdnieniem wzajemnych oddzia³ywañ
miêdzy pañstwami i obszarami polityki.

Instrumenty: sprawozdania pañstw cz³onkowskich przedstawiane w ramach poprawionych
krajowych programów reform, zawieraj¹ce
informacje o przeszkodach w rozwoju i postêpie w osi¹ganiu celów; wskazówki wydawane
na poziomie UE w formie zaleceñ, zgodnie
z ogólnymi wytycznymi polityki gospodarczej (art. 121 ust. 2) i wytycznymi dotycz¹cymi zatrudnienia (art. 148).

Instrumenty: sprawozdania pañstw cz³onkowskich przedstawiane w ramach programów stabilnoœci i konwergencji; oddzielne,
ale zsynchronizowane zalecenia dotycz¹ce
polityki bud¿etowej (zawarte w opiniach na
temat programów stabilnoœci i konwergencji)
oraz nierównowagi makroekonomicznej i przeszkód w rozwoju, zgodnie z ogólnymi wytycznymi polityki gospodarczej (art. 121 ust. 2).

Podejœcie: strategiczna rola sektorowych
k³adów Rady w nadzorowaniu i analizowaniu
postêpów w osi¹ganiu uzgodnionych celów.

Za³¹cznik III
PROPONOWANY HARMONOGRAM 2010–2012
2010
Komisja Europejska
Propozycje ogólnego kszta³tu strategii EUROPA 2020
Wiosenny szczyt Rady Europejskiej
Uzgodnienie ogólnego podejœcia i zakresu najwa¿niejszych celów UE
Komisja Europejska
Propozycje zintegrowanych wytycznych dla strategii EUROPA 2020
Parlament Europejski
Debata nad strategi¹ i opinia w sprawie zintegrowanych wytycznych
Rada Ministrów
Dopracowanie najwa¿niejszych parametrów (cele UE/cele krajowe, projekty przewodnie, zintegrowane wytyczne)
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Czerwcowy szczyt Rady Europejskiej
Zatwierdzenie strategii EUROPA 2020, potwierdzenie celów UE i celów krajowych
oraz zaaprobowanie zintegrowanych wytycznych
Komisja Europejska
Wskazówki operacyjne dotycz¹ce kolejnych dzia³añ w ramach strategii EUROPA 2020
Jesienny szczyt Rady Europejskiej
Szczegó³owa dyskusja nad wybranym zagadnieniem tematycznym (np. B+R i innowacja)
Pañstwa cz³onkowskie
Programy stabilnoœci i konwergencji oraz krajowe programy reform
2011
Komisja Europejska
Roczne sprawozdanie na wiosenny szczyt europejski, opinie dotycz¹ce programów
stabilnoœci i konwergencji oraz propozycje zaleceñ
Rada Ministrów
Analiza przedstawionych przez Komisjê propozycji zaleceñ, spotkanie Rady ECOFIN
w sprawie paktu stabilnoœci i wzrostu
Parlament Europejski
Posiedzenie plenarne i przyjêcie rezolucji
Wiosenny szczyt Rady Europejskiej
Ocena postêpów i wyznaczenie strategicznych kierunków
Pañstwa cz³onkowskie, Komisja Europejska, Rada
Uzupe³nienie zaleceñ, realizacja reform i sk³adanie sprawozdañ
2012
Ta sama procedura, ze szczególnym naciskiem na monitorowanie postêpów

