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      Sprawozdanie nr 75/2012 
 

 
 

Sprawozdanie z inicjatyw i opinii Komisji Europejskiej we wrześniu 2012 r.  
 (wybrane) 
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decyzje o wszczęciu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego 
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1. GOSPODARKA MORSKA - „Niebieski” wzrost: Komisja przedstawia 
perspektywy w zakresie zrównoważonego wzrostu w sektorach morskich  

 
Aby wyjść z kryzysu, Europa potrzebuje udziału wszystkich sektorów gospodarki. W 
komunikacie w sprawie „niebieskiego” wzrostu przyjętym w dniu 13 września 2012 r., 
Komisja Europejska przedstawia obiecujące oznaki wzrostu gospodarczego i 
perspektywy zatrudnienia w sektorach morskich, mogące przyczynić się do poprawy 
sytuacji gospodarczej w Europie. Te sektory gospodarki dają zatrudnienie ok. 5,4 mln 
osób i przyczyniają się do wytworzenia wartości dodanej brutto wynoszącej ogółem ok. 
500 mld euro. Do 2020 r. wartości te powinny wzrosnąć odpowiednio do poziomu 7 
mln i prawie 600 mld euro. Komisja ustaliła, że aby wykorzystać ten potencjał, należy 
usunąć przeszkody utrudniające wzrost i wprowadzić w życie inteligentne rozwiązania, 
które przyśpieszą rozwój nowych sektorów. Poprzez promowanie badań morskich i 
innowacji, wspieranie innowacyjnych MŚP, zapewnianie potrzebnych kwalifikacji oraz 
wspieranie innowacyjnych produktów i technologii, Europa może uwolnić 
niewykorzystany potencjał wzrostu swojej niebieskiej gospodarki, zachowując 
jednocześnie różnorodność biologiczną i chroniąc środowisko. Tradycyjne sektory, 
takie jak transport morski oraz turystyka morska i nadmorska zyskają na 
konkurencyjności. Rozwijające się i wschodzące sektory, takie jak energia odnawialna 
mórz i oceanów oraz niebieska biotechnologia, mogą mieć kluczowe znaczenie dla 
tworzenia nowych miejsc pracy, przyjaznych środowisku źródeł energii oraz 
wytwarzania większej liczby produktów i usług. 
 
Przedstawiony komunikat stanowi pierwszy krok procesu, który na stałe wprowadzi 
niebieską gospodarkę do planów państw członkowskich, regionów, przedsiębiorstw i 
społeczeństwa obywatelskiego. Opisano w nim, jak państwa członkowskie i strategie 
polityczne UE wspierały niebieską gospodarkę do tej pory. Następnie określono pięć 
konkretnych dziedzin odznaczających się szczególnym potencjałem w zakresie wzrostu, 
w których ukierunkowane działania mogą stanowić dodatkowy bodziec: i) turystyka 
morska, nadmorska i rejsowa, ii) niebieska energia, iii) morskie zasoby mineralne, iv) 
akwakultura i v) niebieska biotechnologia.  
 
Komisja uruchomi wkrótce szereg inicjatyw w celu zbadania i rozwinięcia potencjału 
wzrostu w tych obszarach, między innymi opublikuje komunikaty dotyczące turystyki 
nadmorskiej i morskiej, energii mórz i oceanów, niebieskiej biotechnologii i morskiego 
górnictwa surowców mineralnych, jak również strategiczne wytyczne w dziedzinie 
akwakultury. Wszystkie inicjatywy będą podejmowane w porozumieniu z państwami 
członkowskimi i zainteresowanymi stronami. 
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Komisarz ds. gospodarki morskiej i rybołówstwa Maria Damanaki stwierdziła: 
„Wszystkie sektory gospodarki europejskiej są niezbędne, abyśmy mogli przejść przez 
ten trudny okres. Niebieska gospodarka stwarza możliwości zrównoważonego wzrostu 
gospodarczego zarówno w już istniejących, jak i w nowych sektorach morskich. 
Innowacyjność, przedsiębiorczość i dynamiczny rozwój to cechy wyróżniające te 
sektory gospodarki europejskiej. „Niebieski” wzrost to strategia mająca sprawić, że 
wszyscy – począwszy od instytucji europejskich i państw członkowskich po regiony i 
MŚP – podejmą działania mające na celu sprostanie obecnym wyzwaniom, aby 
zapewnić najbardziej wydajne i zrównoważone wykorzystanie zasobów mórz i 
wybrzeży”. 
 
• Kontekst 
 
„Niebieski” wzrost to wkład zintegrowanej polityki morskiej UE w realizację celów 
strategii „Europa 2020” na rzecz inteligentnego, trwałego i sprzyjającego włączeniu 
społecznemu wzrostu gospodarczego.  
 
Na podstawie Blue Growth Study (analizy niebieskiego wzrostu) Komisja stworzyła 
całościowy obraz znaczenia gospodarczego sektorów morskich w Europie oraz 
zatrudnienia w nich, a także przedstawiła realistyczne perspektywy dla tych sektorów na 
nadchodzące lata i wskazała na szczególny potencjał w zakresie innowacji i tworzenia 
nowych miejsc pracy. 
 
Przeprowadzone badanie wykazało, że turystyka nadmorska i morska jest największym 
sektorem gospodarki morskiej pod względem wartości dodanej brutto i zatrudnienia, 
który zgodnie z oczekiwaniami powinien wzrosnąć o 2 do 3 proc. do 2020 r., natomiast 
w turystyce rejsowej do roku 2020 ma powstać 100 000 nowych miejsc pracy w 
porównaniu z rokiem 2010. Oczekuje się, że w najbliższej przyszłości zainstalowana 
moc energii mórz i oceanów na poziomie światowym ulegnie podwojeniu, zatem 
komercjalizacja technologii produkcji energii z fal i pływów rozpowszechni się z uwagi 
na zmniejszenie kosztów technicznych. Zgodnie z szacunkami światowy roczny obrót 
morskiego górnictwa surowców mineralnych wzrośnie praktycznie od zera do 5 mld 
euro w najbliższych 10 latach, a do 2030 r. osiągnie 10 mld euro. Akwakultura w UE 
mogłaby przyczynić się do zmiany diety na zdrowszą, gdyby można było osiągnąć 
stopę wzrostu porównywalną do tej spoza UE. W ciągu najbliższej dekady niebieski 
sektor biotechnologii powinien stać się źródłem produktów masowych, włącznie z 
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kosmetykami, produktami żywnościowymi, farmaceutykami, chemikaliami i 
biopaliwami. 
 
Komunikat w sprawie „niebieskiego” wzrostu będzie stanowić jeden z głównych 
tematów dyskusji w trakcie konferencji ministerialnej dotyczącej zintegrowanej polityki 
morskiej, która odbędzie się w Limassol na Cyprze w dniu 8 października 2012 r. 
 
• Sprawozdanie z postępu prac w dziedzinie zintegrowanej polityki morskiej 
 
W oddzielnym sprawozdaniu przyjętym w dniu 13 września br. przez Komisję 
podsumowano postępy we wdrażaniu zintegrowanej polityki morskiej z 2007 r. i 
przedstawiono wykaz wszystkich inicjatyw Komisji mających na celu wsparcie 
zrównoważonego rozwoju morskiego. Od czasu swego utworzenia zintegrowana 
polityka morska stawia sobie za zadanie przyczynić się do zrównoważonego rozwoju 
europejskiej gospodarki morskiej poprzez ułatwienie współpracy transgranicznej 
wszystkich zainteresowanych stron we wszystkich sektorach gospodarki morskiej.  
Dodatkowe informacje:  

• Strona internetowa Dyrekcji Generalnej ds. Gospodarki Morskiej i 
Rybołówstwa poświęcona tej tematyce:   

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/blue_growth/index_pl.htm 
• Link do sprawozdania z postępu prac w zakresie zintegrowanej polityki 

morskiej: http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/index_en.htm 
 
 
2. ŚRODOWISKO - Konsolidacja informacji w celu zwalczania zagrożenia, 

jakie stanowią gatunki obce w Europie  
 
Jak wiele roślin, które nie pochodzą z tego regionu, można znaleźć w Alpach? Jakie 
zwierzęta zostały celowo lub przypadkowo wprowadzone do Dunaju? Jak poważnym 
zagrożeniem staną się one dla lokalnej dzikiej flory i fauny? Europejska sieć 
informacyjna na temat gatunków obcych (EASIN), uruchomiona 14 września 2012 r. 
przez Wspólne Centrum Badawcze (JRC), będące wewnętrzną służbę naukową Komisji 
Europejskiej, to pierwsze miejsce, w którym można uzyskać odpowiedź na te i inne 
pytania związane z 16 000 gatunków obcych, których pojawienie się zgłoszono jak 
dotąd w skali całej Europy. Ta pierwsza tego typu europejska sieć informacyjna stanowi 
ważny postęp w walce z zagrożeniem, jakie przedstawiają gatunki obce, które stają się 
inwazyjne. Gatunki inwazyjne stanowią poważne niebezpieczeństwo dla różnorodności 
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biologicznej i zasobów naturalnych, a powodowane przez nie szkody gospodarcze 
szacuje się na około 12 mld euro rocznie. 
 
Komisarz ds. środowiska, Janez Potočnik, powiedział: „Inwazyjne gatunki obce stają 
się źródłem coraz większych problemów dla naszych zasobów naturalnych, zdrowia 
ludzkiego i gospodarki. Źródłem tego zagrożenia są gatunki nierodzime, których liczba 
szybko wzrasta w coraz ściślej ze sobą powiązanym świecie. Sieć EASIN pomoże 
mieszkańcom Europy uzyskać lepsze informacje na temat lokalizacji i 
rozpowszechnienia gatunków obcych, co przyczyni się do lepszego procesu 
kształtowania polityki w tej trudnej kwestii”. 
 
Na całym świecie rośnie liczba obcych gatunków – są to gatunki nierodzime, które 
osiedliły się w nowym środowisku. Większość z nich nie stanowi poważnego 
zagrożenia dla tego środowiska. Jednakże niektóre z nich tak dobrze przystosowują się 
do nowych warunków, że stają się gatunkami inwazyjnymi – przestają być 
biologicznymi ciekawostkami, a stają się prawdziwą groźbą dla lokalnych 
ekosystemów, upraw oraz inwentarza żywego, zagrażając dobrostanowi 
środowiskowemu i społecznemu. Inwazyjne gatunki obce to druga najpoważniejsza 
przyczyna utraty różnorodności biologicznej, po zmianach siedlisk naturalnych. 
 
EASIN ułatwia sporządzanie map rozmieszczenia gatunków obcych i ich klasyfikację 
dzięki metodzie indeksowania danych zgłaszanych z ponad 40 internetowych baz 
danych. Dzięki aktualizowanym na bieżąco funkcjom sieciowym użytkownicy mogą 
oglądać i sprawdzać na mapie rozmieszczenie gatunków obcych w Europie, a także 
wyszukiwać je za pomocą różnych kryteriów takich jak środowisko, w którym gatunki 
te występują (lądowe, morskie lub słodkowodne), ich klasyfikacja biologiczna czy drogi 
ich wprowadzania. 
 
Najważniejszym elementem EASIN jest katalog, który zawiera obecnie ponad 16 000 
gatunków. Ten rejestr wszystkich zgłoszonych gatunków obcych w Europie został 
przygotowany w drodze kompilacji, weryfikacji i standaryzacji informacji dostępnych 
w internecie i w literaturze naukowej. Użytkownicy EASIN mogą badać i sprawdzać na 
mapie dane georeferencyjne na temat gatunków obcych z następujących internetowych 
baz danych: globalny system informacyjny na temat różnorodności biologicznej 
(GBIF), globalna sieć informacyjna na temat gatunków inwazyjnych (GISIN) i 
regionalne euroazjatyckie centrum ds. inwazji biologicznych (REABIC). W 
nadchodzących latach zostaną dołączone nowe źródła danych. Narzędzia internetowe i 
usługi EASIN są zgodne z uznanymi międzynarodowymi normami i protokołami. 
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Korzystanie z nich jest bezpłatne, natomiast dane pozostają własnością źródeł, z których 
je zaczerpnięto i które są odpowiednio cytowane w EASIN. 
 
• Dalsze działania 
 
Zwalczanie inwazyjnych gatunków obcych stanowi jeden z sześciu głównych celów 
unijnej strategii ochrony różnorodności biologicznej na 2020 r., a Komisja 
przygotowuje obecnie szczegółowe wnioski wzmacniające prawodawstwo w tej 
dziedzinie. 
 
• Kontekst 
 
Gatunki obce występują w niemal każdym typie ekosystemu na Ziemi. W niektórych 
przypadkach stają się one inwazyjne i zagrażają rodzimej biocie. Reprezentują one 
wszystkie główne grupy taksonomiczne, w tym wirusy, grzyby, algi, mchy, paprocie, 
rośliny wyższe, bezkręgowce, ryby, płazy, gady, ptaki i ssaki. Inwazyjne gatunki obce 
mogą przekształcać strukturę i skład gatunkowy ekosystemów wypierając gatunki 
rodzime lub zajmując ich miejsce: bezpośrednio – w drodze drapieżnictwa lub 
konkurowania o zasoby, albo pośrednio – zmieniając siedliska przyrodnicze czy obieg 
składników odżywczych w systemie. Koszty dla zdrowia ludzkiego obejmują 
rozprzestrzenianie się chorób i alergenów, koszty dla gospodarki to szkody w rolnictwie 
i infrastrukturze, a dla środowiska naturalnego – nieodwracalna utrata gatunków 
rodzimych, szkody w ekosystemach i różnorodności biologicznej, które stanowią ich 
podstawę.  
 
Szacuje się, że 10–15 proc. gatunków obcych zidentyfikowanych w środowiskach 
naturalnych w Europie rozprzestrzenia się i powoduje straty środowiskowe, 
gospodarcze lub społeczne. Gatunki takie jak barszcz mantegazyjski, rak sygnałowy, 
racicznica zmienna i piżmak wywierają obecnie wpływ na zdrowie ludzkie, powodują 
poważne szkody w lasach, uprawach i zasobach rybnych oraz zatory na drogach 
wodnych. Na przykład rdestowiec japoński hamuje wzrost innych roślin, wypiera 
rodzime gatunki roślin i powoduje poważne szkody w infrastrukturze, co pociąga za 
sobą bardzo duże skutki gospodarcze. Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami w 
Anglii, Szkocji i Walii tylko ten jeden gatunek rośliny powoduje każdego roku szkody 
w wysokości 205 milionów euro. 
 
• Dodatkowe informacje:  
Zob. http://easin.jrc.ec.europa.eu/  
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http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm 
 
 
3. ŚRODOWISKO - Wielu Europejczyków jest nadal narażonych na szkodliwe 

zanieczyszczenia powietrza 
 
Prawie jedna trzecia mieszkańców europejskich miast jest narażona na zbyt wysokie 
stężenia cząstek stałych (PM) w powietrzu. Cząstki stałe są jednym z najważniejszych 
zanieczyszczeń pod względem szkodliwości dla zdrowia ludzkiego, ponieważ 
przenikają do wrażliwych części układu oddechowego. W ostatnich dziesięcioleciach 
UE poczyniła postępy w ograniczaniu zanieczyszczeń powietrza, które powodują 
zakwaszenie, ale nowe sprawozdanie opublikowane przez Europejską Agencję 
Środowiska (EEA) dowodzi, że w wielu częściach Europy występują uporczywe 
problemy związane ze stężeniami cząstek stałych w powietrzu zewnętrznym i ozonu w 
przyziemnej warstwie atmosfery. 
 
Komisarz ds. środowiska Janez Potočnik powiedział: „Sprawozdanie to w 
odpowiedniej chwili przypomina nam, jak ważna jest jakość powietrza dla zdrowia 
naszych obywateli. Dlatego właśnie pragnę, aby rok 2013 był Rokiem Powietrza. Zajmę 
się też wzmacnianiem naszych przepisów dotyczących jakości powietrza, aby 
rozwiązać zidentyfikowane dziś problemy.” 
 
Prof. Jacqueline McGlade, dyrektor wykonawcza EEA, powiedziała: „Dzięki polityce 
Unii Europejskiej w ostatniej dekadzie udało się obniżyć emisje wielu zanieczyszczeń, 
ale możemy pójść jeszcze dalej. W wielu krajach stężenia zanieczyszczeń powietrza są 
nadal powyżej określonych przepisami i zalecanych pułapów, które wyznaczono w celu 
ochrony zdrowia obywateli europejskich. W rzeczywistości zanieczyszczenie powietrza 
zmniejsza średnią długość życia ludzi o około dwa lata w najbardziej 
zanieczyszczonych miastach i regionach.” 
 
W sprawozdaniu EEA pt. „Jakość powietrza w Europie w 2012 r.” przeanalizowano 
narażenie obywateli na zanieczyszczenia powietrza oraz przedstawiono przegląd jakości 
powietrza w Europie. Sprawozdanie ma służyć wspieraniu rozwoju bardziej skutecznej 
polityki czystego powietrza. 
 
Najważniejsze ustalenia: 
 

• Cząstki stałe (PM) są zanieczyszczeniem powietrza powodującym 
najpoważniejsze zagrożenie dla zdrowia w UE, prowadzące do przedwczesnej 
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umieralności. W sprawozdaniu oszacowano, że w 2010 r. 21 proc. ludności miejskiej 
było narażone na stężenia cząstek PM10 na poziomach wyższych niż najbardziej 
rygorystyczne dopuszczalne w UE dzienne wartości wyznaczone w celu ochrony 
zdrowia. Do 30 proc. ludności miejskiej było narażone na stężenia drobniejszych 
cząstek PM2.5 na poziomach przekraczających (mniej rygorystyczne) dopuszczalne w 
UE roczne wartości. Według poziomów odniesienia WHO, które są jeszcze bardziej 
rygorystyczne niż te ustalone na podstawie przepisów UE, odpowiednio do 81 proc. i 95 
proc. mieszkańców miast było narażonych na stężenia przekraczające wartości 
odniesienia wyznaczone w celu ochrony zdrowia ludzkiego – co świadczy o pilnej 
potrzebie przeprowadzenia zaplanowanego przeglądu przepisów dotyczących 
powietrza.  
• Ozon (O3) może powodować choroby układu oddechowego i prowadzić do 
przedwczesnej umieralności. Narażenie w miastach jest bardzo wysokie – w 2010 r. 97 
proc. mieszkańców miast UE było narażonych na stężenia O3 powyżej poziomu 
odniesienia WHO. 17 proc. było narażonych na stężenia powyżej wartości docelowej 
UE dla O3. W 2009 r. 22 proc. gruntów ornych w Europie był narażonych na szkodliwe 
stężenia O3, co doprowadziło do strat w rolnictwie. 
• Dwutlenek azotu (NO2), jest jedną z głównych przyczyn eutrofizacji 
(nadmiernego wzrostu glonów i roślin w wodzie) i zakwaszenia, a także przyczynia się 
do powstawania PM i O3. W 2010 r., 7 proc. Europejczyków mieszkających w miastach 
było narażonych na NO2 na poziomie powyżej unijnych wartości dopuszczalnych. 
Krajowe poziomy emisji tlenków azotu w wielu krajach europejskich nadal 
przekraczają pułapy emisji określone w przepisach UE i na podstawie umów ONZ. 
• Benzo[a]piren (BaP) jest substancją rakotwórczą. Znaczna część ludności 
miejskiej w UE (20–29 proc. w latach 2008–2010) była narażona na stężenia 
przekraczające wartość docelową UE, która musi zostać osiągnięta do 2013 r. Wzrost 
emisji BaP w Europie w ciągu ostatnich lat stanowi zatem powód do obaw. 
• Dwutlenek siarki (SO2) to przykład sukcesu: jego emisje znacznie ograniczono 
w ostatnich latach dzięki przepisom UE narzucającym wymóg korzystania z technologii 
niskoemisyjnych i zapewnienia niższej zawartości siarki w paliwach. Rok 2010 był 
pierwszym rokiem, w którym ludność miejska UE nie była narażona na stężenia SO2 
przekraczające unijne wartości dopuszczalne.  
• Tlenek węgla, benzen i metale ciężkie (arsen, kadm, nikiel, ołów) – ich stężenia 
w powietrzu zewnętrznym w UE są na ogół niskie, lokalne i sporadyczne, a przypadki 
przekroczenia wartości dopuszczalnych i docelowych określonych w przepisach UE są 
nieliczne. 
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• Dalsze działania 
 
W ostatnich latach Europejska Agencja Środowiska opublikowała roczne informacje o 
emisjach substancji zanieczyszczających powietrze i przekraczaniu pułapów emisji 
określonych na podstawie dyrektywy w sprawie krajowych poziomów emisji. Jeszcze w 
tym roku EAA opublikuje retrospektywną analizę, aby ustalić, czy wyznaczone w tej 
dyrektywie cele w zakresie ochrony zdrowia i środowiska na 2010 r. zostały 
zrealizowane  
 
Komisja Europejska przygotowuje przegląd unijnych przepisów dotyczących powietrza 
w porozumieniu z zainteresowanymi stronami i położy szczególny nacisk na politykę w 
zakresie zanieczyszczenia powietrza w 2013 r. 
 
• Kontekst 
 
Niska jakość powietrza może powodować choroby serca, zaburzenia oddechowe, raka 
płuc, problemy z oddychaniem i inne schorzenia. Niektóre substancje zanieczyszczające 
mogą prowadzić do eutrofizacji, zmniejszenia plonów w rolnictwie, spowolnienia 
wzrostu lasów, a także wpływać na klimat. Emisje kilku zanieczyszczeń spadły w 
ostatnich latach, czego rezultatem jest poprawa jakości powietrza w niektórych 
obszarach. Jednakże nie zawsze prowadziło to do odpowiedniego spadku stężenia 
zanieczyszczenia powietrza. Utrzymujące się problemy związane z jakością powietrza 
wymagają dalszych działań na rzecz zmniejszenia emisji kilku rodzajów 
zanieczyszczeń.  
 
Dodatkowe informacje:  
http://ec.europa.eu/environment/air/quality/index.htm 
http://www.eea.europa.eu/themes/air 
 
 
4. ŻYWNOŚĆ - Komisja proponuje bardziej precyzyjne przepisy dotyczące 

statusu pyłku w miodzie 
 
Komisja Europejska przyjęła 26 września br. wniosek w sprawie zmiany przepisów 
dotyczących miodu1. Celem tych zmian jest dookreślenie rzeczywistej natury pyłku w 

                                                 
1 Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 

2001/110/WE w sprawie miodu.  
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związku z orzeczeniem prejudycjalnym Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości2. 
We wniosku zdefiniowano pyłek, zgodnie z międzynarodowymi normami WTO, jako 
naturalny komponent miodu, nie zaś jego składnik. 
 
Trybunał oparł swoją wykładnię na dyrektywie z 2001 r. w sprawie miodu. Uznał on 
pyłek za składnik miodu, twierdząc, że pyłek znajduje się miodzie głównie w wyniku 
działań pszczelarza. We wniosku Komisji uznano jednak pyłek za naturalny 
komponent, a nie składnik miodu. Obecność pyłku w ulu jest rezultatem działalności 
pszczół i znajduje się on w miodzie niezależnie od działań pszczelarza. W związku z 
tym, że pyłek uważa się za naturalny komponent miodu, nie będą miały zastosowania 
przepisy UE wymagające zamieszczenia wykazu składników na etykiecie.  
 
Wniosek Komisji pozostaje bez wpływu na ustalenia Trybunału dotyczące stosowania 
przepisów dotyczących GMO do genetycznie zmodyfikowanego pyłku w żywności. W 
szczególności, propozycja Komisji nie zmienia wniosku Trybunału, zgodnie z którym 
miód zawierający genetycznie zmodyfikowany pyłek może być wprowadzany do 
obrotu tylko pod warunkiem uzyskania pozwolenia zgodnie z odpowiednimi 
przepisami. Zastosowanie będą miały także przepisy dotyczące etykietowania GMO w 
żywności3. Wniosek Komisji ma również na celu dostosowanie obecnych uprawnień 
wykonawczych Komisji, określonych w dyrektywie 2001/110/WE w sprawie miodu, do 
uprawnień wprowadzonych Traktatem z Lizbony. 
 
• Rynek miodu w UE – dane liczbowe 
 
W UE powstaje około 13 proc. światowej produkcji miodu (200 tys. ton). Największym 
europejskim producentem jest Hiszpania (33 tys. ton), na dalszych miejscach plasują się 
Włochy, Węgry i Rumunia (każde z tych państw produkuje ok. 22 tys. ton) oraz 
Portugalia (21 tys. ton). Unia importuje ok. 140 tys. ton miodu, co stanowi 40 proc. 
łącznej konsumpcji tego produktu w UE.  

                                                 
2 Sprawa C-442/09, wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 6 września 2011 r. (wniosek o wydanie 

orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Niemcy)) — 
Karl Heinz Bablok i in. przeciwko Freistaat Bayern, Dz.U. C 311 z 22.10.2011, s 7. Sądy krajowe 
każdego państwa UE odpowiadają za zapewnienie właściwego stosowania prawa europejskiego w 
tym państwie. Aby zapobiec stosowaniu różnej wykładni prawa UE przez poszczególne państwa UE, 
wprowadzono postępowanie prejudycjalne, w ramach którego sąd krajowy, który ma wątpliwości co 
do wykładni lub ważności prawa UE, może zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości o opinię. 
Trybunał wyraża ją w formie „orzeczenia prejudycjalnego”. 

3 Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1829/2003 należy zamieszczać na etykiecie informację o 
obecności materiału zawierającego zatwierdzone GMO, składającego się lub wyprodukowanego z 
nich, chyba że obecność tego materiału nie przekracza 0,9 proc. każdego składnika. 
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• Kontekst 
 
Omawiana kwestia pojawiła się w kontekście sporu o status prawny miodu, wszczętego 
przez niemieckiego pszczelarza, gdy w jego miodzie wykryto pyłek genetycznie 
zmodyfikowanej kukurydzy MON 810. Niemiecki sąd zwrócił się do Europejskiego 
Trybunału Sprawiedliwości o wydanie orzeczenia prejudycjalnego w tej sprawie. 
 
W dniu 6 września 2011 r. Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał wyrok, w 
którym stwierdził, że: a) dotychczas błędnie interpretowano zakres stosowania 
przepisów dotyczących GMO (przepisy te w pełni stosuje się do genetycznie 
zmodyfikowanego pyłku w miodzie); oraz b) pyłek obecny w miodzie należy uznać za 
jego składnik. 
 
Więcej informacji na temat sprawy C-442/09 można znaleźć pod adresem: 
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2011-09/cp110079pl.pdf 
 
 
5. TRANSPORT - Badanie Eurobarometru: 71 proc. Europejczyków popiera 

większą konkurencję w kolejach krajowych i regionalnych 
 
71 proc. obywateli UE opowiada się za otwarciem krajowych i regionalnych systemów 
kolei na konkurencję. Takie rozwiązanie popiera łącznie ponad 60 proc. ankietowanych 
we wszystkich państwach członkowskich – z wyjątkiem dwóch państw (Holandia i 
Luksemburg). 78 proc. obywateli UE uważa, że większa konkurencja okaże się 
korzystna dla pasażerów. 
 
Specjalne badanie Eurobarometru wskazuje, że niecała połowa Europejczyków jest 
zadowolona z systemów kolei w swoich krajach (46 proc.), chociaż warto dodać, iż 
poziom zadowolenia wzrósł w porównaniu z rokiem 1997, kiedy to wynosił 41 proc. 
Poziom zadowolenia waha się od 67 proc. w Finlandii do 18 proc. w Bułgarii. Jest on 
przeważnie dość niski w państwach członkowskich Europy Środkowej i Południowo-
Wschodniej (Republika Czeska, Węgry, Słowenia, Słowacja, Polska, Rumunia, 
Bułgaria i Grecja). 
 
Zdaniem większości Europejczyków otwarcie na konkurencję wywrze korzystny wpływ 
na ceny biletów (72 proc.), jakość usług oferowanych pasażerom w pociągach 
(71 proc.), wygodę i czystość pociągów (70 proc.), częstotliwość kursów kolejowych 
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(68 proc.), punktualność pociągów (66 proc.), sposób zarządzania przedsiębiorstwami 
kolejowymi (63 proc.) oraz liczbę stacji kolejowych lub obsługiwanych tras (62 proc.). 
 
Zdecydowana większość Europejczyków oczekuje, że z większej konkurencji na rynku 
kolejowym skorzystają określone grupy zainteresowanych osób np. pasażerowie 
(78 proc.), prywatni przewoźnicy kolejowi (68 proc.) i pracownicy przedsiębiorstw 
przewozu kolejowego (55 proc.).  
 
Ponadto 70 proc. obywateli UE wyraziło nadzieję, że konkurencja spowoduje powstanie 
usług kolejowych o podstawowym zakresie (podobnych do tanich linii lotniczych), a 
43 proc. oczekuje rozwoju dodatkowych usług (posiłki, filmy, gazety itp.). Warto 
dodać, że prawie dwie trzecie (65 proc.) Europejczyków chciałoby mieć więcej 
możliwości kupowania biletów kolejowych (np. przez internet, za pomocą smartfonów 
lub w pociągu).  
 
• Kolejne działania 
 
W nadchodzących miesiącach Komisja Europejska zamierza przyjąć nowy pakiet 
środków – tzw. czwarty pakiet kolejowy, aby otworzyć krajowe rynki kolei 
pasażerskich na konkurencję, skrócić czas wchodzenia taboru kolejowego na rynek 
(dzięki większej roli Europejskiej Agencji Kolejowej) oraz udoskonalić zarządzanie 
infrastrukturą kolejową (by poprawić wydajność funkcjonowania kolei i zwiększyć 
konkurencję).  
 
• Dodatkowe informacje 
 
Ponad połowa Europejczyków (55 proc.) korzysta z pociągów krajowych lub 
regionalnych: co najmniej raz w tygodniu (6 proc.), kilka razy w miesiącu (4 proc.), 
kilka razy w roku (19 proc.) lub najwyżej raz w roku (26 proc.). Ponad czterech na 
dziesięciu Europejczyków nigdy nie podróżowało takimi pociągami (45 proc.). 
 
Nieco ponad czterech na dziesięciu Europejczyków (41 proc.) korzysta z pociągów 
podmiejskich: co najmniej raz w tygodniu (7 proc.), kilka razy w miesiącu (5 proc.), 
kilka razy w roku (13 proc.) lub najwyżej raz w roku (15 proc.). Prawie sześciu na 
dziesięciu Europejczyków nigdy nie podróżowało takimi pociągami (59 proc.). 
 
Główny cel przejazdu pociągami krajowymi lub regionalnymi stanowi wyjazd 
wypoczynkowy (70 proc.); mniejsza grupa pasażerów deklaruje, że dojeżdża koleją do 
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pracy, szkoły albo na zajęcia (10 proc.), bądź że korzysta z kolei w przypadku podróży 
służbowych (10 proc.) 
 
Europejczyków, którzy nigdy nie jeżdżą pociągami lub robią to najwyżej raz w roku, 
zapytano, jakie zmiany zachęciłyby ich do takich przejazdów. Ponad czterech na 
dziesięciu respondentów z tej grupy wymieniło w odpowiedzi niższe ceny (43 proc.) O 
wiele rzadziej wybierano inne ulepszenia: lepsze sieci o większej liczbie tras lub stacji 
(20 proc.), szybsze przejazdy (17 proc.), większa niezawodność usług (16 proc.), 
wygodniejsze i czystsze pociągi (16 proc.) oraz większa częstotliwość usług (14 proc.). 
Prawie trzydzieści procent respondentów, którzy nigdy nie podróżują pociągami lub 
robią to rzadko, oświadczyło, że nic nie mogłoby ich skłonić do korzystania z kolei (28 
proc.). 
 
Prawie połowa Europejczyków (46 proc.) jest zadowolona z obecnego krajowego i 
regionalnego systemu kolei w swoich państwach. Jednak znaczna część ankietowanych 
stwierdziła, że nie jest zadowolona z tych usług (36 proc.). 
 
Większość Europejczyków (71 proc.) popiera otwarcie krajowego i regionalnego 
systemu kolei na konkurencję, pod warunkiem, że wszyscy przewoźnicy będą spełniać 
takie same normy bezpieczeństwa.  
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_399_380_en.htm#388 
 
 
6. TRANSPORT - Unia Europejska wspiera kluczowe projekty 

infrastrukturalne kwotą prawie 200 mln euro 
 
Komisja Europejska wybrała 74 projekty, które w ramach programu rozwoju 
transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) otrzymają prawie 200 mln euro 
dofinansowania ze środków UE na kontynuację poprawy infrastruktury transportowej w 
granicach UE. W toku realizacji tych 74 projektów, wybranych w wyniku dorocznego 
zaproszenia do składania wniosków z 2011 r., wsparcie finansowe UE zostanie 
wykorzystane do różnych celów, od budowy lub modernizacji istniejących połączeń 
przez wsparcie korytarzy transportowych i umocnienie partnerstwa publiczno-
prywatnego po innowacyjne instrumenty finansowe. 
 
Odpowiedzialny za transport wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Siim Kallas 
powiedział: „Komisja Europejska nadal wspiera budowę i modernizację europejskiej 
infrastruktury transportowej, aby zapewnić obywatelom możliwość czerpania korzyści z 
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faktu istnienia kompletnej, bezpiecznej i nowoczesnej sieci drogowej. Ponadto 
udostępniona dzisiaj kwota prawie 200 mln euro będzie również pomocna we 
wspieraniu zatrudnienia w UE, ponieważ umożliwia państwom członkowskim 
inwestowanie w duże i małe projekty infrastrukturalne w okresie ogólnej stagnacji 
gospodarczej”. 
 
Łączna kwota przyznana w ramach programu z 2011 r. wynosiła 198,63 mln euro, a 
środki te były przeznaczone na finansowanie najważniejszych priorytetów w ramach 
sieci TEN-T z naciskiem na następujące dziedziny: 

• Priorytet 1: Promocja rozwoju zintegrowanych i multimodalnych systemów 
transportowych – wybrano 10 projektów, wartość dofinansowania wynosi 25,92 
mln euro; 

• Priorytet 2a: Analizy i prace przygotowawcze w zakresie projektów 
przyczyniających się do łagodzenia skutków zmiany klimatu i dostosowania się 
do niej (emisja gazów cieplarnianych) – wybrano cztery projekty, wartość 
dofinansowania wynosi 9,37 mln euro; 

• Priorytet 2b: Analizy i prace wspomagające ograniczanie oddziaływania 
transportu morskiego na środowisko (substancje zanieczyszczające powietrze) – 
wybrano cztery projekty, wartość dofinansowania wynosi 3,76 mln euro; 

• Priorytet 3: Przyśpieszenie/ułatwienie wdrażania projektów TEN-T – wybrano 
44 projekty, wartość dofinansowania wynosi 146,63 mln euro; 

• Priorytet 4: Wsparcie dla partnerstwa publiczno-prywatnego i innowacyjne 
instrumenty finansowe – wybrano trzy projekty, wartość dofinansowania wynosi 
5,63 mln euro; 

• Priorytet 5: Wsparcie długofalowego wdrażania sieci TEN-T, w szczególności 
rozwój korytarzy umożliwiających skoordynowaną realizację sieci – wybrano 
sześć projektów, wartość dofinansowania wynosi 7,32 mln euro. 

Zarządzaniem projektami zajmie się Agencja Wykonawcza ds. Transeuropejskiej Sieci 
Transportowej, działająca pod auspicjami Dyrekcji Generalnej ds. Mobilności i 
Transportu Komisji Europejskiej i współpracująca z beneficjentami projektów. 
 
Pełny wykaz wybranych projektów można znaleźć na stronie: 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-654_en.htm 
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7.  TRANSPORT - Pakiet dotyczący unijnej polityki w zakresie zewnętrznych 
stosunków w dziedzinie lotnictwa  

 
Lotnictwo europejskie 

• Sektor lotnictwa zapewnia 5,1 mln miejsc pracy, a jego wkład w europejski 
PKB4 wynosi 365 mld EUR, czyli 2,4 proc. Branża lotnicza przyczynia się w 
istotny sposób do wzrostu gospodarczego, zwiększenia zatrudnienia, rozwoju 
turystyki, kontaktów międzyludzkich, jak również spójności regionalnej i 
społecznej Unii. Dobra sieć połączeń stanowi klucz do konkurencyjności. 

• Europejska branża lotnicza jako całość jest wciąż światowym liderem pod 
względem produkcji, przewoźników lotniczych, węzłów lotniczych oraz badań i 
technologii w dziedzinie zarządzania ruchem lotniczym (z uwzględnieniem 
programu SESAR).  Ta czołowa pozycja jest jednak zagrożona wobec szeregu 
nowych wyzwań. 

• Europejscy przewoźnicy szczególnie dotkliwie odczuwają skutki recesji. 
Zrzeszenie Międzynarodowego Transportu Lotniczego (IATA) przewiduje, że 
zysk netto europejskich zarobkowych przewoźników lotniczych spadnie z 0,5 
mld USD w roku 2011 do poziomu straty netto w wysokości 1,1 mld USD w 
roku 2012. 

• Mimo panującego obecnie kryzysu gospodarczego szacuje się, że w 
perspektywie długoterminowej światowy transport lotniczy będzie notował 
wzrost o około 5 proc. rocznie do 2030 r.5, co daje łączny wzrost na poziomie 
ponad 150 proc. 

 
3 główne wyzwania stojące przed europejskim sektorem lotniczym: 
  

1. Największy wzrost notuje się w innych regionach świata 
 

• Popyt na przewozy lotnicze stymulowany jest głównie za sprawą wzrostu 
gospodarczego i dobrej koniunktury. Wobec prognoz średniego rocznego tempa 
wzrostu PKB dla Europy na poziomie 1,9 proc.6 w okresie od 2011 r. do 2030 r. 
w porównaniu z – na przykład – stopami wzrostu dla Indii i Chin wynoszącymi 
odpowiednio 7,5 oraz 7,2 proc., dojdzie do względnego przeniesienia głównego 
ośrodka rozwoju sektora lotnictwa poza granice UE, a w centrum przepływu 

                                                 
4 „Lotnictwo: „Lotnictwo: korzyści ponad granicami” (ang. Aviation: Benefits Beyond Borders), 

sprawozdanie opracowane przez Oxford Economics dla ATAG, marzec 2012 r. 
5 Airbus: „Kształt przyszłości: Prognoza dla rynku globalnego na lata 2011-2030” (ang. Delivering the 

Future: Global Market Forecast 2011-2030) 
6 Bombardier/Global Insight 
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międzynarodowego ruchu lotniczego mają znaleźć się w szczególności Azja i 
Bliski Wschód. 

• Połowa nowego ruchu lotniczego wygenerowanego dodatkowo w ciągu 
kolejnych 20 lat będzie skierowana do lub z regionu Azji i Pacyfiku, co oznacza, 
że region ten osiągnie do 2030 r. udział w rynku w wysokości 38 proc. i w ten 
sposób prześcignie dotychczasowego lidera światowego ruchu, tj. USA. 

• Ze względu na stopę wzrostu poniżej średniej, w większości regionów 
przewoźnicy UE będą tracić udział w rynku na rzecz przewoźników spoza UE. 
W 2003 r. przewoźnicy unijni mogli pochwalić się udziałem w rynku na 
poziomie 29 proc. całości światowego potencjału połączeń 
międzykontynentalnych. Szacuje się, że do 2025 r. udział ten spadnie do 20 
proc. Taka tendencja oznacza, że – jeżeli nie zostaną podjęte żadne działania – 
spadnie zdolność europejskich przewoźników do generowania wzrostu dla 
europejskiej gospodarki. 

 

2. Wzmożona konkurencja międzynarodowa 
 
Przewoźnicy spoza UE wzmacniają swoją pozycję w świecie. Na przykład, przewiduje 
się, że najszybszy wzrost regionalnego ruchu lotniczego w skali światowej nastąpi na 
Bliskim Wschodzie, gdzie do 2030 r. regionalni przewoźnicy lotniczy odpowiadać będą 
za 11 proc. światowego ruchu w porównaniu z 7 proc. w 2010 r. 
 
Konkurencja nie zawsze jest uczciwa… 
UE uważa otwartość rynków za najlepszą podstawę do budowania zewnętrznych 
stosunków w dziedzinie lotnictwa i jest w związku z tym zwolennikiem konkurencji. 
Ważne jest jednak, aby konkurencja była uczciwa i otwarta. Jeżeli dochodzi do 
zakłóceń rynku, na przykład poprzez subsydia, nieuczciwe praktyki, niekonsekwentne 
lub dyskryminacyjne stosowanie ram regulacyjnych i brak przejrzystości w 
sprawozdaniach finansowych spółek na określonych rynkach, rzeczą zasadną jest 
obrona branży przed nieuczciwą konkurencją. 
 

3. Infrastruktura i inwestycje 
 
• Europa cierpi z powodu niedoinwestowania infrastruktury węzłów lotniczych, w 

wyniku którego największe z tych węzłów w UE są coraz bardziej zatłoczone. 
W ten sposób europejskie węzły lotnicze tracą możliwość konkurowania z 
dużymi nowymi węzłami powstającymi w innych częściach świata. Należy 
zatem skutecznie rozwiązać problem kryzysu przepustowości w głównych 
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węzłach europejskich, jeżeli Europa ma pozostać konkurencyjna. Aby 
europejskie węzły lotnicze mogły konkurować z węzłami powstającymi w 
innych częściach świata, kluczowe jest przeprowadzenie inwestycji w 
infrastrukturę portów lotniczych oraz rozbudowa węzłów wszędzie tam, gdzie 
jest to uzasadnione dużym i stabilnym popytem. Należy zatem zlokalizować w 
pierwszej kolejności wąskie gardła utrudniające wzrost i zlikwidować je, bądź 
przynajmniej ograniczyć ich negatywne skutki, poprzez zastosowanie 
wszystkich dostępnych środków służących wykorzystaniu ograniczonej 
przepustowości portów lotniczych w maksymalnie wydajny sposób. 

• Inwestycje w przewoźników lotniczych są sztucznie ograniczane. Większość 
krajów wciąż zachowuje przepisy, zgodnie z którymi udziałowcami 
większościowymi przedsiębiorstw lotniczych muszą być obywatele danego 
kraju i to oni muszą sprawować kontrolę nad tymi przedsiębiorstwami, przez co 
przewoźnicy lotniczy pozbawiani są dostępu do szerszej gamy inwestorów i 
rynków kapitałowych. W efekcie sektor lotniczy funkcjonuje według sztucznie 
wymuszonego modelu, niespotykanego w innych branżach. Istnieją znaczne 
ograniczenia uniemożliwiające konsolidację na szczeblu transgranicznym, która 
jest przez wielu uważana za podstawowy warunek zwiększenia stabilności 
ekonomicznej branży przewoźników lotniczych. Dlatego też konieczne jest 
zreformowanie przestarzałych przepisów dotyczących praw własności i 
sprawowania kontroli w odniesieniu do przewoźników lotniczych. 

 
 
Propozycje Komisji Europejskiej 
 
W obliczu tych wyzwań, a także, aby stworzyć nowe możliwości biznesowe na szybko 
rozwijających się rynkach, Komisja Europejska proponuje ambitniejszą politykę w 
zakresie zewnętrznych stosunków w dziedzinie lotnictwa, która będzie wymagała 
bardziej skoordynowanego i zdecydowanego podejścia w celu wzmocnienia zdolności 
Europy do obrony własnych interesów.  
 
Komisja proponuje w szczególności działania w trzech głównych obszarach:   
 

1. Nowe umowy lotnicze z krajami sąsiadującymi i partnerami 
międzynarodowymi 

 
Aby zapewnić branży lotniczej UE lepszy dostęp do możliwości biznesowych na 
nowych rynkach, Komisja proponuje:  
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• zawarcie na szczeblu UE umów o transporcie lotniczym z kluczowymi oraz 
zyskującymi na znaczeniu partnerami w dziedzinie lotnictwa, takimi jak Chiny, 
Rosja, państwa rejonu Zatoki Perskiej, Japonia, Indie oraz państwa ASEAN7* w 
Azji Południowo-Wschodniej; 

• sfinalizowanie, do 2015 r., na szczeblu UE umów lotniczych z krajami 
sąsiadującymi, takimi jak Ukraina, Azerbejdżan, Tunezja, Turcja i Egipt.  Aby 
przyspieszyć realizację tego procesu, państwa członkowskie powinny przyznać 
Komisji ogólny mandat negocjacyjny w odniesieniu do pozostałych krajów 
objętych polityką sąsiedztwa. 

 
Całkowite korzyści ekonomiczne wynikające ze wszystkich tych umów szacuje się na 
około 12 mld EUR rocznie. Szacuje się, że wymienione korzyści będą w 70% efektem 
obniżenia cen wynikającego z zaostrzenia konkurencji po zniesieniu ograniczeń w 
dostępie do rynków między UE a wspomnianymi krajami partnerskimi, który obecnie 
jest ograniczony na mocy umów dwustronnych między poszczególnymi państwami 
członkowskimi UE i krajami partnerskimi.   
 
Na początku 2013 r. Komisja zamierza przedstawić państwom członkowskim listę 
priorytetów dla mandatów negocjacyjnych UE w odniesieniu do wspomnianych umów.  
Umowy o współpracy przemysłowej i technologicznej.  Ponadto należy podpisać 
porozumienia o współpracy przemysłowej i technologicznej z kluczowymi partnerami i 
innymi krajami w dziedzinach takich jak zarządzanie ruchem lotniczym (ATM), w tym 
współdziałanie w ramach unijnego programu SESAR, oraz bezpieczeństwo lotnicze, 
łącznie z certyfikacją wyrobów lotniczych.  
 

2. Środki sprzyjające uczciwej konkurencji  
 
UE uważa otwartość rynków za najlepszą podstawę do budowania zewnętrznych 
stosunków w dziedzinie lotnictwa i jest w związku z tym zwolennikiem konkurencji.  
Jest to kluczowa lekcja wyniesiona z sukcesu jakim było stworzenie wewnętrznego 
rynku lotniczego UE. Konkurencja musi być jednak otwarta i uczciwa. 
 
W celu zapewnienia uczciwej konkurencji Komisja proponuje opracowanie, po 
przeprowadzeniu konsultacji z zainteresowanymi stronami, nowych i bardziej 
skutecznych instrumentów unijnych, mających na celu ochronę europejskich interesów 
przed nieuczciwymi praktykami. Istniejące regulacje unijne (rozporządzenie 868/2004) 
                                                 
7 Kraje należące do Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN): Brunei 

Darussalam, Filipiny, Indonezja, Kambodża, Laos, Malezja, Myanmar, Singapur, Tajlandia oraz 
Wietnam 
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okazały się w tym względzie niewykonalne i należy wprowadzić nowy instrument, 
który będzie lepiej dostosowany do realiów dzisiejszego globalnego sektora lotniczego. 
 
Obecne rozporządzenie opracowano w następstwie wydarzeń z 11 września, gdy 
pojawiły się obawy, że przewoźnicy z UE mogą być przedmiotem dumpingu cenowego 
na rynku transatlantyckim. Instrument ten został stworzony na wzór procedur 
antydumpingowych obowiązujących w handlu towarami. Okazało się jednak, że 
praktycznie niemożliwe jest udowodnienie nieuczciwych praktyk cenowych w 
międzynarodowym lotnictwie, między innymi ze względu na trudności w porównaniu 
złożonych systemów taryfowych stosowanych przez przewoźników lotniczych dla 
„podobnych przewozów lotniczych”. 
 
W dobie coraz bardziej otwartego i konkurencyjnego międzynarodowego rynku 
lotniczego kluczowym celem unijnej polityki w zakresie zewnętrznych stosunków w 
dziedzinie lotnictwa jest zapewnienie uczciwej konkurencji. W tym zakresie, oraz tylko 
w ostateczności, konieczne jest stworzenie skuteczniejszego i bardziej odstraszającego 
instrumentu, aby zapewnić równe warunki działania gwarantujące uczciwą 
konkurencję. Taki nowy instrument powinien lepiej odzwierciedlać specyfikę sektora 
międzynarodowego transportu lotniczego i powinien umożliwiać stosowanie skutecznej 
procedury w dowiedzionych przypadkach nieuczciwej konkurencji. 
 
Należy opracować, najlepiej na szczeblu UE, dodatkowy środek ochronny w postaci 
standardowych klauzul o uczciwej konkurencji, które powinny zostać włączone do 
istniejących dwustronnych umów o komunikacji lotniczej między państwami 
członkowskimi UE i krajami spoza UE. W praktyce rozwiązanie takie sprawiłoby, że w 
umowach dwustronnych państwa członkowskie UE i kraje partnerskie wspólnie 
ustalałyby procedury gwarantujące uczciwą konkurencję w odniesieniu do stosownych 
przewozów lotniczych.  
 

3.  Rozwiązanie problemu archaicznego ograniczenia praw własności i 
sprawowania kontroli  

 
Rozwiązanie problemu archaicznego ograniczenia praw własności i sprawowania 
kontroli  
Obecne ograniczenia dotyczące praw własności i sprawowania kontroli, stosowane 
przez większość krajów, blokują dostęp przewoźników do istotnych źródeł nowego 
kapitału. Nadszedł czas, aby w bardziej energiczny sposób przystąpić do rozwiązania 
tego problemu i podjąć dalsze kroki przewidziane w umowie o transporcie lotniczym 



 

 21

UE-USA w celu liberalizacji zasad dotyczących praw własności oraz sprawowania 
kontroli w odniesieniu do przedsiębiorstw lotniczych, aby umożliwić liniom lotniczym 
konsolidację i przyciąganie inwestycji, których potrzebują. Cel ten należy realizować 
także na szczeblu ICAO, w tym w ramach konferencji ICAO poświęconej ruchowi 
lotniczemu w marcu 2013 r. Istnieją znaczne ograniczenia uniemożliwiające 
konsolidację na szczeblu transgranicznym, która jest przez wielu uważana za 
podstawowy warunek zwiększenia stabilności ekonomicznej branży przewoźników 
lotniczych. Na przykład w Stanach Zjednoczonych udział podmiotów zagranicznych w 
akcjach przedsiębiorstw lotniczych z prawem głosu ograniczony jest do 25 proc. W UE 
prawo własności dla podmiotów zagranicznych jest zasadniczo ograniczone do 49%. 
Jednak wyjątki od tej reguły można przewidzieć w umowach zawieranych między UE a 
krajem trzecim, do czego UE dąży w stosunkach z kluczowymi partnerami.  
 
Jakie są najważniejsze osiągnięcia polityki w zakresie zewnętrznych stosunków w 
dziedzinie lotnictwa do tej pory? 
 

1. Przywrócenie pewności prawa w odniesieniu do dwustronnych umów o 
komunikacji lotniczej między państwami członkowskimi UE a krajami spoza 
UE poprzez ich dostosowanie do wymogów unijnego prawa: 
 
• Ogółem do wymogów prawa unijnego dostosowano niemal 1000 dwustronnych 

umów o komunikacji lotniczej, obejmujących 75 proc. całości ruchu 
pasażerskiego przekraczającego granice UE. Pewność prawa ma znaczenie 
zarówno dla przewoźników unijnych, jak i spoza UE. 

• Zasadę wyznaczenia unijnego uznało około 117 krajów spoza UE. Przy czym 55 
krajów zgodziło się zmienić wszystkie umowy dwustronne zawarte przez nie z 
państwami członkowskimi UE poprzez umowy horyzontalne z UE, podczas gdy 
pozostałe kraje uczyniły to na zasadzie dwustronnej z poszczególnymi 
państwami członkowskimi UE.  

• Konieczność przywrócenia solidnych podstaw prawnych w odniesieniu do 
stosunków w dziedzinie lotnictwa z UE została uznana na całym świecie; poza 
nielicznymi wyjątkami, kwestia ta nie jest już problematyczna. 

• W przypadku niektórych krajów istotnych z punktu widzenia lotnictwa wciąż 
jednak potrzeba wiele pracy, aby zakończyć proces wdrażania zasady 
wyznaczenia unijnego. Do krajów tych zaliczają się Indie, Chiny i Korea 
Południowa, a także Republika Południowej Afryki, Kenia, Nigeria i 
Kazachstan. Spośród nich jedynie RPA, Kenia, Nigeria i Kazachstan w żadnym 
stopniu nie uznały jeszcze zasady wyznaczenia unijnego. 
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• W ramach wprowadzonych zmian zniesiono krajowe ograniczenia w zakresie 
prawa własności i sprawowania kontroli w odniesieniu do unijnych 
przewoźników, zgodnie z wymogami unijnego prawa. W rezultacie unijni 
przewoźnicy mogą oferować swoje przewozy do krajów spoza UE z dowolnego 
państwa członkowskiego, pod warunkiem że na mocy stosownej dwustronnej 
umowy o komunikacji lotniczej przysługują im prawa wyznaczenia unijnego 
oraz prawa przewozowe. Ponadto uznawane są fuzje między unijnymi 
przewoźnikami. Lecz przede wszystkim przywrócono pewność prawa w 
odniesieniu do umów dwustronnych, co ma znaczenie dla wszystkich 
operatorów. 

 
2. Budowa rozszerzonego wspólnego obszaru lotniczego z krajami 
sąsiadującymi z UE: 
 
• Poczyniono znaczne postępy w pracach nad rozszerzonym wspólnym obszarem 

lotniczym z krajami sąsiadującymi; podpisano już stosowne umowy z 
Marokiem, Jordanią, Gruzją, Mołdawią i regionem Bałkanów Zachodnich8, a 
umowa z Izraelem została już parafowana. Trwają negocjacje z Ukrainą i 
Libanem, wkrótce mają rozpocząć się rozmowy z Tunezją i Azerbejdżanem, a w 
dalszej kolejności także z Armenią. Korzyści gospodarcze dla konsumentów 
wynikające z pierwszych z tych umów (z regionem Bałkanów Zachodnich i z 
Marokiem) oszacowano na ponad 3,5 mld EUR w latach 2006-2011 w 
przypadku umowy UE-Maroko, przy jednoczesnym olbrzymim wzroście 
natężenia ruchu lotniczego między UE a Marokiem oraz zwiększeniu liczby tras 
i przewoźników, co doprowadziło do zwiększenia konkurencji i wyboru oraz do 
obniżenia cen. Od 2005 r. opłaty za przewozy pasażerskie spadły realnie o około 
40 proc. Podobnie umowa między UE i regionem Bałkanów Zachodnich 
(umowa ECAA) przyniosła korzyści gospodarcze przekraczające ogółem 2,4 
mld EUR w okresie 2006-2011. 

 

3. Negocjowanie kompleksowych umów o transporcie lotniczym z kluczowymi 
partnerami: 

 
UE wynegocjowała kompleksowe umowy o transporcie lotniczym z kilkoma głównymi 
partnerami (Stany Zjednoczone, Kanada i Brazylia). Te kompleksowe umowy mają 
ogółem na celu otwarcie rynku, stworzenie warunków dla uczciwej i otwartej 
                                                 
8 Wielostronna umowa podpisana z następującymi partnerami: Albanią, Bośnią i Hercegowiną, 

Chorwacją, byłą jugosłowiańską republiką Macedonii, Czarnogórą, Serbią i Misją Tymczasowej 
Administracji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kosowie 
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konkurencji poprzez konwergencję regulacyjną, liberalizację przepisów dotyczących 
prawa własności i sprawowania kontroli w odniesieniu do przewoźników oraz 
rozwiązanie praktycznych kwestii biznesowych. 
 
Wstępna umowa ze Stanami Zjednoczonymi została podpisana w kwietniu 2007 r., a 
druga umowa – w czerwcu 2010 r. W grudniu 2009 r. podpisano umowę z Kanadą. W 
marciu 2011 r. parafowano kompleksową umowę o transporcie lotniczym z Brazylią 
(czeka na podpisanie). 
 
Umowa między UE i USA odegrała kluczową rolę, jeśli chodzi o zmianę charakteru 
międzynarodowych umów lotniczych, dzięki odejściu od modelu skupiającego się na 
zwykłych negocjacjach dotyczących dostępu do rynku. Po raz pierwszy w istotnej 
umowie międzynarodowej stwierdzono, że należy zająć się także warunkami 
prowadzenia konkurencji i należy je zharmonizować, aby zapewnić uczciwą 
konkurencję. UE i USA wypracowały nowy wzór umowy, który uwzględnia rolę 
lotnictwa. 
 
• Informacje ogólne: co to jest kompleksowa umowa lotnicza? 
 
Tradycyjnie umowy dotyczące lotnictwa negocjowane były wyłącznie na zasadzie 
dwustronnej między dwoma państwami, a przy tym były bardzo restrykcyjne, regulując 
i ograniczając liczbę przewoźników lotniczych, którzy mogli obsługiwać połączenia 
między dwoma krajami, wyznaczając miasta, do których mogli latać, i częstotliwość 
tych lotów. 
Celem umów lotniczych zawieranych przez UE z sąsiadami oraz z innymi ważnymi 
partnerami jest dążenie do pełnego otwarcia rynku (albo natychmiast albo w drodze 
stopniowego procesu) między krajem partnerskim a UE jako całością. 
 
Umowy z krajami sąsiadującymi opierają się na podejściu dwutorowym, tj.: a) 
stopniowym otwarciu rynku w oparciu o pełną liberalizację całości bezpośredniego 
ruchu między krajem sąsiadującym a UE (a w dalszej kolejności także ruchu przez 
punkty pośrednie lub do punktów poza terytoriami obu podmiotów); oraz b) 
stopniowym procesie harmonizacji przepisów, zgodnie z którym kraje sąsiadujące 
zobowiązują się do stopniowego wprowadzenia unijnych zasad i przepisów w 
dziedzinie lotnictwa do swojego prawodawstwa krajowego. 
 
Umowy z pozostałymi kluczowymi partnerami mają ogółem na celu otwarcie rynku, 
stworzenie warunków dla uczciwej i otwartej konkurencji poprzez konwergencję 
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regulacyjną (lecz nie pełną harmonizację z przepisami UE), liberalizację przepisów 
dotyczących prawa własności i sprawowania kontroli w odniesieniu do przewoźników 
oraz rozwiązanie praktycznych kwestii biznesowych. 
 
• Co to jest wspólny obszar lotniczy?  
 
W ciągu ostatniego dwudziestolecia UE zreformowała i scaliła rozdrobnione krajowe 
rynki lotnicze oraz stworzyła jednolity, największy i najbardziej otwarty regionalny 
rynek lotniczy na świecie. Jednolity rynek lotniczy UE, który opiera się na wspólnych 
ogólnounijnych przepisach obejmujących wszystkie aspekty lotnictwa, to olbrzymi 
sukces.  
UE dąży zatem do tego, aby rozszerzyć zasięg geograficzny jednolitego rynku 
lotniczego UE oraz płynące z niego korzyści poprzez rozszerzenie tego rynku, tak aby 
objął on kraje sąsiadujące.  
 
UE wynegocjowała szereg istotnych umów o komunikacji lotniczej z krajami 
sąsiadującymi, które z czasem – w oparciu o równoległy proces stopniowego otwarcia 
rynku i konwergencji regulacyjnej w kierunku unijnego prawodawstwa i regulacji w 
dziedzinie lotnictwa – staną się elementem wspólnego obszaru lotniczego, 
obejmującego 55 krajów i 1 miliard mieszkańców, tj. dwukrotność liczby mieszkańców 
UE. 
 
• TABELE 
 
Największe rynki międzynarodowe UE: Rzeczywisty ruch pasażerski między UE-
27 a krajami spoza UE w 2010 r. (mln) 

Państwo 2010 
1 Stany Zjednoczone 47,2 
2 Turcja 30,1 
3 Szwajcaria 26,6 
4 Norwegia 15,0 
5 Egipt 14,0 
6 Rosja 13,1 
7 Zjednoczone Emiraty 
Arabskie 

11,0 

8 Maroko  10,9 
9 Kanada 9,1 
10 Tunezja 8,3 
11 Izrael 6,7 
12 Indie 5,3 
13 Chiny 5,2 
14 Brazylia 4,9 
15 Japonia 4,6 
16 Tajlandia 4,3 
17 Algieria 3,5 
18 Hongkong 3,5 
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19 Chorwacja 3,4 
20 Singapur 3,1 

Źródło: Eurostat (na podstawie rzeczywistej liczby przewiezionych pasażerów) 
 
Zmiany dotyczące 20 największych rynków spoza UE (w %) według liczby miejsc 
dostępnych w sprzedaży (mln) 
 

Państwo 2010 2000 Zmiana w % 

1 Stany Zjednoczone 70,1 67,2 4,4% 
2 Turcja 43,5 13,7 217,3% 
3 Szwajcaria 42,1 35,8 17,7% 
4 Rosja 26,9 8,8 204,9% 
5 Norwegia 23,9 10,4 129,0% 

6 Zjednoczone Emiraty 
Arabskie 18,0 4,1 336,4% 

7 Kanada 15,7 9,8 59,5% 
8 Maroko 14,4 4,4 224,8% 
9 Chiny 10,0 2,6 285,6% 
10 Izrael 8,2 6,1 34,8% 
11 Chorwacja 8,0 1,9 324,3% 
12 Tunezja 7,2 4,6 58,4% 
13 Algieria 7,2 3,6 101,6% 
14 Egipt 7,1 3,6 94,9% 
15 Brazylia 6,8 3,9 77,3% 
16 Japonia 6,6 6,6 0,4% 
17 Indie 6,5 3,3 96,5% 
18 Ukraina 5,8 1,7 243,7% 
19 Singapur 5,5 4,4 26,3% 
20 Katar 5,0 0,3 1560,3% 

Źródło: Rozkłady OAG (Uwaga: dane w oparciu o liczbę miejsc dostępnych w sprzedaży) 
 
25 największych przewoźników lotniczych na świecie według przychodu na 
pasażerokilometr (RPK)* (mld) 

Przewoźnik lotniczy 2011 2000 Zmiana w % 
1 Delta Air Lines 310 180 72,2% 
2 United Airlines 292 203 44,1% 
3 Air France KLM 217 153 41,7% 
4 American Airlines 203 187 9,0% 
5 IAG Group 169 161 4,5% 
6 Southwest Airlines 167 68 145,4% 
7 Emirates Airline 153 20 676,3% 
8 Lufthansa 141 89 59,3% 
9 China Southern 122 21 479,1% 
10 Qantas Group 107 64 68,1% 
11 Cathay Pacific 102 47 115,9% 
12 US Airways 98 76 29,1% 
13 Ryanair 94 4 2268,8% 
14 Air China 93 18 414,4% 
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15 Singapore Airlines 86 71 21,5% 
16 Air Canada 84 72 17,0% 
17 China Eastern 79 14 483,6% 
18 Japan Airlines 65 89 -27,1% 
19 Korean Air 65 40 60,1% 
20 easyJet 63 4 1307,9% 
21 Qatar Airways 62 3 2147,1% 
22 ANA 60 58 3,1% 
23 Turkish Airlines 59 17 242,1% 
24 TAM 57 7 683,4% 
25 Thai Airways Int’l. 55 41 34,8% 

Źródło: Air Transport World, Flightglobal 
*) RPK = przychód na pasażerokilometr, czyli liczba pasażerów przewiezionych za opłatą na planowych 
przelotach pomnożona przez liczbę kilometrów pokonanych przez tych pasażerów 
 
Najwięksi przewoźnicy europejscy (krajowi + międzynarodowi) 
Ostatnie tendencje w zakresie wzrostu 
Przychody na pasażerokilometr (RPK)* w mld 

Przewoźnik lotniczy 2000 2010 Zmiana w % 
00/10 

1 Lufthansa 94 130 37,5 
2 Air France 92 125 36,1 
3 British Airways 119 106 -11,6 
4 KLM 60 76 26,1 
5 Ryanair 3 72 2031,4 
6 Easyjet 5 56 1086,6 
7 Iberia 40 51 28,0 
8 Turkish Airlines 17 47 167,5 
9 Air Berlin 8 45 479,1 
10 Virgin Atlantic 29 38 29,5 
11 Alitalia 41 33 -19,4 
12 SWISS 3 30 748,1 
13 TAP 10 24 127,1 
14 SAS 23 23 2,5 
15 Austrian Airlines 9 16 81,0 
16 Finnair 7 16 112,7 
17 Aer Lingus 9 14 56,1 
18 Spanair 10 9 -3,9 
19 Brussels Airlines 2 7 211,6 
20 LOT 6 7 14,6 

Źródło: Różne źródła z branży lotniczej 
*) RPK = przychód na pasażerokilometr, czyli liczba pasażerów przewiezionych za opłatą na 
planowych przelotach pomnożona przez liczbę kilometrów pokonanych przez tych pasażerów 

 
20 największych europejskich portów lotniczych (w mln pasażerów) 

Pozycja Port lotniczy 2000 2009 2010 Zmiana 09/10 
1 LONDYN/HEATHROW 64,3 65,9 65,7 -0,2% 

2 
PARYŻ/CHARLES-DE-
GAULLE 49,7 57,7 58,0 0,5% 

3 FRANKFURT/NAD MENEM 48,9 50,6 52,6 4,1% 
4 MADRYT/BARAJAS 32,7 48,0 49,8 3,8% 
5 AMSTERDAM/SCHIPHOL 39,3 43,5 45,1 3,7% 
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6 RZYM/FIUMICINO 25,9 33,4 36,0 7,6% 
7 MONACHIUM 22,9 32,6 34,5 6,0% 
8 LONDYN/GATWICK 32,0 32,4 31,3 -3,1% 
9 BARCELONA 19,4 27,3 29,2 6,9% 
10 PARYŻ/ORLY 23,8 25,1 25,2 0,3% 
11 KOPENHAGA/KASTRUP 18,1 19,6 21,4 9,1% 
12 PALMA DE MALLORCA 19,3 21,2 21,1 -0,4% 
13 WIEDEŃ/SCHWECHAT 5,9 18,0 19,6 8,7% 
14 DUSSELDORF 15,9 17,7 18,9 6,7% 
15 MEDIOLAN/MALPENSA 20,6 17,3 18,7 7,9% 
16 LONDYN/STANSTED 11,9 19,9 18,6 -7,0% 
17 DUBLIN 13,7 20,5 18,4 -10,1% 
18 MANCHESTER/INTL 18,3 18,6 17,7 -5,2% 
19 BRUKSELA/NATIONAL 21,6 16,8 17,0 1,2% 
20 SZTOKHOLM/ARLANDA 18,6 16,1 17,0 5,6% 
Źródło: Eurostat 

 
20 największych na świecie portów lotniczych według liczby pasażerów w 2011 r. 
(w mln pasażerów) 

Port lotniczy 2011 Pozycja w 
2000 r. 

1 Atlanta 92,4 1 
2 Pekin 77,4 poza pierwszą 

20 
3 Londyn/Heathrow 69,4 4 
4 Chicago 66,6 2 
5 Tokio/Haneda 62,3 6 
6 Los Angeles 61,8 3 
7 Paryż CDG 61,0 8 
8 Dallas  57,8 5 
9 Frankfurt (nad Menem) 56,4 7 
10 Hong Kong 53,3 poza pierwszą 

20 
11 Denver 52,7 11 
12 Dżakarta 52,4 poza pierwszą 

20 
13 Dubaj 51,0 poza pierwszą 

20 
14 Amsterdam/Schiphol 49,8 10 
15 Madryt/Barajas 49,6 20 
16 Bangkok 47,9 poza pierwszą 

20 
17 Nowy Jork (JFK) 47,9 poza pierwszą 

20 
18 Singapur/Changi 46,5 poza pierwszą 

20 
19 Guangzhou 45,0 poza pierwszą 

20 
20 Las Vegas 41,5 12 

Źródło: Międzynarodowa Rada Portów Lotniczych 
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25 najszybciej rozwijających się portów lotniczych w 2010 r. (z ponad 5 mln 
pasażerów) 

 
Źródło: Międzynarodowa Rada Portów Lotniczych 

 
 
8. EDUKACJA - Starzenie się nauczycieli wyzwaniem dla sektora edukacji w 

UE  
 
Komisja Europejska z zadowoleniem przyjęła 11 września 2012 r. publikację 
dokumentu „Education at a Glance 2012”, rocznego sprawozdania zawierającego dane 
z 34 państw, w tym z 21 państw członkowskich UE (zob. wykaz poniżej) i dotyczącego 
efektywności w kształceniu. W sprawozdaniu, opracowanym przez Organizację 
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), określono szereg obszarów w 
szkolnictwie europejskim, w których w najbliższej przyszłości prawdopodobnie pojawią 
się nowe wyzwania. Jednym z nich jest starzenie się kadry nauczycielskiej: ponad 40 % 
nauczycieli szkół średnich w pięciu państwach członkowskich UE (Austria, Estonia, 
Niderlandy, Republika Czeska, Szwecja) to osoby w wieku 50 lat lub starsze – w 
Niemczech i Włoszech udział ten jest nawet wyższy i przekracza 50 %. Istotny problem 
stanowi także dysproporcja pod względem płci: z raportu wynika, że w sektorze 
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szkolnictwa wyższego w UE zatrudnia się prawie o jedną trzecią więcej kobiet niż 
mężczyzn.  
 
„Sprawozdanie to stanowi niezmiernie istotne narzędzie dla decydentów politycznych 
na szczeblu krajowym i europejskim. Państwa członkowskie zdają sobie sprawę, że w 
interesie przyszłości Europy i jej dobrobytu w dłuższej perspektywie czasowej 
konieczne jest inwestowanie w edukację. Dane wyraźnie pokazują, że płynące z 
edukacji korzyści są dużo większe niż związane z nią koszty. Nie możemy jednak 
spocząć na laurach: w sprawozdaniu stwierdza się również, że potrzebne są reformy, 
aby zmodernizować kształcenie i uczynić je bardziej atrakcyjnym zarówno dla uczniów, 
jak i dla nauczycieli”, powiedziała Androulla Vassiliou, europejska komisarz ds. 
edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży.  
 
Sprawozdanie „Education at a Glance” wskazuje również na to, że: 

•  Wydatki na edukację w 21 państwach członkowskich UE objętych 
sprawozdaniem wynoszą średnio 9 122 USD rocznie w przeliczeniu na jednego 
ucznia od szkoły podstawowej do szkolnictwa wyższego. Jest to nieco poniżej 
średniej OECD wynoszącej 9 252 USD.  

•  Oczekuje się, że 84 % młodych ludzi w krajach OECD uzyska wykształcenie 
średnie drugiego stopnia; w krajach UE będzie to około 86 %. W latach 1995-
2010, największy wzrost liczby absolwentów szkół średnich drugiego stopnia 
odnotowano w Portugalii (z roczną stopą wzrostu wynoszącą 4,7 %). 

•  Rosną stale korzyści finansowe związane z wyższym wykształceniem. 
Europejski absolwent szkoły wyższej może liczyć podczas swojej kariery 
zawodowej na zysk netto w wysokości 176 000 USD (średnia dla OECD: 
162 000 USD), a długoterminowe korzyści płynące ze szkolnictwa wyższego 
poprzez zwiększone płatności podatkowe oraz inne oszczędności są prawie 
trzykrotnie wyższe niż związane z nimi wydatki publiczne. 

•  Europa pozostaje wciąż preferowanym miejscem studiów dla osób uczących 
się poza krajem, a państwa UE przyjmują 41 % wszystkich zagranicznych 
studentów– z UE i spoza UE. Studenci zagraniczni stanowią 10 % lub więcej 
osób przyjętych na wyższe studia w Austrii, w Luksemburgu i w Zjednoczonym 
Królestwie. Jest ich też ponad 20 % wśród uczestników zaawansowanych 
studiów naukowo-badawczych w Austrii, Danii, Irlandii, Luksemburgu, Szwecji 
i Zjednoczonym Królestwie. W całej UE, 76 % zagranicznych studentów 
pochodzi z innego kraju UE. 
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• Kontekst 
 
Sprawozdanie „Education at a Glance” jest sporządzane co roku przez Organizację 
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i opiera się na danych zebranych przez 
Eurostat oraz Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury 
(UNESCO).  
 
Sprawozdanie zawiera informacje na temat aktualnej sytuacji w zakresie edukacji, w 
tym zasobów finansowych i ludzkich w kształceniu, proporcji między liczbą uczniów i 
nauczycieli, godzin lekcyjnych, liczby absolwentów oraz wyników, dostępu, udziału i 
postępów w sektorze edukacji, jak również danych dotyczących warunków nauki i 
organizacji szkół. 
 
Nowe wskaźniki koncentrują się na wpływie światowego kryzysu gospodarczego na 
wydatki na edukację oraz wpływie wykształcenia na wyniki makroekonomiczne takie 
jak PKB. Sprawozdanie obejmuje również tematy takie jak systemy wczesnej edukacji, 
mobilność międzypokoleniowa w szkolnictwie wyższym, czynniki mające wpływ na 
wydatki na edukację, związane z przyszłą karierą zawodową oczekiwania wśród 15-
latków, skład kadry uczącej oraz wpływ egzaminów na dostęp do kształcenia na 
poziomie średnim i wyższym. 
 
Sprawozdanie prezentuje dane dotyczące edukacji z 34 państw członkowskich OECD: 
21 państw członkowskich UE (Austria, Belgia, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, 
Grecja, Hiszpania, Irlandia, Luksemburg, Niderlandy, Niemcy, Polska, Portugalia, 
Republika Czeska, Republika Słowacka, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy i 
Zjednoczone Królestwo), 4 inne państwa europejskie (Islandia, Norwegia, Szwajcaria i 
Turcja), i 9 krajów pozaeuropejskich (Australia, Chile, Izrael, Japonia, Kanada, Korea, 
Meksyk, Nowa Zelandia, Stany Zjednoczone). Przedstawiono ponadto dane dotyczące 
Brazylii, Federacji Rosyjskiej oraz – w niektórych przypadkach – Argentyny, Arabii 
Saudyjskiej, Chin, Indii, Indonezji i Republiki Południowej Afryki. 
 
6 państw członkowskich UE, które nie należą do OECD i dlatego nie zostały ujęte w 
sprawozdaniu to: Bułgaria, Cypr, Litwa, Łotwa, Malta i Rumunia. 
 
Uwzględniając wzrost znaczenia kwestii związanych z kształceniem i umiejętnościami 
w strategii „Europa 2020” na rzecz zatrudnienia i wzrostu gospodarczego, Komisja 
Europejska i OECD ogłosiły również, że osiągnęły porozumienie co do ściślejszej 



 

 31

współpracy w przyszłości. Umocni to znaczenie i wartość ich działań na rzecz swoich 
państw członkowskich w dziedzinie edukacji i szkoleń. 
 
W kontekście tych nowych ram współpracy priorytetami będą analizy dla 
poszczególnych państw, strategie rozwoju kompetencji, jak również współpraca w 
przeprowadzaniu takich badań jak PISA i przyszłe badanie kompetencji dorosłych 
PIAAC. 
 
• Informacje dodatkowe: 
Pełne sprawozdanie dostępne jest na stronie 
Sprawozdanie „Education at a Glance” 2012 r.: Wskaźniki OECD  
Komisja Europejska: Cele UE w dziedzinie kształcenia i szkolenia 
 
 
 
9. EDUKACJA - Grupa wysokiego szczebla zajmie się jakością i doskonaleniem 

nauczania 
 
Szkolnictwo wyższe ma zasadnicze znaczenie dla rozwijania wiedzy i umiejętności, 
których potrzebuje Europa, aby konkurować w światowej gospodarce, a mimo to 
państwa członkowskie nie inwestują w wystarczającym stopniu w modernizację 
systemów szkolnictwa wyższego. Grupa wysokiego szczebla ds. modernizacji 
szkolnictwa wyższego, której działalność zainaugurowała 18 września 2012 r. Komisja 
Europejska, zajmie się tą kwestią w ramach szeroko zakrojonego trzyletniego przeglądu 
sektora w całej Unii Europejskiej. Grupa, której przewodniczy była prezydent Irlandii 
Mary McAleese, skupi się w tym roku na najlepszych sposobach osiągnięcia wysokiej 
jakości i doskonałości w nauczaniu i uczeniu się, a w przyszłym roku będzie omawiać 
kwestie dostosowania metod nauczania do wymagań epoki cyfrowej. Grupa wskaże 
najlepsze praktyki i kreatywne rozwiązania, a także przedstawi zalecenia dla 
decydentów politycznych na szczeblu krajowym i europejskim, dla uniwersytetów i 
uczelni. Pierwsze sprawozdanie grupy, która posiada mandat do 2015 r., powstanie w 
2013 r. 
 
Androulla Vassiliou, komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży, 
powiedziała: „Każdy pamięta jakiegoś wykładowcę, który inspirował go i motywował 
do nauki. Chciałabym, aby dzięki grupie wysokiego szczebla każdy europejski student, 
bez względu na to, gdzie mieszka lub studiuje, pobierał naukę na najwyższym 
poziomie. Jest to warunek konieczny dla innowacyjności, wzrostu gospodarczego i 
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zatrudnienia. Doskonałość w nauczaniu jest również podstawowym warunkiem 
znalezienia i wspierania trwałych metod wyjścia z obecnego kryzysu.” 
 
Mary Mary McAleese dodała: „Jestem zaszczycona, że przewodniczę tej grupie. 
Głęboką troską przejmuje mnie Europa i jej młode pokolenie, które zostało tak ciężko 
doświadczone przez kryzys. Nasza grupa zbada, w jaki sposób można dbać o 
doskonałość nauczania na naszych uczelniach wyższych, aby zapewnić młodym 
ludziom najlepsze wykształcenie oraz jak najlepsze perspektywy zatrudnienia.” 
 
W ciągu najbliższych trzech lat grupa będzie konsultować się z ekspertami z sektora 
szkolnictwa wyższego, instytucji rządowych i przedsiębiorstw, a także ze studentami i 
wykładowcami.  
 
Powołanie tej grupy jest częścią szerzej zakrojonej strategii na rzecz modernizacji 
szkolnictwa wyższego w państwach członkowskich. Komisja poczyniła już znaczne 
postępy w tej dziedzinie. Proces boloński ułatwił studentom naukę za granicą i 
umożliwił uznawanie ich kwalifikacji w całej Europie. Europejski wszechstronny 
ranking wyższych uczelni, który ma zostać opublikowany po raz pierwszy w 2013 r., 
ułatwi również ich porównywanie, dzięki czemu studenci będą mogli dokonywać 
bardziej świadomego wyboru uczelni. Ranking pozwoli również Komisji śledzić 
postępy uniwersytetów w różnych dziedzinach, które będą podstawą dla kolejnych 
klasyfikacji: jakość nauczania i uczenia się, badania naukowe, transfer wiedzy, strategie 
współpracy zagranicznej oraz rola uniwersytetów w rozwoju regionalnym.  
 
• Kontekst 
 
W europejskim planie modernizacji szkolnictwa wyższego, który został zatwierdzony 
na posiedzeniu Rady ds. Edukacji w dniach 28-29 listopada 2011 r., wyznaczono 
obszary priorytetowe, na których muszą się skupić państwa UE, aby osiągnąć wspólne 
cele. Określono także, w jaki sposób Unia Europejska może im pomóc w realizacji 
polityki modernizacji. Wśród priorytetów tych jest m.in. poprawa jakości szkolnictwa 
wyższego i dostosowanie programów studiów do indywidualnych potrzeb, wymagań 
rynku pracy i przyszłych karier zawodowych, a także zwiększenie liczby studentów. 
Plan przewiduje wspieranie ściślejszej współpracy między uniwersytetami, 
przedsiębiorstwami i ośrodkami badawczymi. Jest on częścią szerszej strategii Komisji 
na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w Europie, w której edukacja odgrywa 
kluczową rolę. 
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• Informacje dodatkowe 
Plan modernizacji szkolnictwa wyższego 
Komisja Europejska: Kształcenie i szkolenie 
Strona internetowa Androulli Vassiliou  
 
 
10. EDUKACJA - Sprawozdanie ukazuje znaczne wahania kosztów szkolnictwa 

wyższego i wsparcia dla studentów 
 
Koszty szkolnictwa wyższego dla studentów różnią się znacznie między sobą w 
Europie, jak wynika z najnowszego sprawozdania opublikowanego w dniu 10 września 
2012 r. przez Komisję Europejską. Czesne są najwyższe w Anglii, gdzie studenci płacą 
do 9 000 GBP (około 11 500 EUR) za rok akademicki, natomiast w dziewięciu 
państwach (w Austrii, na Cyprze, w Danii, Finlandii, Grecji, na Malcie, w Norwegii, 
Wielkiej Brytanii (Szkocji) i Szwecji) w większości przypadków opłat się nie pobiera. 
Kraje skandynawskie wydają się być najbardziej szczodre, chociaż ostatnio Finlandia i 
Szwecja, podobnie jak wcześniej Dania, wprowadziły opłaty dla studentów 
zagranicznych. Wszystkie kraje oprócz Islandii i Norwegii pobierają obecnie opłaty od 
studentów spoza Europy.  
 
Wiele krajów nie pobierających opłat, takich jak Austria, Wielka Brytania (Szkocja) 
oraz kraje skandynawskie, udziela również studentom hojnego wsparcia w postaci 
dotacji na utrzymanie i kredytów (zob. główne punkty sprawozdania). Studenci, którzy 
chcą porównać koszty wykształcenia w różnych krajach europejskich, mają aktualnie 
łatwy dostęp w internecie do informacji na temat opłat za czesne i możliwości 
uzyskania wsparcia. 
 
„Mam nadzieję, że fakt, że studenci mogą teraz znacznie łatwiej porównać koszty 
edukacji w różnych krajach, doprowadzi do większej mobilności studentów i umożliwi 
im wybór najstosowniejszego dla nich rodzaju studiów” – powiedziała Androulla 
Vassiliou, europejska komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży. „To 
sprawozdanie jest ważne i pojawia się we właściwym czasie: przypomina nam, że 
unowocześnienie kształcenia i szkolenia jest fundamentem długotrwałego dobrobytu 
Europy i kluczem do przezwyciężenia trudności gospodarczych.” 
 
W sprawozdaniu zwrócono uwagę na fakt, że istnieją znaczne różnice w odniesieniu do 
wsparcia dla studentów, które jest znaczące w Niemczech, krajach Europy Północnej 
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oraz w Wielkiej Brytanii, podczas gdy studenci w Bułgarii, Czechach, Estonii, na 
Węgrzech, Łotwie i Litwie otrzymują jedynie nieznaczne wsparcie finansowe. Istnieją 
także znaczne różnice w kwestii tego, kto jest uprawniony do otrzymania wsparcia: 
dotacje mogą być rozdzielane tylko w oparciu o potrzeby lub być łatwo dostępne dla 
wszystkich. W mniej więcej połowie krajów istotnym elementem całościowego pakietu 
wsparcia dla studentów są dodatki rodzinne i ulgi podatkowe dla rodziców studentów. 
 
• Główne punkty sprawozdania 
 
OPŁATY 

 
Najwyższe opłaty 

Najwyższe opłaty pobierane są w Wielkiej Brytanii (Anglia, Walia i Irlandia Północna). 
Do 2012 r. były one ustalone na poziomie 3 375 GBP rocznie dla kursów licencjackich. 
Od września 2012 r. poziom podstawowego czesnego w Anglii wzrósł do wysokości 
6 000 GBP, a czesnego maksymalnego – do 9 000 EUR. Na uiszczenie opłat studenci w 
Anglii otrzymują kredyt, którego nie muszą spłacać aż do znalezienia stosunkowo 
dobrze płatnego zatrudnienia. W Walii dodatkowe koszty czesnego dla studentów tam 
zamieszkałych są pokrywane przez rząd Walii, nawet jeśli studiują oni poza Walią. 
Natomiast w Irlandii Północnej opłaty w roku 2012/2013 wzrosną jedynie 
proporcjonalnie do inflacji, do 3 465 GBP. 

 
Bez opłat  

Na przeciwnym krańcu skali znajduje się 9 krajów, w których studenci (poza 
międzynarodowymi studentami spoza UE/EOG) nie płacą czesnego. Są to: Austria, 
Cypr (licencjat), Dania (studia niestacjonarne są płatne), Finlandia, Grecja i Malta 
(licencjat), Norwegia, Wielka Brytania (Szkocja) (licencjat) i Szwecja.  
W Niemczech, w roku akademickim 2012/2013, dwa kraje związkowe (Bawaria i 
Dolna Saksonia) pobierają opłaty, natomiast pozostałe 14 nie. 

 
Jaka część płaci czesne 

Odsetek studentów wnoszących opłaty różni się w znacznym stopniu w zależności od 
kraju. W niektórych krajach wszyscy studenci płacą czesne. Tak jest w przypadku 
Anglii, Belgii (we wspólnocie flamandzkiej), Bułgarii, Czech, Holandii, Islandii, 
Lichtensteinu, Polski, Portugalii, Słowacji i Turcji. W siedmiu krajach (we wspólnocie 
francuskiej Belgii, w Estonii, Francji, na Łotwie, w Rumunii, na Węgrzech i we 
Włoszech) opłaty uiszcza większość. W czterech państwach (Chorwacji, na Litwie, w 
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Niemczech, Słowenii) opłaty uiszcza mniejszość, jest wreszcie wspomnianych wyżej 9 
państw, w których studenci – poza wspomnianymi wyjątkami – nie płacą. 

 
Opłaty studentów międzynarodowych 

Dla studentów spoza Unii Europejskiej poziomy opłat są na ogół wyższe. Są one na 
ogół ustalane przez same instytucje szkolnictwa wyższego, chociaż w niektórych 
krajach (Belgii, Bułgarii, Grecji, Portugalii, Rumunii) poziom opłat jest regulowany 
przepisami na szczeblu centralnym. 
W sześciu krajach (w Czechach, Islandii, Lichtensteinie, Norwegii, na Węgrzech i we 
Włoszech) studenci spoza Unii Europejskiej są pod względem opłat traktowani w taki 
sam sposób jak studenci z Unii Europejskiej. 

 
Różnice w opłatach między cyklami 

Poziomy opłat są na ogół wyższe w przypadku studiów magisterskich (drugiego 
stopnia) niż licencjackich (pierwszego stopnia); w przypadku studiów drugiego stopnia 
opłaty pobierane są również od większej liczby studentów. W Grecji, na Cyprze, Malcie 
i w Wielkiej Brytanii (Szkocji) opłaty są pobierane za studia drugiego stopnia, 
natomiast za pierwszego nie, natomiast w Irlandii, Francji, na Łotwie, Litwie, 
Węgrzech, w Słowenii i Wielkiej Brytanii (Anglii, Walii i Irlandii Północnej) w 
przypadku studiów magisterskich obowiązują zazwyczaj wyższe poziomy opłat. 
 
WSPARCIE DLA STUDENTÓW  
 
W poszczególnych krajach wsparcie dla studentów przybiera różne formy i ma na celu 
zaspokojenie różnych potrzeb. Jednak najbardziej powszechną formą wsparcia są 
dotacje i kredyty, które czasami działają w połączeniu (kiedy student otrzymuje kredyty 
i dotacje), a czasami oddzielnie (kiedy student otrzymuje albo kredyt albo dotację). 

 
Dotacje 

Z wyjątkiem Islandii i Turcji wszystkie kraje zapewniają jakieś rodzaje dotacji 
przynajmniej dla niektórych studentów. W Turcji istnieją obniżki opłat w przypadku 
niektórych studentów, ale nie ma dotacji.  
W pozostałych krajach istnieją duże różnice co do sytuacji, w których możliwe jest 
otrzymanie dotacji.  
 
W Danii, na Cyprze i Malcie dotacje otrzymują wszyscy studenci. W Finlandii, 
Holandii Norwegii, Szwecji i Wielkiej Brytanii (Anglii, Walii i Irlandii Północnej) 
dotacje otrzymuje większość studentów. 
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Natomiast w zdecydowanej większości krajów (Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Czechach, 
Estonii, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Liechtensteinie, na Litwie, Łotwie, w Niemczech, 
Polsce, Portugalii, Rumunii, Słowacji, w Wielkiej Brytanii (Szkocji), na Węgrzech, we 
Włoszech) dotacje otrzymuje jedynie niewielka liczba studentów. Ich odsetek waha się 
od 1% ogólnej liczby studentów w Grecji do około 40% na Węgrzech. 
  

Kredyty 
Podczas gdy teoretycznie we wszystkich krajach studenci mogą brać kredyty, uważane 
one są za główny element systemu wsparcia studentów, jeśli ponad 5% populacji 
studentów zaciąga taki kredyt. Sytuacja taka ma miejsce w 16 krajach: Bułgarii, Danii, 
Niemczech, Estonii, Grecji, na Łotwie, Litwie, Węgrzech, Słowacji, w Polsce, 
Finlandii, Szwecji, Wielkiej Brytanii (we wszystkich częściach), Islandii, Norwegii i 
Turcji. 

 
Inne rodzaje wsparcia: dodatki rodzinne i ulgi podatkowe dla rodziców 
studentów 

W kontekście systemów wsparcia studentów student może być traktowany jako 
jednostka lub jako członek rodziny, która może wymagać wsparcia. W szczególności w 
krajach nordyckich student jest uznawany za jednostkę, która to jednostka otrzymuje 
wsparcie. Jednakże w wielu innych krajach wsparcie może zależeć od ogólnej sytuacji 
rodzinnej, a niektóre formy wsparcia mogą być przekazywane innym członkom 
rodziny, a nie studentom. 
 
Dodatki rodzinne i ulgi podatkowe odgrywają znaczącą rolę we wsparciu dla studentów 
w wielu krajach: Belgii, Czechach, Niemczech, Estonii (tylko ulgi podatkowe), Grecji, 
Francji, Irlandii (tylko ulgi podatkowe), Włoszech (tylko ulgi podatkowe), na Łotwie 
(tylko ulgi podatkowe), Litwie, Malcie (tylko ulgi podatkowe), w Austrii, na Słowacji, 
w Słowenii (tylko ulgi podatkowe), w Polsce, Portugalii i Liechtensteinie (tylko ulgi 
podatkowe). 
 
• Kontekst 
 
Sprawozdanie zostało przygotowane na zamówienie Komisji przez sieć Eurydice, która 
składa się z 38 biur krajowych znajdujących się w 34 krajach uczestniczących w 
programie UE „Uczenie się przez całe życie” (państwach członkowskich UE, 
Chorwacji, Islandii, Lichtensteinie, Norwegii, Serbii, Szwajcarii i Turcji). Jej 
koordynacją i zarządzaniem zajmuje się unijna Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, 
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Kultury i Sektora Audiowizualnego. Począwszy od chwili obecnej przegląd opłat za 
studia i możliwości wsparcia będzie przeprowadzany corocznie w celu uwzględnienia 
dokonywanych zmian. 
 
• Informacje dodatkowe 
Pełen tekst sprawozdania jest dostępny tutaj.  
Komisja Europejska: Edukacja i szkolenia 
Strona internetowa Androulli Vassiliou 
 
 
11. EDUKACJA - Eksperci apelują do państw członkowskich o znalezienie 

wyjścia z kryzysu umiejętności czytania i pisania 
 
Unia Europejska musi przemyśleć swoje działania na rzecz poprawy umiejętności 
czytania i pisania – tak twierdzi grupa ekspertów wysokiego szczebla powołana przez 
europejską komisarz Androullę Vassiliou do zajęcia się tą kwestią. Co piąty 15-latek w 
Europie, podobnie jak prawie 75 mln dorosłych, ma braki w podstawowych 
umiejętnościach czytania i pisania, co utrudnia im znalezienie pracy i zwiększa ryzyko 
ubóstwa i wykluczenia społecznego. Przewodnicząca grupy ekspertów, JKW 
Laurentien, księżna Niderlandów, od dawna działająca na rzecz alfabetyzacji, nazywa 
raport „sygnałem ostrzegawczym i wezwaniem do walki z kryzysem, który dotyka 
każde państwo w Europie”. 80-stronicowe sprawozdanie zawiera zestaw zaleceń, 
poczynając od rad dla rodziców, aby wyrabiali w dzieciach nawyk czytania dla 
przyjemności, po propozycję lokowania bibliotek w niekonwencjonalnych miejscach, 
takich jak centra handlowe. W sprawozdaniu zwraca się też uwagę na potrzebę 
przyciągnięcia do zawodu nauczyciela większej liczby mężczyzn, aby stanowili wzór 
dla chłopców, którzy czytają znacznie mniej niż dziewczęta. W sprawozdaniu znajdują 
się również zalecenia skierowane do konkretnych grup wiekowych. Grupa ekspertów 
postuluje dostęp do bezpłatnej i wysokiej jakości wczesnej edukacji i opieki dla 
wszystkich dzieci, wprowadzenie większej liczby specjalistów od nauki czytania w 
szkołach podstawowych, zmianę w postrzeganiu dysleksji (utrzymując, że prawie każde 
dziecko może nauczyć się czytać, jeśli będzie miało odpowiednie wsparcie) oraz 
urozmaicenie możliwości nauki dla dorosłych, zwłaszcza w miejscu pracy. 
 
Androulla Vassiliou, komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży, 
powiedziała: „Żyjemy w świecie paradoksu: Mimo, iż w kontekście naszego cyfrowego 
świata czytanie i pisanie są ważniejsze i bardziej przydatne niż dawniej, to nasze 
umiejętności w tym zakresie są niewystarczające. Musimy jak najszybciej odwrócić tę 
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niepokojącą tendencję. Inwestycje mające na celu poprawę umiejętności czytania i 
pisania wśród obywateli w każdym wieku są ekonomicznie uzasadnione, ponieważ 
przynoszą zarówno jednostkom, jak i społeczeństwu namacalne korzyści, sięgające w 
długoterminowej perspektywie miliardów euro”. 
 
Księżna Laurentien dodała: „Czytanie i pisanie to coś więcej niż zwykła umiejętność. 
Umiejętność czytania i pisania daje ludziom poczucie własnej wartości i pozwala im 
funkcjonować i rozwijać się w społeczeństwie jako osoby prywatne, aktywni 
obywatele, pracownicy lub rodzice. Potrzeba nam jasnych i skoordynowanych 
krajowych strategii i znacznie większej świadomości w całej Europie, nie tylko w 
kręgach politycznych i edukacyjnych, ale również w szpitalach, miejscach pracy, a 
zwłaszcza w rodzinach. Nadszedł czas, aby Europa zwiększyła swoje ambicje i 
zapewniła każdemu umiejętność czytania i pisania.” 
 
W sprawozdaniu, upublicznionym na konferencji w Nikozji, zorganizowanej przez 
cypryjską prezydencję UE, przedstawiono przykłady skutecznych projektów na rzecz 
alfabetyzacji w państwach europejskich oraz wyróżniono osoby, które przezwyciężyły 
tabu, jakim jest analfabetyzm, i odmieniły swoje życie. Grupa ekspertów chce również 
w swoim raporcie obalić popularne mity na temat umiejętności czytania i pisania. 
 
Ministrowie edukacji państw UE określili wspólny cel obniżenia odsetka 15-latków 
mających braki w umiejętnościach czytania z obecnego poziomu 20 proc. do 15 proc. w 
roku 2020. Grupa wysokiego szczebla w swoim raporcie zwraca uwagę na znaczną 
dysproporcję pomiędzy płciami: wśród dziewcząt 13,3 proc. osiąga słabe wyniki w 
czytaniu, natomiast wśród chłopców – 26,6 proc. Różnica między płciami jest 
najmniejsza w Niderlandach, Danii i Belgii, a największa na Malcie, w Bułgarii oraz na 
Litwie (na podstawie statystyk z 2009 r.). W załączniku 2 wyszczególniono ogólny 
odsetek osób osiągających słabe wyniki w czytaniu w poszczególnych państwach 
członkowskich, natomiast załącznik 3 przedstawia dysproporcje pomiędzy chłopcami a 
dziewczętami.  
 
• Kontekst: dlaczego umiejętność czytania i pisania jest tak ważna 
 
W sprawozdaniu podkreślono, że umiejętność czytania i pisania jest warunkiem 
niezbędnym do poprawy jakości życia oraz do promowania wiedzy, innowacji i 
rozwoju. Zmieniający się charakter pracy, gospodarki i społeczeństwa w ujęciu 
ogólnym oznacza, że umiejętność czytania i pisania jest w dzisiejszym świecie 
ważniejsza niż kiedykolwiek przedtem i właśnie dlatego Europa powinna dążyć do 
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osiągnięcia stuprocentowego alfabetyzmu funkcjonalnego wśród wszystkich swoich 
obywateli. 
 
W sprawozdaniu tak uzasadniono ogromne znaczenie umiejętności czytania i pisania: 

• Na rynku pracy wymagane są coraz bardziej zaawansowane umiejętności 
czytania i pisania (ocenia się, że w 2020 r. 35 proc. miejsc pracy będzie 
wymagało wysokich kwalifikacji, podczas gdy obecnie odsetek ten wynosi 29 
proc.).  

• Zaangażowanie społeczne i obywatelskie jest w cyfrowym świecie bardziej 
uzależnione od umiejętności czytania i pisania. 

• Społeczeństwa starzeją się, a ich umiejętności czytania i pisania, w tym 
umiejętności cyfrowe, wymagają zaktualizowania. 

• Ubóstwo i braki w umiejętnościach czytania i pisania tworzą błędne koło, w 
którym jeden element pociąga za sobą drugi. 

• Rosnąca mobilność i migracja sprawiają, że ludzie coraz częściej uczą się 
mówić i pisać w wielu językach, łącząc wiele różnych środowisk kulturowych i 
językowych. 

W raporcie znajdują się zalecenia dla każdej grupy wiekowej.  
 
Jeśli chodzi o małe dzieci, najważniejsze jest wprowadzenie przez państwa 
członkowskie rodzinnych programów alfabetyzacji, które poprawiłyby umiejętności 
czytania i pisania zarówno rodziców, jak i dzieci. Tego rodzaju programy są bardzo 
opłacalne. Inwestycje w wysokiej jakości wczesną edukację i opiekę nad dzieckiem to 
jeden z najlepszych sposobów inwestowania przez państwa w przyszły kapitał ludzki w 
Europie. Dzieci, które skorzystały z wczesnej edukacji i opieki, lepiej radzą sobie z 
czytaniem i pisaniem i osiągają lepsze wyniki w szkole. Z badań wynika, że gdyby w 
Europie udało się osiągnąć wyznaczony na 2020 r. poziom podstawowych umiejętności 
w zakresie czytania, pisania, matematyki i nauk przyrodniczych (cel to 85 proc. 15-
latków), to w okresie życia pokolenia urodzonego w 2010 r. PKB mogłoby wzrosnąć o 
21 bilionów euro. 
 
W szkołach podstawowych należy zatrudniać więcej specjalistów od nauki czytania, a 
uczniowie osiągający słabe wyniki powinni mieć zapewnioną indywidualną pomoc, gdy 
tylko zajdzie taka potrzeba. Biblioteki szkolne powinny posiadać materiały do czytania, 
które byłyby atrakcyjne i intelektualnie stymulujące dla wszystkich grup wiekowych, 
powinno się też zachęcać do korzystania z narzędzi IT i czytania tekstów w formacie 
elektronicznym w domu i podczas lekcji. 
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Młodzież potrzebuje bardziej zróżnicowanych lektur, od komiksów po teksty literackie 
i e-booki, które motywowałyby wszystkich czytelników, a zwłaszcza chłopców. Należy 
promować współpracę między szkołami a przedsiębiorstwami, aby nauka czytania i 
pisania znajdowała lepsze przełożenie na realne sytuacje. Należy przełamać tabu 
związane z problemami w zakresie czytania i pisania u osób dorosłych. Organizacje 
pozarządowe, media, pracodawcy, organizacje społeczne i sławne osoby grają ważną 
rolę w rozpowszechnianiu informacji o alfabetyzacji dorosłych i stosowanych w tym 
celu środkach. 
 
Uczenie się języków: W sprawozdaniu zauważa się, że umiejętność czytania i pisania 
nabiera wielojęzycznego charakteru i jest coraz częściej związana z migracją z uwagi 
na zwiększoną mobilność w Europie. W roku 2009 10 proc. 15-latków w UE urodziło 
się w innym kraju lub miało urodzonych w innym kraju rodziców, podczas gdy w roku 
2000 było ich 7 proc. W niektórych państwach, takich, jak Włochy czy Hiszpania, 
odsetek dzieci imigrantów wzrósł pięciokrotnie od roku 2000 do 2010. Uczenie się 
języków jest zatem coraz ważniejsze, nie tylko jako narzędzie komunikacji, ale jako 
środek budowania wzajemnego zrozumienia. Choć słabe wyniki w czytaniu i pisaniu 
nie są przede wszystkim związane z migracją (przeważająca większość dzieci i 
dorosłych o niskim poziomie tych umiejętności urodziła się w kraju, w którym żyje), 
w sprawozdaniu zwraca się uwagę na potrzebę lepszego dostosowania wsparcia w 
oparciu o zrozumienie potrzeb jednostki w zakresie języka i umiejętności czytania i 
pisania. 
 
• Dalsze działania 
 
Komisarz Vassiliou będzie rozmawiać o wnioskach płynących ze sprawozdania z 
ministrami edukacji na ich nieformalnym spotkaniu, które odbędzie się w dniach 4-5 
października na Cyprze. Dyskusje te będą stanowić podstawę konkluzji Rady w sprawie 
umiejętności czytania i pisania, w ramach których państwa UE ustalą – zarówno dla 
siebie, jak i dla Komisji – priorytetowe działania na rzecz skuteczniejszego zwalczania 
problemów w zakresie umiejętności czytania i pisania. 
 
• Dodatkowe informacje 
 
Pełen tekst sprawozdania 
Streszczenie (w 22 językach) 
Nowa strona Komisji na temat umiejętności czytania i pisania w Europie  
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12. EDUKACJA - Najczęściej zadawane pytania dotyczące polityki Komisji 

Europejskiej w dziedzinie umiejętności czytania i pisania oraz sprawozdania 
grupy ekspertów wysokiego szczebla ds. sprawności czytania i pisania 

 
• Dlaczego Komisja Europejska powołała grupę ekspertów wysokiego szczebla 

ds. sprawności czytania i pisania, skoro edukacja i alfabetyzacja w większości 
należą do kompetencji państw członkowskich? 

 
Podnoszenie standardów umiejętności czytania i pisania zarówno dzieci, jak i osób 
dorosłych leży we wspólnym interesie państw członkowskich. Poprawa sprawności 
czytania była jednym z pierwszych celów programu prac Komisji w zakresie 
kształcenia i szkolenia, który zainicjowano w 2002 r. Cel ten uznano następnie za 
priorytet na lata 2010–2020. Państwa członkowskie zobowiązały się, że przed końcem 
dekady zmniejszą do maksymalnie 15 proc. odsetek 15-latków osiągających słabe 
wyniki w czytaniu. 
 
W listopadzie 2010 r. Rada Ministrów zwróciła się do Komisji o powołanie grupy 
ekspertów wysokiego szczebla, których zadaniem miała być ocena najbardziej 
efektywnych sposobów wspierania sprawności czytania w ciągu całego życia 
człowieka. W swoim sprawozdaniu grupa ekspertów pragnie zwrócić uwagę na kryzys 
czytania, który dotyka wszystkie państwa członkowskie, i przedstawia zalecenia służące 
rozwiązaniu tego problemu. Komisja będzie nadal wspierać starania państw 
członkowskich o poprawę umiejętności czytania i pisania. Rola Komisji w żaden 
sposób nie narusza wyłącznych kompetencji państw członkowskich w zakresie 
organizacji struktury i treści systemów edukacji. 
 
• W jaki sposób wybierano ekspertów, członków grupy? Dlaczego na 

przewodniczącą grupy wybrano JKW Laurentien? 
 
Członkowie grupy wysokiego szczebla są ekspertami w dziedzinie alfabetyzmu. Zostali 
wybrani przez Komisję Europejską na podstawie ich fachowej wiedzy i statusu. 
Komisja wzięła także pod uwagę równowagę geograficzną i równowagę płci. 
 
JKW Laurentien, księżna Niderlandów, jest dobrze znaną działaczką w tej dziedzinie. 
Jest ona specjalną wysłanniczką UNESCO ds. walki z analfabetyzmem na rzecz 
rozwoju oraz przewodniczącą holenderskiej fundacji na rzecz czytania i pisania 
(Stichting Lezen & Schrijven). 
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• Co kryje się za kampanią „Europa lubi czytać”? 
 
Kampania „Europa lubi czytać” ruszyła z inicjatywy komisarz Androulli Vassiliou, a jej 
celem jest zwrócenie uwagi na kryzys czytelnictwa w Europie i propagowanie czytania 
dla przyjemności. Komisarz Vassiliou bierze udział w sesjach czytania organizowanych 
w całej Europie z udziałem dzieci, nastolatków i dorosłych. Imprezy te często mają 
wielojęzyczny charakter: zachęcają dzieci do czytania na głos w różnych językach i 
podkreślają znaczenie różnorodności językowej. 
 
• Co oznacza termin „osoba osiągająca słabe wyniki w czytaniu” 
 
Osoby osiągające słabe wyniki w czytaniu potrafią wykonać jedynie najprostsze 
zadania w zakresie czytania, takie jak odnalezienie pojedynczej informacji, określenie 
głównego tematu tekstu lub wykrycie prostego związku pomiędzy tekstem a wiedzą 
zaczerpniętą z życia codziennego. 
 
Dla zapewnienia porównywalności między państwami członkowskimi UE przyjęto 
unijny poziom odniesienia, w którym osoby osiągające słabe wyniki w czytaniu 
identyfikuje się na podstawie definicji stosowanych przez OECD w Programie 
międzynarodowej oceny umiejętności uczniów (PISA). W badaniu tym stosuje się skalę 
ocen od 1 do 5. Uczniów, którzy w badaniu PISA uzyskali wynik poniżej 2, uważa się 
za osiągających słabe wyniki w czytaniu. Są to uczniowie, którzy radzą sobie jedynie z 
najprostszymi zadaniami w zakresie czytania. 
 
OECD uruchomił nowy program międzynarodowej oceny kompetencji osób dorosłych 
(PIAAC). Dzięki temu badaniu będzie można uzyskać szczegółowy profil umiejętności 
osób w wieku od 16 do 65 lat. Oceniane będą umiejętności w zakresie czytania, pisania 
i liczenia, a także zdolność rozwiązywania problemów w środowisku wyposażonym w 
nowe technologie. Ocenie poddawane będą również umiejętności przydatne w pracy. 
Pierwsze wyniki zostaną opublikowane w październiku 2013 r. 
 
• Jaki wpływ na umiejętność czytania i pisania ma korzystanie z internetu, 

mediów społecznych i smartfonów? 
 
Internet i digitalizacja zmieniły charakter, częstość i znaczenie pisania. Narzędzia 
cyfrowe dają silną motywację do pisania, co jest szczególnie zauważalne wśród 
młodych ludzi. Jeśli chodzi o rodzaj używanego języka, to komunikowanie się za 
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pośrednictwem takich serwisów społecznościowych i narzędzi, jak Facebook, MSN i 
SMS, plasuje się gdzieś pomiędzy mową a pismem. Ze względu na łatwiejszy i 
natychmiastowy dostęp SMS-y mogą być bardzo silnym czynnikiem motywującym, 
zwłaszcza dla osób mających trudności z czytaniem. 
 
W niektórych szkołach i innych instytucjach edukacyjnych takie nieformalne praktyki 
włącza się już do procesu nauczania, choć zwykle odbywa się to w formie 
indywidualnych projektów. Z uwagi na element motywacyjny praktyki te powinny być 
jednak lepiej wykorzystywane w systemach edukacji. 
 
W dyskusjach na temat pisania przy pomocy mediów cyfrowych najczęściej 
podnoszone są dwie kwestie budzące obawy, a mianowicie: czy w nauce czytania i 
pisania małych dzieci pisanie ręczne ma przewagę nad pisaniem na komputerze oraz 
czy SMS-y przyczyniają się do poprawności pisania czy wręcz odwrotnie. Wśród 
niewielu danych, które dotychczas zebrano na ten temat, można znaleźć argumenty na 
korzyść obu przeciwstawnych stanowisk. Potrzeba zatem więcej informacji na temat 
wpływu mediów cyfrowych i pisania ręcznego, aby wypracować odpowiednie podejście 
do tego zagadnienia w tym nowym kontekście. 
 
• Dlaczego istnieją tak duże różnice między wynikami w czytaniu dziewcząt i 

chłopców? 
 
Różnice między płciami wynikają przede wszystkim z różnic w motywacji. Z danych 
wynika, że w każdej grupie wiekowej mężczyźni rzadziej niż kobiety czytają dla 
przyjemności. Analiza badań PISA wykazała, że nastoletni chłopcy są mniej 
zainteresowani czytaniem niż dziewczęta, co znajduje odzwierciedlenie w gorszych 
wynikach w czytaniu i w większym odsetku chłopców osiągających słabe wyniki w 
czytaniu. 
 
Istnieją jednak sposoby, aby zachęcić chłopców do czytania: można częściej 
wykorzystywać formaty cyfrowe, lepiej dopasowywać lektury szkolne do 
zainteresowań chłopców i w ogóle dawać więcej swobody wszystkim uczniom 
(chłopcom i dziewczętom) w wyborze lektur. W sprawozdaniu zasugerowano również, 
że należałoby przyciągnąć więcej mężczyzn do zawodu nauczyciela, aby stanowili wzór 
do naśladowania dla chłopców. 
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• Czy to prawda, że grupa wysokiego szczebla zajęła się tylko kwestią 
sprawności czytania? 

 
Grupa wysokiego szczebla zajęła się umiejętnościami zarówno w zakresie czytania, jak 
i pisania, ale w odniesieniu do czytania wzięła pod uwagę różne aspekty, takie jak nowe 
technologie i wpływ digitalizacji na umiejętność czytania i pisania. W dziedzinie 
sprawności czytania prowadzi się znacznie więcej badań i do dyspozycji jest więcej 
porównywalnych danych niż w przypadku umiejętności w zakresie pisania. Jednym z 
zaleceń grupy wysokiego szczebla jest wypracowanie porównywalnych na skalę 
międzynarodową testów w zakresie sprawności pisania oraz wspieranie prac 
badawczych w tej dziedzinie. 
 
Grupa wysokiego szczebla stosowała wielopoziomową definicję umiejętności czytania i 
pisania, od alfabetyzmu na poziomie podstawowym poprzez alfabetyzm funkcjonalny 
aż po alfabetyzm wielowymiarowy. Alfabetyzm na poziomie podstawowym oznacza 
znajomość liter, słów i tekstu niezbędną do czytania i pisania na poziomie, który daje 
pewność siebie i motywację do dalszego rozwoju; alfabetyzm funkcjonalny oznacza 
umiejętność czytania i pisania potrzebną do rozwoju i funkcjonowania w 
społeczeństwie, w domu, w szkole i w pracy; alfabetyzm wielowymiarowy to zdolność 
wykorzystywania umiejętności czytania i pisania do tworzenia, rozumienia, 
interpretowania i krytycznej oceny tekstów udostępnianych za pośrednictwem różnych 
mediów i w różnej postaci (drukowanej, cyfrowej, audiowizualnej). Alfabetyzm 
wielowymiarowy jest podstawą uczestnictwa w społeczeństwie cyfrowym i warunkiem 
dokonywania świadomych wyborów dotyczących finansów, zdrowia itp. Definicja ta 
jest również stosowana w międzynarodowych badaniach. 
 
• Czy oprócz badania PISA prowadzonego przez OECD istnieją jakieś inne 

badania oceniające umiejętności uczniów w zakresie czytania i pisania? 
 
Istnieje międzynarodowe badanie postępów biegłości w czytaniu (Progress in 
International Reading Literacy Study, PIRLS) koordynowane przez Międzynarodowe 
Towarzystwo Oceniania Osiągnięć Szkolnych. Badanie to obejmuje uczniów czwartej 
klasy (9–11-latków). 
 
Dla dorosłych OECD uruchomiło nowy program międzynarodowej oceny kompetencji 
osób dorosłych (PIAAC). Pierwsze wyniki tego badania zostaną opublikowane w 
październiku 2013 r. 
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• W jaki sposób grupa wysokiego szczebla zamierza wpłynąć na obecną 

sytuację? 
 
Sprawozdanie grupy wysokiego szczebla zawiera najważniejsze dane i dowody 
naukowe dotyczące standardów umiejętności czytania i pisania wraz z ilustrującymi je 
przykładami z różnych państw i szczegółowymi opisami. Stanowi ono przystępne 
streszczenie najistotniejszych prac naukowych z tej dziedziny oraz najważniejszych 
założeń polityki, programów i kampanii na rzecz poprawy umiejętności czytania i 
pisania w całej Europie. 
Sprawozdanie zawiera też konkretne zalecenia odnoszące się do różnych grup 
wiekowych (małych dzieci, uczniów szkół podstawowych, nastolatków i osób 
dorosłych), wskazujące, co mogą i co powinny zrobić różne podmioty zaangażowane w 
kwestię alfabetyzacji, aby poprawić sytuację w tej dziedzinie. 
 
Sprawozdanie to będzie tematem debaty na temat sprawności czytania, która odbędzie 
się podczas nieformalnego spotkania unijnych ministrów edukacji w dniach 4–5 
października na Cyprze. Na podstawie tych dyskusji powstaną konkluzje, które mają 
zostać przyjęte przez Radę ds. Edukacji w listopadzie. W konkluzjach zostaną zawarte 
szczegóły na temat dalszych działań na podstawie zdobytych doświadczeń i wniosków. 
 
• Czy to prawda, że według danych z 2011 r. około 75 mln dorosłych 

Europejczyków ma niedostateczne wykształcenie, a wielu z nich 
prawdopodobnie także kłopoty z czytaniem i pisaniem? 

 
Nie dysponujemy dokładnymi danymi na temat umiejętności czytania i pisania wśród 
osób dorosłych. W ostatnim czasie tylko Francja, Niemcy i Wielka Brytania 
przeprowadziły badania w tej dziedzinie. Ich wyniki wskazują, że mniej więcej co piąta 
osoba dorosła nie posiada wystarczających umiejętności w zakresie czytania i pisania, 
aby radzić sobie z podstawowymi wymaganiami, jakie stawia dzisiejsze społeczeństwo. 
W skali całej UE oznaczałoby to blisko 75 mln osób dorosłych. Bardziej konkretne 
dane na ten temat dostarczy w październiku 2013 r. nowy program międzynarodowej 
oceny kompetencji osób dorosłych (PIAAC). 
 
 
13. EDUKACJA - Komisja wzywa państwa członkowskie do uznawania 

umiejętności nabytych poza szkołą i uniwersytetem 
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W ramach strategii na rzecz tworzenia miejsc pracy i pobudzania wzrostu 
gospodarczego, Komisja Europejska podjęła inicjatywę zmierzającą do 
upowszechnienia uznawania umiejętności i kompetencji zdobytych poza szkołą lub 
uniwersytetem. Wniosek Komisji z dnia 4 września br. ma na celu zwiększenie 
możliwości zatrudnienia przede wszystkim dla młodych bezrobotnych oraz osób słabo 
wykwalifikowanych, np. pracowników starszych i pracowników o niskich 
kwalifikacjach. Dąży ona również do zwiększenia dostępu do szkolnictwa wyższego, 
szczególnie dla studentów w dojrzałym wieku. 
 
Poprzez to zalecenie Komisja wzywa państwa członkowskie do ustanowienia do 2015 r. 
krajowych systemów walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego (zob. 
definicje w informacjach dodatkowych). Pozwoliłoby to obywatelom na uzyskanie 
pełnych lub częściowych kwalifikacji na podstawie umiejętności i kompetencji 
nabytych poza formalnym systemem edukacji. Jedynie Finlandia, Francja, Luksemburg 
i Niderlandy mają obecnie kompleksowe systemy walidacji uczenia się pozaformalnego 
i nieformalnego.  
 
“Naszym celem jest pełne wykorzystanie przez wszystkich obywateli możliwości 
uczenia się dostępnych w miejscu pracy, w ramach grup społeczeństwa obywatelskiego 
lub za pomocą internetu, w celu podnoszenia ich kwalifikacji i szans na zatrudnienie”, 
powiedziała Androulla Vassiliou, Komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i 
młodzieży. „W czasach wysokiego bezrobocia i niskiego wzrostu gospodarczego ważne 
jest, aby Europa rozwijała odpowiedni zestaw umiejętności i kompetencji w celu 
zwiększenia konkurencyjności, dobrobytu i integracji społecznej.” 
 
Wniosek Komisji jest jedną z inicjatyw w ramach strategii „Europa 2020” ─ „Program 
na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia” oraz „Mobilna młodzież”. Stanowi on 
uzupełnienie europejskich ram kwalifikacji promujących walidację formalnej edukacji.  
Wniosek Komisji dotyczący nowego programu „Erasmus dla wszystkich” – program na 
lata 2014 - 2020 przewiduje finansowanie dla wszystkich sektorów edukacji, w tym 
szkół, kształcenia dorosłych, szkolnictwa wyższego, kształcenia i szkolenia 
zawodowego, jak również uczenia się pozaformalnego i nieformalnego.  
 
• Kolejne kroki 
Wniosek Komisji zostanie omówiony przez Radę i ma zostać przyjęty przez ministrów 
edukacji i młodzieży w dniach 23-24 listopada. 
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• Kontekst 
 
„Uczenie się pozaformalne” odbywa się w formalnym środowisku edukacyjnym i 
zazwyczaj nie prowadzi do uzyskania kwalifikacji lub dyplomu. Zwykle obejmuje 
kursy, warsztaty, konferencje lub seminaria. „Uczenie się nieformalne” odbywa się w 
różnych miejscach, np. w domu, w pracy, w ramach stowarzyszeń oraz poprzez 
codzienną interakcję międzyludzką. Obejmuje ono naukę języków obcych, norm 
kulturowych i dobrych manier. 
 
Obecnie cztery państwa członkowskie posiadają kompleksowe systemy walidacji 
uczenia się pozaformalnego i nieformalnego: we Francji wszystkie kwalifikacje, z 
wyjątkiem zawodów regulowanych, takich jak zawód lekarza, dentysty, lekarza 
weterynarii i architekta można uzyskać dzięki walidacji uczenia się pozaformalnego i 
nieformalnego. Polega to na przedstawieniu szczegółowych doświadczeń oraz 
zdobytych umiejętności i kompetencji. Następnie składające się z ekspertów jury, 
wyznaczone przez właściwe ministerstwo może przyznać pełne lub częściowe 
kwalifikacje. Podobny system istnieje w Luksemburgu. W Niderlandach obywatele 
mogą przedłożyć opis swoich doświadczeń uznanej jednostce wydającej „certyfikaty o 
uzyskanym doświadczeniu" wykorzystywanych przy składaniu podań o pracę lub w 
celu formalnego uznania przez komisję egzaminacyjną. W Finlandii przepisy w 
zakresie edukacji umożliwiają walidację doświadczeń w wielu dziedzinach edukacji 
oraz na różnych poziomach. 
 
• Informacje dodatkowe 
Wniosek dotyczący zalecenia Rady w sprawie walidacji uczenia się pozaformalnego i 
nieformalnego.  
Komisja Europejska: Kształcenie i szkolenie oraz walidacja uczenia się pozaformalnego 
i nieformalnego 
 
 
14. EDUKACJA - W nowym sprawozdaniu Komisji stwierdzono poważne 

różnice geograficzne w zakresie kształcenia 
 
Zgodnie z nowym sprawozdaniem Komisji Europejskiej opublikowanym w dniu 14 
września br. miejsce zamieszkania w Europie może mieć znaczny wpływ na 
wykształcenie i perspektywy życiowe. W sprawozdaniu zatytułowanym „Nierówności 
pod względem kształcenia między regionami UE” podkreślono różnice w 



 

 48

możliwościach edukacyjnych i osiąganych rezultatach zarówno między państwami 
członkowskimi, jak i wewnątrz państw członkowskich. Wydaje się, że największe 
rozbieżności w poziomie wykształcenia występują pomiędzy Północą a Południem, 
przy czym najwyższe wskaźniki osób nisko wykwalifikowanych, z wykształceniem 
średnim I stopnia lub niższym odnotowuje się przede wszystkim w regionach Europy 
Południowej, szczególnie w Portugalii i Hiszpanii. Natomiast regiony o najniższych 
wskaźnikach osób nisko wykwalifikowanych znajdują się głównie w Zjednoczonym 
Królestwie, Belgii, Niderlandach i Szwecji. Geograficzne nierówności w systemie 
kształcenia utrzymują się pomimo zobowiązań państw członkowskich do wspierania 
równości szans w zakresie kształcenia i szkoleń. W pierwszym tego rodzaju 
sprawozdaniu państwa UE wezwano do podjęcia większych starań na rzecz 
zniwelowania tych nierówności. 
 
„Wszyscy obywatele Europy, bez względu na miejsce zamieszkania, powinni korzystać 
z kształcenia i szkoleń wysokiej jakości. Nadszedł czas, aby wywiązać się z podjętych 
zobowiązań. Zwalczanie geograficznych nierówności w systemie kształcenia jest 
warunkiem koniecznym dla zrównoważonego rozwoju regionalnego i spójności 
społecznej. Europejskie fundusze strukturalne mogą i powinny być wykorzystywane do 
niwelowania tych nierówności”, powiedziała Androulla Vassiliou, europejska 
komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży. 
 
Sprawozdanie pokazuje, że regiony, w których odnotowuje się największy odsetek osób 
z wykształceniem wyższym (studia licencjackie, magisterskie lub równoważne), 
znajdują się głównie w Zjednoczonym Królestwie, Niderlandach, północnej Hiszpanii i 
na Cyprze. Regiony odnotowujące najniższe odsetki osób z wykształceniem wyższym 
znajdują się we Włoszech, Portugalii, Rumunii i Republice Czeskiej. W sprawozdaniu 
wykazano również znaczne dysproporcje regionalne pod względem uczestnictwa 
dorosłych w uczeniu się przez całe życie. 
 
• Kolejne kroki 
 
W listopadzie Komisja przyjmie strategię dotyczącą „Nowego podejścia do 
umiejętności”, w której nacisk będzie położony na konieczność zaradzenia 
geograficznym dysproporcjom w zakresie kształcenia. W 2013 r. Komisja przedstawi 
państwom członkowskim dodatkowe informacje oraz wskazówki polityczne dotyczące 
sposobów poprawy równości szans w zakresie kształcenia i szkoleń. Drugie 
sprawozdanie na temat geograficznych nierówności w systemie kształcenia w UE 
zostanie publikowane w 2013 r. 
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Dysproporcje regionalne w państwach członkowskich 
• Studenci wyższych uczelni jako odsetek ludności w wieku 20-24 lat: 

Największe dysproporcje regionalne występują w Belgii (najlepszy wynik 
odnotowano w Regionie Stołecznym Brukseli, 120,7 %*; najgorszy – w prowincji 
Luksemburg, 23,4 %), w Republice Czeskiej (najlepszy wynik odnotowano w 
Pradze, 100 %; najgorszy – w regionie Střední Čechy, 5,6 %) i w Austrii 
(najlepszy wynik odnotowano w Wiedniu, 100 %; najgorszy – w regionie 
Voralberg, 7,3 %). * wskaźnik może być wyższy niż 100 % w regionach 
posiadających kilka placówek szkolnictwa wyższego (zazwyczaj są to regiony 
stołecznych), które przyciągają znaczną liczbę studentów, również w wieku 
powyżej 24 lat.  

• Różnice geograficzne w dostępie do szkolnictwa wyższego – odsetek osób, dla 
których czas dojazdu z miejsca zamieszkania do najbliższego uniwersytetu 
wynosi ponad 60 minut: Największe dysproporcje między regionami o 
najlepszych i najgorszych wynikach występują w Hiszpanii (najlepszy wynik: 
Madryt i Kraj Basków, 0 %, najgorszy: Ceuta, 99,7 %). Nieznacznie mniejsze 
regionalne zróżnicowanie występuje w Grecji (najlepszy wynik Attyka, 1,2 %; 
najgorszy: Ditiki Makedonia, 100 %), w Finlandii (najlepszy wynik: Etelä-Suomi, 
1,2 %; najgorszy: Wyspy Alandzkie, 88,5 %) i w Bułgarii (najlepszy wynik: 
Jugozapaden, 14,4 %; najgorszy: Sewerozapaden, 97,4 %). 

• Stosunek liczby absolwentów szkół wyższych do liczby ludności w wieku 15 
lat lub więcej: W ośmiu państwach członkowskich istnieje różnica ponad 15 
punktów procentowych między regionami o najlepszych i najgorszych wynikach 
w tej dziedzinie. Największą różnicę odnotowano w Zjednoczonym Królestwie 
(wynoszącą 23,4 punktów procentowych, najlepszy wynik: Inner London, 41,8 
%; najgorszy: Tees Valley i Durham, 18,4%), a następnie we Francji (różnica 
wynosząca 21,3 punktów procentowych, najlepszy wynik: Île de France, 33 %; 
najgorszy: Korsyka, 11,7 %), w Republice Czeskiej (różnica wynosząca 18,8 
punktów procentowych, najlepszy wynik: Praga, 25,8 %; najgorszy: Severozápad, 
7 %), w Hiszpanii (różnica wynosząca 17,6 punktów procentowych, najlepszy 
wynik: Kraj Basków, 34,3 %; najgorszy: Estremadura, 16,7 %), na Słowacji 
(różnica wynosząca 17,1 punktów procentowych, najlepszy wynik: Bratislavský 
kraj, 27,2 %; najgorszy: Východné Slovensko, 10,1 %) i w Rumunii (różnica 
wynosząca 15,4 punktów procentowych, najlepszy wynik: Bucureşti–Ilfov, 22,5 
%; najgorszy: Sud-Muntenia, 7,1 %). 

• Odsetek ludności o niskim poziomie kwalifikacji: Najwyższe regionalne 
zróżnicowanie odnotowano we Francji (najlepszy wynik: Alzacja, 32,9 %; 
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najgorszy: Korsyka, 60,1 %), a za nią plasują się: Grecja (najlepszy wynik: 
Attyka, 37 %; najgorszy: Ionia Nisia, 64,1 %), Hiszpania (najlepszy wynik: 
Madryt, 44,2 %; najgorszy: Estremadura, 67,4 %), Rumunia (najlepszy wynik: 
Bucuresti-Ilfov, 21,9%; najgorszy: region północno-wschodni, 42,8 %) oraz 
Niemcy (najlepszy wynik: Chemnitz, 11,9 %; najgorszy: Brema, 30,6 %). 

• Uczestnictwo dorosłych w uczeniu się przez całe życie: W Zjednoczonym 
Królestwie występuje zdecydowanie największe zróżnicowanie między regionami 
(najlepszy wynik: Inner London, 16,1 % populacji w wieku 25-64 lata 
uczestniczy w uczeniu się przez całe życie, natomiast w Północnej Irlandii wynik 
jest najgorszy i wynosi 5,7 %). 

 
• Kontekst 
 
Sprawozdanie „Nierówności pod względem kształcenia między regionami UE” zostało 
opracowane dla Komisji Europejskiej przez niezależną sieć ekspertów w dziedzinie 
nauk społecznych w zakresie kształcenia i szkolenia (NESSE). Zespołem ekspertów 
przygotowujących sprawozdanie kierował dr Dimitris Ballas z Sheffield University w 
Zjednoczonym Królestwie. 
 
Sprawozdanie jest oparte na danych pochodzących z Eurostatu i zawiera ponad 100 
map obrazujących regionalne dysproporcje. W odniesieniu do każdego z badanych 
wskaźników w sprawozdaniu określono dziesięć regionów UE osiągających najlepsze 
wyniki i dziesięć regionów o najgorszych wynikach. Inne istotne wnioski płynące ze 
sprawozdania są następujące: 

• regionalne dysproporcje w kształceniu utrudniają zrównoważony rozwój 
regionalny i wzrost gospodarczy; 

• regionalne dysproporcje w edukacji potęgują nierówności między regionami UE. 
Przyczyniają się one również do drenażu mózgów w kierunku bardziej 
rozwiniętych regionów; 

• we wszystkich regionach UE istnieje znaczne zróżnicowanie pod względem 
charakteru, skali i skutków nierówności edukacyjnych. Rozwiązania polityczne 
muszą być dostosowywane do konkretnych przypadków, a nie standardowe; 

• skuteczne wykorzystanie funduszy strukturalnych UE może przyczynić się do 
zniwelowania dysproporcji regionalnych w zakresie kształcenia oraz ich skutków; 

• w celu poprawienia stanu wiedzy oraz udostępnienia informacji na ten temat 
osobom odpowiedzialnym za tworzenie polityki niezbędne jest bardziej 
systematyczne gromadzenie danych na poziomie podregionalnym. 
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• Informacje dodatkowe 
Pełne sprawozdanie i streszczenie  
Komisja Europejska: Kształcenie i szkolenie 
Strona internetowa komisarz Androulli Vassiliou  
 
ZAŁĄCZNIK 
 
Wykres 1: Osoby o niskim poziomie wykształcenia (co najwyżej niższe niż 
podstawowe, podstawowe i średnie I stopnia, jako odsetek ludności w wieku 
powyżej 15 lat) 
 
 
 

 
 
Regiony, w których odnotowano najwyższy odsetek osób posiadających 
wykształcenie co najwyżej niższe niż podstawowe, podstawowe i średnie I stopnia 
(poziomy 0-2 ISCED 1997), jako odsetek ludności w wieku powyżej 15 lat 
 
Alentejo (PT) 78.4 
Centro (PT) 78.2
Norte (PT) 77.7
Malta (MT) 74.2
Algarve (PT) 71.7
Extremadura (ES) 67.4
Ciudad Autónoma de 65.0
Castilla-La Mancha 64.8
Lisboa (PT) 64.5
Ionia Nissia (EL) 64.1
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Regiony, w których odnotowano najniższy odsetek osób posiadających 
wykształcenie co najwyżej niższe niż podstawowe, podstawowe i średnie I stopnia 
(poziomy 0-2 ISCED 1997), jako odsetek ludności w wieku powyżej 15 lat 
 
Mecklenburg- 16.3 
Brandenburg – Nordost 16.2
Sachsen-Anhalt (DE) 16.0
Bratislavský kraj (SK) 14.1
Brandenburg – Südwest 14.0
Leipzig (DE) 13.4
Thüringen (DE) 13.1
Dresden (DE) 13.0
Chemnitz (DE) 11.9
Praha (CZ) 10.7

 
W regionie Alentejo w Portugalii odnotowano najwyższy odsetek osób nisko 
wykwalifikowanych. Praga w Republice Czeskiej jest regionem w UE o najniższym 
odsetku osób nisko wykwalifikowanych. 
 
Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (ISCED 1997) obejmuje 
następujące poziomy wykształcenia: poziom 0 - wychowanie przedszkolne; poziom 1 - 
kształcenie podstawowe lub pierwszy etap kształcenia podstawowego; poziom 2 - 
wykształcenie średnie I stopnia; poziom 3 - wykształcenie średnie II stopnia; poziom 4 
– szkolnictwo policealne; poziom 5 - szkolnictwo wyższe I stopnia; poziom 6 – 
szkolnictwo wyższe II stopnia. 
 
Regiony, w których odnotowano najwyższe uczestnictwo dorosłych w wieku 25 – 64 
lat w kształceniu i szkoleniach (jako odsetek ludności) 
Hovedstaden 19.2 
Inner London 16.1
Midtjylland 15.8
Highlands and Islands 15.2
Syddanmark 15.0
Sjælland 14.9
Nordjylland 14.2
Etelä-Suomi 13.8
Åland 13.6
Västsverige 12.8

 
Regiony, w których odnotowano najniższe uczestnictwo dorosłych w wieku 25 – 64 
lat w kształceniu i szkoleniach (jako odsetek ludności) 
Sewerozapaden      
Notio Egeo
Sterea Ellada
Jugoiztoczen
Seweroiztoczen
Jużencentralen
Seweren centralen
Ionia Nisia
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Vorio Egeo
Sud – Muntenia

 
Region Hovedstaden w Danii posiada najwyższy odsetek dorosłych uczestniczących w 
uczeniu się przez całe życie. Region Sewerozapaden w Bułgarii – najniższy. 
 
 
Wykres 2: Uczestnictwo w uczeniu się przez całe życie – udział dorosłych w wieku 
25-65 lat w kształceniu i szkoleniach (jako odsetek ludności) 
 
 

 
 
 
Regiony, w których odnotowano najwyższy odsetek osób z wykształceniem 
wyższym (poziomy 5-6 ISCED 1997 r.), jako odsetek wszystkich osób w wieku 
powyżej 15 lat 
Inner London (UK) 41.8 
Prov. Brabant Wallon (BE) 38.1
Stockholm (SE) 34.5
País Vasco (ES) 34.3
Prov. Vlaams-Brabant (BE) 34.1
Utrecht (NL) 34.1
Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
(BE)

33.9 

Île de France (FR) 33.0
Noord-Holland (NL) 32.8
Hovedstaden (DK) 32.3
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Regiony, w których odnotowano najniższy odsetek osób z wykształceniem wyższym 
(poziomy 5-6 ISCED 1997 r.), jako odsetek wszystkich osób w wieku powyżej 15 lat 
Basilicata (IT) 8.6 
Centro (PT) 8.5
Provincia Autonoma Bolzano/Bozen (IT) 8.5
Puglia (IT) 8.4
Alentejo (PT) 8.4
Valle d'Aosta (IT) 8.3
Nord-Est (RO) 8.2
Sud-Est (RO) 7.5
Sud – Muntenia (RO) 7.1
Severozápad (CZ) 7.0

 
Regionem charakteryzującym się najlepszym wynikiem w tej dziedzinie jest Inner 
London w Zjednoczonym Królestwie; najniższy wskaźnik osób posiadających wyższe 
wykształcenie występuje w regionie Severozápad w Republice Czeskiej. 
 
 

Wykres 3: Osoby z wyższym wykształceniem – (poziomy 5-6 ISCED 1997) jako 
odsetek wszystkich osób w wieku powyżej 15 lat 
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15. KULTURA - Komisja inauguruje strategię na rzecz wzrostu zatrudnienia i 

wzrostu gospodarczego w sektorze kultury i sektorze kreatywnym  
 
Komisja Europejska przedstawiła 26 września 2012 r. strategię mającą na celu 
uwolnienie pełnego potencjału sektora kultury i sektora kreatywnego oraz zwiększenie 
zatrudnienia i wzrost gospodarczy. Sektory te obejmują przedsiębiorstwa i inne 
organizacje działające w dziedzinie architektury, rękodzieła artystycznego, dziedzictwa 
kulturowego, projektowania, festiwali, filmu i telewizji, muzyki, widowisk scenicznych 
i sztuk wizualnych, archiwów i bibliotek, wydawnictw i radia, które już teraz 
wytwarzają do 4,5 % PKB i zatrudniają 8,5 mln osób w Unii Europejskiej. Sektor 
kreatywny i sektor kulturalny zmagają się również z dużymi wyzwaniami związanymi z 
procesem digitalizacji, globalizacją oraz dużym rozdrobnieniem na rynkach w 
kwestiach kulturowych i lingwistycznych. Znaczne utrudnienie stanowi również dostęp 
do finansowania.  
 
Nowa strategia Komisji ma na celu zwiększenie konkurencyjności i potencjału 
eksportowego tych sektorów, jak również maksymalizację korzyści dla innych dziedzin, 
takich jak innowacja, ICT oraz rewitalizacja obszarów miejskich. Komisja wzywa do 
podjęcia szeregu działań promujących sprzyjające warunki do rozwoju sektora kultury i 
sektora kreatywnego. Opierają się one głównie na rozwoju umiejętności, dostępie do 
finansowania, promocji nowych modeli biznesowych, poszerzaniu kręgu odbiorców, 
dostępie do rynków międzynarodowych oraz lepszych powiązaniach z innymi 
sektorami.  
 
„Sektor kultury i sektor kreatywny są nie tylko niezbędne do istnienia różnorodności 
kulturowej, ale przyczyniają się również znacznie do rozwoju społecznego i 
gospodarczego w państwach członkowskich i regionach. Strategiczne inwestycje w tych 
sektorach niejednokrotnie przynosiły spektakularne wyniki na poziomie lokalnym i 
regionalnym, czego przykładem jest wiele europejskich stolic kultury. Przynoszą one 
również znaczne korzyści w innych dziedzinach, wpływając tym samym na 
dynamiczny wizerunek atrakcyjnej i kreatywnej Europy, która jest otwarta na kultury i 
talenty z całego świata" ─ powiedziała Androulla Vassiliou, europejska komisarz ds. 
edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży. 
 
Omawiana strategia, przedstawiona w dokumencie zatytułowanym „Promowanie 
sektora kultury i sektora kreatywnego na rzecz wzrostu zatrudnienia i wzrostu 
gospodarczego” przewiduje całą serię inicjatyw politycznych oraz propaguje 
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nowoczesne otoczenie regulacyjne. Komisja chce również stworzyć powiązania 
pomiędzy różnymi dziedzinami polityki, w szczególności w dziedzinach kultury, 
edukacji, przemysłu, spraw gospodarczych, turystyki, rozwoju miejskiego i 
regionalnego oraz planowania przestrzennego. Ponadto Komisja planuje zaangażowanie 
funduszy unijnych do wsparcia tych sektorów, w szczególności za pomocą 
proponowanego programu "Kreatywna Europa" na lata 2014–2020 o wartości 1,8 mld 
euro oraz funduszy polityki spójności. 
 
• Kontekst 
 
Według sprawozdania na temat europejskiej konkurencyjności z 2010 r. oraz innych 
źródeł sektor kultury i kreatywny odpowiada za 3,3-4,5 % PKB i zatrudnia pomiędzy 7 
a 8,5 mln osób. Dowody istniejące na poziomie europejskim, krajowym, regionalnym i 
lokalnym potwierdzają znaczenie gospodarcze tych sektorów, które nie poddały się 
obecnemu pogorszeniu koniunktury gospodarczej.  
 
Niezależne badania wykazały, że przedsiębiorstwa wydatkujące na stymulowanie 
kreatywności kwotę dwa razy większą niż średnia mają o 25 % więcej szans na 
wprowadzenie innowacji do swoich produktów. Do innych korzyści zalicza się 
pozytywny wpływ na turystykę, modę i przemysł wysokiej jakości oraz tradycyjny 
przemysł przetwórczy.  
 
• Informacje dodatkowe 
http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/documents/communication-
sept2012.pdfKomunikat: Promowanie sektora kultury i sektora kreatywnego na rzecz 
wzrostu zatrudnienia i wzrostu gospodarczego  
„Kreatywna Europa" 
Polityka spójności UE na lata 2014–2020 
Strona internetowa Androulli Vassiliou  
 
 
16. WIELOJĘZYCZNOŚĆ - Wielojęzyczność w Europie: Komisarz Vassiliou 

wręcza nagrody Europejskiego Znaku Innowacyjności w zakresie Nauczania 
Języków Obcych 

 
W pierwszej edycji nagrody dla najlepszego projektu, który otrzymał wcześniej 
Europejski Znak Innowacyjności w zakresie Nauczania Języków Obcych, wyróżniono 
dziś pięć projektów, które w sposób wyjątkowy przyczyniły się do promowania 
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nauczania i uczenia się języków obcych. Zwyciężyły inicjatywy z Belgii, Włoch, Litwy, 
Norwegii i Rumunii (szczegóły poniżej). Nagrody przedstawicielom projektów 
wręczyła Androulla Vassiliou, europejska komisarz ds. edukacji, kultury, 
wielojęzyczności i młodzieży, na konferencji pt. „Wielojęzyczność w Europie” w 
Limassol na Cyprze. Konferencja ta jest jednym z prawie 500 wydarzeń odbywających 
się w całej Europie dla uświetnienia Europejskiego Dnia Języków. 
 
32 państwa uczestniczące w unijnym programie „Uczenie się przez całe życie” (27 
państw członkowskich UE, 4 państwa EOG/EFTA oraz Turcja) miały nominować do 
nagrody najlepszy krajowy projekt w zakresie nauczania języków. Złożone ze 
specjalistów jury, pod przewodnictwem Miguela Angela Martineza, 
wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego, wybrało następnie pięć najlepszych 
projektów, kierując się ich europejskim wymiarem i wpływem na poprawę umiejętności 
językowych grupy docelowej. 
 
Komisarz Vassiliou powiedziała: „Chciałabym gorąco pogratulować zwycięzcom oraz 
twórcom wszystkich doskonałych projektów, które były nominowane. Jury stanęło 
przed trudnym wyborem, gdyż wszystkie nominowane projekty były bardzo wysokiej 
jakości. Europejski Znak Innowacyjności w zakresie Nauczania Języków Obcych jest 
okazją do zaprezentowania wielu wspaniałych inicjatyw, dzięki którym osoby w 
każdym wieku mają możliwość podjąć wyzwanie uczenia się różnych języków i 
poznania różnych kultur. W ostatniej dekadzie w inicjatywie wzięło udział 1500 
projektów, co pokazuje jak bardzo Europejski Znak Innowacyjności przyczynia się do 
urzeczywistniania wielojęzyczności.” 
 
• Zwycięskie projekty 
 
EuroCatering Language Training (Kurs językowy Eurocatering); Belgia, 
wspólnota francusko- i niderlandzkojęzyczna: Projekt ten, skierowany do stażystów, 
studentów i pracowników sektora hotelarskiego i gastronomii, ma na celu poprawę 
ustnej znajomości siedmiu europejskich języków (angielskiego, francuskiego, 
hiszpańskiego, niderlandzkiego, norweskiego, słoweńskiego i galicyjskiego). Łączy on 
umiejętności językowe z potrzebami zawodowymi i jest wspierany w ramach 
komisyjnego programu w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego Leonardo da 
Vinci. W zamierzeniu inicjatywa ma objąć w tym roku inne europejskie języki. 
 
CMC_E Communicating in Multilingual Contexts meets the Enterprise (CMC_E 
komunikacja w kontekście wielojęzycznym wychodzi na powitanie 
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przedsiębiorstwom), Włochy. Projekt ten dotyczy sześciu europejskich języków 
(angielskiego, hiszpańskiego, włoskiego, polskiego, portugalskiego i słowackiego) i ma 
na celu opanowanie języka na wysokim poziomie w kontekście zawodowym. Jego 
oddźwięk w całej Europie jest szeroki, dzięki udanej współpracy między europejskimi 
uniwersytetami a przedsiębiorstwami. 
 
Learning by moving (Uczenie się poprzez ruch); Litwa: Ten obejmujący dziewięć 
języków (litewski, niemiecki, angielski, hiszpański, włoski, polski, rumuński, turecki i 
maltański) projekt skupia się na nauczaniu języków między państwami sąsiadującymi. 
Grupa docelowa to studenci, emeryci, turyści, osoby bezrobotne, imigranci i osoby 
pracujące zawodowo. 
 
My language – your language (Mój język – twój język); Norwegia: Projekt ten jest 
głównie skierowany do dzieci i młodzieży w przedszkolach oraz szkołach 
podstawowych i średnich. Opiera się na założeniu, że znajomość zarówno swojego, jak 
i innych języków umożliwia większy wkład w życie społeczeństwa i przyczynia się do 
różnorodności. W projekcie tym połączono uczenie się języka z wydarzeniami 
kulturalnymi, takimi jak wystawy. 
 
EuroIntegrELP; Rumunia: W dotyczącym 15 europejskich języków (EN, FR, DE, 
EE, EL, ES, EUSK, SK, HR, IT, LT, NL, PL, RO, RU) projekcie biorą udział prawie 
wszystkie sektory edukacji - szeroka grupa docelowa obejmuje studentów, nauczycieli, 
osoby pracujące zawodowo i osoby bezrobotne.  
 
• Kontekst 
 
Nagrody dla najlepszego projektu, który otrzymał wcześniej Europejski Znak 
Innowacyjności w zakresie Nauczania Języków Obcych zorganizowano, by pokrywały 
się z 10. rocznicą szczytu w Barcelonie w 2002 r., podczas którego szefowie państw i 
rządów postulowali, aby wprowadzić nauczanie dwóch języków obcych od 
najmłodszych lat oraz ustanowić wskaźnik kompetencji językowych w celu mierzenia 
postępów w nauce języka. 
Wielojęzyczność jest sednem inicjatywy Europejskiego Znaku Innowacyjności w 
zakresie Nauczania Języków Obcych, która rozpoczęła się jako projekt pilotażowy w 
latach 1998-99, aby stać się inicjatywą ogólnoeuropejską w 2001 r.  
 
Każdy z 31 nominowanych projektów otrzymał pamiątkowe trofeum i został 
wymieniony w specjalnej broszurze („European Language Label – Empowering 
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People”) opublikowanej z okazji przyznania nagród. Jedynym uczestniczącym krajem, 
który nie nominował żadnego projektu, była Szwecja. 
 
Projekty zostały ocenione pod kątem ich europejskiego wymiaru i wpływu. Kryterium 
europejskiego wymiaru odzwierciedla różnorodność językowa zwycięskich projektów 
oraz sposób, w jaki nauka języka przyczynia się do poprawy zrozumienia innych kultur. 
Wpływ zaś odnosi się do wyników projektu, jego innowacyjnego charakteru, 
podniesienia znajomości języka obcego, wielkości grupy docelowej i coraz większej 
liczby użytkowników.  
 
 
17. WIELOJĘZYCZNOŚĆ - Dzieci w Europie rozpoczynają naukę języków 

obcych w coraz młodszym wieku 
 
Dzieci w Europie rozpoczynają naukę języków obcych w coraz młodszym wieku: 
zgodnie z opublikowanym przez Komisję Europejską sprawozdaniem większość 
uczniów zaczyna uczyć się języka obcego w wieku od 6 do 9 lat. W ciągu minionych 15 
lat większość państw lub regionów obniżyła wiek, w którym rozpoczyna się 
obowiązkowa nauka języka. W niektórych z nich język znajduje się w programie 
nauczania już na etapie przedszkolnym – na przykład w niemieckojęzycznej 
społeczności w Belgii wprowadzono język obcy już dla trzyletnich dzieci. 
Sprawozdanie Key Data on Teaching Languages at School in Europe 2012 („Kluczowe 
dane dotyczące nauczania języków obcych w europejskich szkołach, rok 2012”) 
potwierdza, że językiem obcym zdecydowanie najczęściej nauczanym niemal we 
wszystkich państwach europejskich jest język angielski; języki francuski, hiszpański, 
niemiecki i rosyjski są daleko mniej powszechne. 
 
Androulla Vassiliou, komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży, 
powiedziała, że „różnorodność lingwistyczna i kulturowa jest jednym z 
najważniejszych dóbr Unii Europejskiej”. „Nauka języków ułatwia komunikację 
między narodami oraz między poszczególnymi państwami, jest wsparciem dla 
transgranicznej mobilności oraz integracji migrantów. Cieszę się, że nawet nasi 
najmłodsi obywatele mają możliwość obcowania z przyjemnością, jaką jest odkrywanie 
języków obcych. Ponadto zachęcam wszystkich do tego, aby dostrzegali nie tylko 
powszechnie używane języki i docenili niezwykłą lingwistyczną różnorodność Europy.”  
 
W sprawozdaniu podkreślono, że obecnie rośnie liczba uczniów, którzy przynajmniej 
przez jeden rok nauczania obowiązkowego uczą się dwóch języków obcych. W roku 
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szkolnym 2009/10 przeciętnie 60,8 proc. uczniów w szkołach średnich I stopnia uczyło 
się dwóch lub więcej języków obcych – jest to wzrost o 14,1 proc. w porównaniu z 
rokiem szkolnym 2004/05. W tym samym czasie odsetek uczniów w szkole 
podstawowej, którzy nie uczą się języka obcego, spadł z 32,5 do 21,8 proc.  
 
Niemal we wszystkich 32 państwach uwzględnionych w badaniu (27 państw 
członkowskich, Chorwacja, Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Turcja) językiem 
najczęściej nauczanym jest język angielski – tendencja ta zdecydowanie nasila się od 
roku 2004/05. W szkołach średnich I i II stopnia ponad 90 proc. uczniów uczy się 
języka angielskiego. Jedynie bardzo niewielki odsetek uczniów (0-5 proc. zgodnie z 
danymi poszczególnych państw) uczy się języków innych niż język angielski, francuski, 
hiszpański, niemiecki i rosyjski.  
 
Sprawozdanie potwierdza ponadto dość zaskakujące ustalenia: niewiele państw 
wymaga, aby nauczyciele języków obcych spędzili na etapie swojego kształcenia 
pewien okres intensywnej nauki języka za granicą. W rzeczywistości jedynie 53,8 proc. 
nauczycieli języka obcego uwzględnionych w opublikowanym niedawno badaniu 
dotyczącym kompetencji w nauczaniu języków obcych (European Survey on Language 
Competences) potwierdziło, że spędziło więcej niż jeden miesiąc nauki w państwie, w 
którym obowiązuje nauczany przez nich język. Za tą średnią wartością kryją się jednak 
bardzo różne podejścia: 79,7 proc. nauczycieli w Hiszpanii przez ponad miesiąc uczyło 
się wybranego przez siebie języka w państwie, w którym ten język obowiązuje. W 
Estonii takich nauczycieli jest jedynie 11 proc. W związku z tymi ustaleniami pojawia 
się pytanie, czy konfrontowanie przyszłych nauczycieli z bezpośrednimi 
doświadczeniami w posługiwaniu się danym językiem powinno być traktowane jako 
kryterium kwalifikujące na etapie ich kształcenia. 
 
• Kontekst 

 
Wielojęzyczność w UE 

 
Komisja Europejska wspiera wielojęzyczność i naukę języków, pragnąc 1) promować 
dialog międzykulturowy oraz społeczeństwo integracyjne; 2) umacniać w 
społeczeństwie poczucie unijnego obywatelstwa; 3) dawać młodym ludziom nowe 
szanse, umożliwiać im podejmowanie studiów i pracy za granicą oraz 4) otwierać nowe 
rynki dla unijnych przedsiębiorstw, które konkurują na szczeblu globalnym. 
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Celem jest Europa, w której wszyscy obywatele – począwszy od bardzo młodego wieku 
– uczą się dwóch języków oprócz swojego języka ojczystego. Cel „język ojczysty+2” 
został wyznaczony przez szefów państw lub rządów UE na szczycie w Barcelonie w 
marcu 2002 r. Pragnąc zachęcić do postępów na drodze do osiągnięcia tego celu, 
Komisja opracowała strategię „nowego podejścia do umiejętności”, która ma zostać 
przyjęta w listopadzie i w której zaproponowany zostanie poziom odniesienia w 
zakresie nauki języków. 
 
• „Kluczowe dane dotyczące nauczania języków obcych w europejskich szkołach, 

rok 2012”  
 
Sprawozdanie dowodzi, że w ciągu minionych 15 lat większość państw obniżyła 
początkowy wiek, w którym rozpoczyna się obowiązkowa nauka języków. Wyjątkiem 
jest Belgia (społeczność francuskojęzyczna), Łotwa, Luksemburg, Węgry, Malta, 
Niderlandy, Finlandia, Szwecja oraz Zjednoczone Królestwo. 
Podczas gdy wiek uczniów rozpoczynających naukę języka obcego, ogólnie rzecz 
biorąc, zmniejszył się, nie wydłużył się znacząco czas nauczania danego języka. W 
rzeczywistości czas przeznaczony na naukę języków obcych jest w porównaniu z 
innymi przedmiotami raczej ograniczony. 
 
W sprawozdaniu „Kluczowe dane dotyczące nauczania języków obcych w europejskich 
szkołach, rok 2012” zawarto obszerne dowody na poparcie strategii politycznej, służące 
poprawie jakości i skuteczności nauki języków. Promocja nauki języków obcych jest 
jednym z najważniejszych celów strategii Komisji w zakresie kształcenia i szkolenia 
(ET 2020); ma ona również kluczowe znaczenie na etapie zwiększania transgranicznej 
mobilności obywateli UE, która jest z kolei jednym z celów strategii Europa 2020 na 
rzecz zatrudnienia i wzrostu.  
 
Sprawozdanie, które powstaje co trzy-cztery lata, zawiera zestawienie różnorodnych 
źródeł danych i udostępnia pełen obraz nauczania języków w 32 uwzględnionych w nim 
państwach. Mierzy ono 61 wskaźników w następujących pięciu kategoriach: kontekst, 
organizacja, uczestnictwo, nauczyciele i procesy nauczania. Dane pochodzą przede 
wszystkim z czterech źródeł: Eurydice, Eurostat, europejskie badanie kompetencji 
językowych oraz realizowany przez OECD Program międzynarodowej oceny 
umiejętności uczniów (PISA).  
 
W sprawozdaniu połączono powyższe dane statystyczne z opisem kontekstu oraz 
organizacji nauczania języków obcych, poziomem uczestnictwa uczniów, a także 
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szczegółami dotyczącymi kształcenia nauczycieli języków obcych i ich doskonalenia 
zawodowego. Ponadto w sprawozdaniu zaprezentowano tendencje w nauczaniu 
języków obcych na przestrzeni lat i przeanalizowano obecną sytuację, porównując ją z 
sytuacją w przeszłości. 
 
Sprawozdanie „Kluczowe dane dotyczące nauczania języków obcych w europejskich 
szkołach, rok 2012” zostało opublikowane wspólnie przez Eurydice/Eurostat, w ścisłej 
współpracy z Komisją Europejską.  
 
• Eurydice 
 
Sieć Eurydice oferuje informacje i analizy dotyczące europejskich systemów 
kształcenia i polityki w zakresie edukacji. Należy do niej 38 jednostek krajowych 
znajdujących się w 34 państwach uczestniczących w unijnym programie „Uczenie się 
przez całe życie” (państwa członkowskie UE, Chorwacja, Serbia, Islandia, Lichtenstein, 
Norwegia, Szwajcaria i Turcja). W sprawozdaniu „Kluczowe dane dotyczące nauczania 
języków obcych w europejskich szkołach, rok 2012” nie uczestniczyły Serbia i 
Szwajcaria. Koordynacją i zarządzaniem Eurydice zajmuje się UE Agencja 
Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego. 
 
• Informacje dodatkowe 
Pełny tekst sprawozdania w języku angielskim jest dostępny pod adresem: Kluczowe 
dane dotyczące nauczania języków obcych w europejskich szkołach, rok 2012 
Główne punkty sprawozdania 
Komisja Europejska: Kształcenie i szkolenie 
Strona internetowa Androulli Vassiliou  
 
 
Wiek, w którym rozpoczyna się nauka pierwszego i drugiego języka obcego jako 
obowiązkowego przedmiotu dla wszystkich uczniów na etapie kształcenia 
przedszkolnego, podstawowego lub średniego ogólnego, rok szkolny 2010/11 
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Poszczególne obowiązkowe języki obce określone przez centralne organy ds. 
edukacji  
(w jednym momencie w ciągu pełnego okresu edukacji obowiązkowej), rok szkolny 
1992/93, 2002/03, 2006/07, 2010/11  

 
 
Odsetek wszystkich uczniów na poziomie edukacji podstawowej, którzy uczą się 
języka angielskiego, francuskiego lub niemieckiego. Państwa, w których jeden z 
tych języków jest nauczany najbardziej powszechnie, rok szkolny 2009/10 
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Języki obce poza językiem niemieckim, angielskim, hiszpańskim, francuskim i 
rosyjskim, których uczą się uczniowie w szkole średniej, jako odsetek wszystkich 
języków nauczanych na tym poziomie, rok szkolny 2009/10 
 

 
 
Szczegóły dotyczące zaleceń obowiązujących w zakresie początkowego kształcenia 
nauczycieli oraz okresu intensywnej nauki języka obcego w państwie, w którym 
ten język obowiązuje, rok szkolny 2010/11 
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18. WIELOJĘZYCZNOŚĆ - Europejski Dzień Języków: magia wielojęzyczności, 

od platformy „speak-dating” i koktajli językowych po zabawę w 
bibliotecznych „łaźniach” 

 
Nikomu nie zabraknie słów: od wielojęzycznej sesji „speak-datingu” w Pradze, „world 
café” w Sofii, konkursu rapowania w Åarhus czy komponowania „koktajli” z języków 
europejskich w Budapeszcie po wieczór poezji obcojęzycznej w Cardiff i „łaźnie 
językowe” w 30 bibliotekach w Berlinie – to tylko niektóre z atrakcji przygotowanych z 
okazji Europejskiego Dnia Języków, który 26 września był obchodzony w różnych 
miejscach w Europie. Komisja Europejska uczci tę okazję poprzez zorganizowanie 
specjalnego spotkania w Limassol (Cypr), podczas którego ponad 400 reprezentantów 
będzie dyskutować nad sposobami poprawy uczenia się języków obcych oraz omówi 
rolę języków w zglobalizowanym świecie. 
 
„Czasem ludzie zadają mi pytanie, czy języki naprawdę mają znaczenie w dobie 
globalizacji. Moja odpowiedź jest prosta: dzień, w którym Europa nie będzie mówić w 
żadnym ze swoich wielu języków, to dzień, w którym Europa przestanie istnieć – jako 
idea, jako projekt. Jednym z najważniejszych celów UE jest wspólne budowanie 
lepszego społeczeństwa przy pełnym poszanowaniu naszych różnic. Język jest 
nieodzownym elementem tego projektu. Jeśli zaprzestaniemy dokładać starań, by 
poznawać języki naszych sąsiadów, mniej prawdopodobne będzie, że zrozumiemy ich 
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troski i obawy. Z tego powodu nauczanie i uczenie się języków obcych stanowią jeden z 
priorytetów nowego programu Erasmus dla wszystkich”, powiedziała Androulla 
Vassiliou, europejska komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży. 
 
Europejski Dzień Języków, organizowany wspólnie przez Komisję Europejską i Radę 
Europy, jest obchodzony co roku, począwszy od 2001 r. W ramach kampanii „Talk to 
me!” prowadzonej przez Europejskie Centrum Języków Nowożytnych w Grazu 
(Austria) Rada Europy wspiera również promowanie szerokiego zakresu inicjatyw na 
rzecz podnoszenia świadomości w swoich 47 państwach członkowskich. Organizowane 
wydarzenia koncentrują się na zachęcaniu osób w każdym wieku, uczących się lub nie, 
do podjęcia nauki języków oraz świętowania różnorodności kulturowej i językowej.  
 
Dzięki Erasmusowi dla wszystkich, nowemu programowi na rzecz edukacji, szkoleń i 
młodzieży na lata 2014-2020, w sprawie którego Komisja Europejska złożyła już 
wniosek, zwiększy się wsparcie dla nauczania i uczenia się języków obcych. W 
programie przewidziano znaczne zwiększenie finansowania, które umożliwi nawet 5 
milionom osób otrzymanie unijnych dotacji na studia, szkolenie lub wolontariat za 
granicą – oznacza to prawie dwukrotny wzrost w porównaniu z obecnymi programami 
na lata 2007–2013. Jednym z głównych celów takiej „mobilnej” nauki jest poprawa 
kompetencji językowych oraz zwiększenie międzykulturowego zrozumienia. 
 
• Kolejne kroki 
 
Wniosek dotyczący programu „Erasmus dla wszystkich” jest obecnie omawiany w 
Radzie i Parlamencie Europejskim; jego przyjęcie przewiduje się na pierwszą połowę 
2013 r. 
 
W dniu 27 września, na konferencji „Wielojęzyczność w Europie” w Limassol, 
komisarz Androulla Vassiliou przyznała nagrody pięciu projektom, które wyróżniły się 
wyjątkowymi wynikami jeśli chodzi o promowanie nauczania i uczenia się języków 
obcych.  
 
• Kontekst  
 
W Unii Europejskiej mówi się wieloma językami: istnieją 23 języki oficjalne (a po 
przystąpieniu Chorwacji do UE w przyszłym roku ich liczba wzrośnie do 24), jak 
również około 60 języków regionalnych i mniejszościowych oraz ponad 175 języków, 
którymi posługują się migranci.  
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UE inwestuje obecnie miliard euro rocznie na działania podnoszące umiejętności 
językowe i inne kompetencje poprzez inicjatywy takie jak program „Erasmus”, który 
umożliwia studentom odbycie części studiów lub szkolenia w ramach praktyk 
zawodowych w innym kraju. Każdego roku ponad 400 000 osób, głównie młodych, 
korzysta ze stypendiów unijnych w ramach programów „Erasmus” (szkolnictwo 
wyższe), „Leonardo da Vinci” (szkolenia zawodowe) i „Młodzież w działaniu” 
(wolontariat/praca z młodzieżą), aby pracować, studiować lub odbywać wolontariat za 
granicą. Ponadto UE inwestuje ok. 50 mln euro rocznie we wspieranie działań i 
projektów związanych z językami.  
 
Konferencję „Wielojęzyczność w Europie” w Limassol zorganizowano, by uczcić 10. 
rocznicę obrad Rady Europejskiej w Barcelonie w 2002 r., podczas których szefowie 
państw i rządów postulowali, aby wprowadzić nauczanie dwóch języków obcych od 
najmłodszych lat oraz ustanowić wskaźnik kompetencji językowych w celu mierzenia 
postępów w nauce języka. Na konferencji zorganizowana zostanie wystawa 
przedstawiająca wyróżniające się projekty europejskie na rzecz nauczania języków oraz 
informacje na temat służb językowych Unii Europejskiej oraz mediów specjalizujących 
się w sprawach europejskich. 
 
W celu uznania innowacyjnych projektów w zakresie nauczania i uczenia się języków 
ponad 10 lat temu ustanowiono Europejski Znak Innowacyjności w Zakresie 
Nauczania Języków Obcych. W Limassol komisarz Vassiliou przyzna pierwszą 
nagrodę w ramach Europejskiego Znaku Innowacyjności w Zakresie Nauczania 
Języków Obcych. Koordynatorzy z każdego państwa uczestniczącego w tej inicjatywie 
nominowali do nagrody po jednym krajowym projekcie dotyczącym języków, 
charakteryzującym się wyjątkową wartością dodaną dla Europy. Europejskie jury 
oceniło projekty i wybrało pięciu zwycięzców.  
 
W 2013 r. Komisja Europejska i Rada Europy zamierzają podpisać oficjalne 
porozumienie o partnerstwie, które zacieśni ich współpracę w zakresie 
wielojęzyczności i nauczania języków w takich obszarach jak: sposoby oceny, 
uznawanie kwalifikacji, wymiana doświadczeń i danych, narzędzia oparte na 
technologiach informacyjno-komunikacyjnych, nauczanie języka kraju przyjmującego 
dla dorosłych migrantów oraz nauczanie głównego języka, w którym prowadzone jest 
kształcenie w danym kraju, dla dzieci wywodzących się ze środowisk migranckich.  
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• Co oznacza pojęcie „wielojęzyczność”? 
• umiejętność mówienia kilkoma językami i ich opanowanie; 
• polityka, zgodnie z którą wymaga się od organizacji, przedsiębiorstwa lub 

instytucji stosowania więcej niż jednego języka do celów komunikacji 
wewnętrznej lub zewnętrznej. 

 
• Jakie są języki urzędowe UE? 
 
Dwudziestoma trzema językami urzędowymi instytucji Unii Europejskiej są: angielski, 
bułgarski, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, irlandzki, 
litewski, łotewski, maltański, niderlandzki, niemiecki, polski, portugalski, rumuński, 
słowacki, słoweński, szwedzki, węgierski i włoski. 
 
• Kto podejmuje decyzje o przyznaniu statusu języka urzędowego UE? 
 
Decyzje w tych sprawach podejmuje jednomyślnie Rada Unii Europejskiej, na której 
forum reprezentowane są wszystkie państwa członkowskie UE. Przed przystąpieniem 
do UE, każde przyszłe państwo członkowskie wskazuje język, którego chciałoby 
używać jako swojego języka urzędowego (lub języków urzędowych) do celów 
związanych z Unią Europejską. Każda kolejna zmiana — dodanie nowego języka 
urzędowego lub usunięcie dotychczas używanego — musi zostać zatwierdzona 
jednomyślnie przez wszystkie państwa członkowskie. 
 
• Jak wieloma językami regionalnymi mówi się w państwach członkowskich? 
 
Istnieje około 60 języków mniejszościowych lub języków regionalnych, których się 
używa na terytorium Unii Europejskiej, jak również ponad 175 języków, którymi 
posługują się migranci. 
 
• Z jakiego statusu korzystają języki regionalne w instytucjach UE? 
 
Rada Unii Europejskiej wyraziła zgodę na to, by niektóre języki, które zostały uznane w 
konstytucji danego państwa członkowskiego, nawet jeżeli nie są językami urzędowymi 
tego państwa, mogły być stosowane na formalnych posiedzeniach UE i w dokumentach 
UE. Instytucje UE oraz rząd hiszpański zawarły porozumienie na temat stosowania w 
dokumentach języka baskijskiego, katalońskiego i galicyjskiego. Rząd Zjednoczonego 
Królestwa zawarł podobne porozumienie co do stosowania języka walijskiego i 
gaelickiego szkockiego. W tych przypadkach tłumaczenia są dostarczane przez rząd 
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zainteresowanego państwa członkowskiego, gdy zachodzi taka potrzeba, na jego koszt. 
Tłumaczenie ustne z (ale nie w drugą stronę) baskijskiego, 
katalońskiego/walenckiego/balearskiego i galicyjskiego jest zapewniane po złożeniu 
wniosku na posiedzeniach niektórych formacji Rady, w których biorą udział 
przedstawiciele z regionów, jak również na posiedzeniach plenarnych Komitetu 
Regionów i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. Koszty tłumaczenia 
ustnego ponosi państwo członkowskie, którego to dotyczy. Organy walijskie i szkockie 
zostały objęte podobnymi ustaleniami. 
 
• Czy prawo UE chroni posługiwanie się różnymi językami? 
 
Prawa i obowiązki związane z językami są zagwarantowane w prawie europejskim. 
W Traktacie UE (art. 3) i Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej (art. 21 i 22) 
zakazano dyskryminacji ze względu na język, stanowiąc, że Unia szanuje różnorodność 
językową. 
 
W pierwszym rozporządzeniu Wspólnoty, przyjętym w 1958 r., zawarto wymóg 
tłumaczenia prawodawstwa UE przez instytucje wspólnotowe na wszystkie języki 
urzędowe UE oraz udzielania odpowiedzi na pytania obywateli w tym samym języku, 
w którym je zadano (art. 2, także art. 20 i 24 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej). 
 
• Czy UE planuje ograniczenie liczby języków urzędowych? 
 
Nie. Obecny system funkcjonuje dla dobra demokracji oraz w interesie zachowania 
przejrzystości i odpowiedzialności. Żadne państwo członkowskie nie jest skłonne 
zrezygnować ze stosowania swojego własnego języka, a państwa kandydujące chcą, by 
ich języki zostały dodane do listy języków urzędowych. Od czasu do czasu pada 
propozycja, by przyjąć jeden unijny język. Byłoby to jednak niedemokratyczne z tego 
względu, że większość osób na terytorium UE zostałaby pozbawiona możliwości 
orientowania się w tym, jakie działania są podejmowane w ich imieniu, oraz 
spowodowałoby to rozmycie się odpowiedzialności. 
 
• Dlaczego Komisja Europejska promuje wielojęzyczność?  
 
Ponieważ Komisja Europejska pragnie 1) wspierać dialog międzykulturowy i bardziej 
zintegrowane społeczeństwo; 2) umacniać wśród obywateli 27 państw członkowskich 
poczucie unijnego obywatelstwa; 3) tworzyć możliwości pozwalające jednostkom na 
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studia i pracę za granicą oraz 4) otwierać nowe rynki dla przedsiębiorstw UE 
konkurujących na skalę światową. 
 
• Jaki jest zatem cel polityki językowej UE? 
 
Polityka językowa UE ma na celu wspieranie różnorodności językowej i propagowanie 
znajomości języków ze względów związanych z tożsamością kulturową i integracją 
społeczną, ale także dlatego, że wielojęzycznym obywatelom łatwiej korzystać 
z możliwości kształcenia i pracy na jednolitym rynku. 
 
Głównym celem polityki jest Europa, w której wszyscy obywatele od najmłodszych lat 
uczą się dwóch języków oprócz swojego języka ojczystego. Cel „język ojczysty+2” 
został wyznaczony przez szefów państw lub rządów UE na szczycie w Barcelonie w 
marca 2002 r. 
 
• Jaką rolę odgrywa tłumaczenie pisemne i ustne? 
 
Rolą służb UE zajmujących się tłumaczeniem pisemnym i ustnym jest wspieranie 
i wzmacnianie wielojęzyczności w Unii Europejskiej oraz pomoc w przybliżaniu 
polityki Unii jej obywatelom. Informowanie obywateli, w szczególności o ich prawach i 
obowiązkach na podstawie prawa UE, oraz przekazywanie tych informacji we 
wszystkich językach urzędowych jest bardzo istotne dla zasadności, przejrzystości, 
odpowiedzialności i skuteczności jej funkcjonowania. 
 
• Czy każdy dokument UE jest tłumaczony na wszystkie języki urzędowe? 
 
Nie. Dokumenty są tłumaczone w zależności od ich wagi: zależy to od grupy, dla której 
są przeznaczone, i danego celu. Prawodawstwo i dokumenty mające duże znaczenie dla 
ogółu społeczeństwa są tłumaczone na wszystkie 23 języki urzędowe. Inne dokumenty 
(na przykład, korespondencja z organami krajowymi i decyzje skierowane do 
konkretnych osób fizycznych lub podmiotów) są tłumaczone tylko na języki, na które 
jest to naprawdę konieczne. 
 
Komisja Europejska prowadzi swoje sprawy wewnętrzne w trzech językach 
„proceduralnych” – w języku angielskim, francuskim i niemieckim. Członkowie 
Parlamentu Europejskiego otrzymują dokumenty robocze w swoim własnym języku. 
 
• Jakie reguły stosuje się w przypadku stron internetowych? 
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Używanie internetu, jako narzędzia za pośrednictwem którego informuje się opinię 
publiczną o działaniach UE i jakie korzyści te działania przynoszą, staje się coraz 
bardziej istotne. Nie ma prawnego wymogu tłumaczenia każdej strony na wszystkie 
języki urzędowe. Komisja stara się jednak prezentować jak najwięcej informacji na jej 
stronach w możliwie największej liczbie języków. 
 
• Jaki jest koszt tłumaczeń pisemnych i ustnych w instytucjach UE? 
 
Łączny koszt tłumaczeń pisemnych i ustnych we wszystkich instytucjach UE 
(włączając Komisję Europejską, Parlament Europejski, Radę, Trybunał 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejski Trybunał Obrachunkowy, Europejski 
Komitet Ekonomiczno-Społeczny i Komitet Regionów) wynosi ok. 1 mld euro rocznie. 
Stanowi to mniej niż 1% budżetu UE lub trochę więcej niż 2 euro na obywatela. 
Komisja Europejska zatrudnia na stałe około 3 000 tłumaczy pisemnych i ustnych. 
 
• Który język ma największe znaczenie? 
 
Wszystkie języki są uznawane za jednakowo ważne. W ramach Unii Europejskiej język 
niemiecki pozostaje unijnym językiem, którego używa największa liczba osób, dla 
których jest on językiem ojczystym. Nie jest on jednak rozpowszechniony poza 
granicami Niemiec i Austrii. Z unijnych języków najbardziej rozpowszechnionymi na 
świecie językami są angielski i hiszpański - ale większość osób, która się nimi 
posługuje, nie mieszka w Europie. Język angielski jest najpowszechniej znanym drugim 
językiem na terytorium UE. Ostatnie sondaże pokazują jednak, że nawet obecnie tylko 
mniej niż połowa populacji UE zna go na tyle dobrze, by być w stanie się w nim 
komunikować. Język francuski jest językiem urzędowym, lub jednym z języków 
urzędowych, w trzech państwach członkowskich (w Belgii, Francji i Luksemburgu). 
Używa się go w różnych częściach świata i jest nauczany w wielu szkołach w UE - ale 
język ten jest dużo bardziej rozpowszechniony w południowej i zachodniej Europie niż 
w północnej i wschodniej części kontynentu. 
 
• Czy jeden powszechny język byłby rozwiązaniem? 
 
Idea stosowania jednego języka jako panaceum na trudną sytuację językową jest nazbyt 
uproszczona. Bywa, że sugeruje się, by UE przyjęła łacinę lub esperanto jako jeden 
paneuropejski język. Ze względu na to, że jednak każdy musiałby się uczyć albo 
jednego, albo drugiego od podstaw, rozwiązanie to byłoby równie trudnie i niezbyt 
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pomocne w stosunkach z resztą świata. Szkolenie nauczycieli i nauczenie 500 mln 
Europejczyków nowego języka zajęłoby dużo czasu i pochłonęło wiele zasobów. 
Dlatego zaangażowanie Komisji Europejskiej na rzecz wielojęzyczności obejmuje 
promowanie różnorodności, a nie jednolitości. 
 
• Jeżeli uczę się języków, jak z tego mogę skorzystać?  
 
W okresie nasilającego się bezrobocia i niepewnej perspektywy gospodarczej, 
umiejętność używania i rozumienia obcych języków jest wartością dodaną i 
kompetencją kluczową w kontekście zdolności do zatrudnienia, wzrostu gospodarczego 
i miejsc pracy. Z tego właśnie względu szefowie państw lub rządów UE wezwali w 
2002 r. do nauki przynajmniej dwóch języków obcych od najmłodszych lat. 
 
• Jakiego wsparcia udziela UE, by umożliwić jednostkom naukę języków za 

granicą? 
 
Uczenie się języków za granicą może odegrać rolę w ożywianiu koniunktury 
gospodarczej, jak również w powstawaniu bardziej spójnego społeczeństwa na 
kontynencie. Wszyscy obywatele UE powinni mieć możliwość uzyskania lepszej 
znajomości języków, poznania różnych kultur i zapoznania się z korzystnymi 
warunkami stworzonymi przez Unię i rynek światowy. W ramach programu UE 
„Uczenie się przez całe życie” przeznaczono około 50 mln euro rocznie na kampanie 
informujące o znaczeniu umiejętności językowych, na poprawę dostępu do zasobów 
służących nauce języków i opracowanie materiałów do nauki i nauczania języków. 
Uczenie się języków i różnorodność językowa są wśród priorytetów programu 
„Erasmus dla wszystkich” na lata 2014–20. Oczekuje się, że dzięki nowemu 
programowi, nad którymi obecnie trwa debata w Radzie i Parlamencie Europejskim, 
znacznie wzrosną środki na finansowanie nabywania i rozwijania umiejętności 
językowych. 
 
• Czy języki są istotne w biznesie? 
 
Tak, ponieważ dobrze jest znać język swojego klienta. W 2006 r. przeprowadzono 
badanie dla Komisji Europejskiej, by oszacować koszt ponoszony przez 
przedsiębiorstwa UE w przypadku, gdy personel nie zna języków obcych. Badanie 
wykazało, że małe i średnie przedsiębiorstwa inwestujące w umiejętności językowe 
swoich pracowników lub kierujące się strategią językową osiągnęły wskaźnik sprzedaży 
eksportowej o 44,5% wyższy niż te, które nie dokonały żadnych z tych inwestycji.  
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• Co Europejczycy myślą o językach?  
 
Według badania Eurobarometru dotyczącego stosunku obywateli UE do 
wielojęzyczności i nauki języków obcych opublikowanego w czerwcu 2012 r., prawie 
dziewięciu na dziesięciu obywateli UE uważa, że znajomość języków obcych jest 
bardzo przydatna, a 98% twierdzi, że wpłynie ona korzystnie na przyszłość dzieci. 
Europejczycy są bardzo świadomi korzyści wynikających z wielojęzyczności: 72% 
zgadza się z tym celem, a 77% uważa, że powinien on być priorytetem; 53% używa 
języków w pracy, a 45% respondentów myśli, że dzięki znajomości języka obcego mają 
lepszą pracę we własnym kraju. 
 
• Jak dobrze Europejczycy posługują się językami? 
 
Zgodnie z badaniem Eurobarometru z 2012 r. liczba Europejczyków, którzy twierdzą, 
że potrafią porozumiewać się w języku obcym nieznacznie spadła – z 56% do 54%, od 
2005 r., w którym przeprowadzono ostatnie badanie na temat wielojęzyczności. W 
ramach odrębnego badania Komisji Europejskiej – pierwszego europejskiego badania 
kompetencji językowych – przeprowadzono testy językowe wśród nastoletnich uczniów 
w 14 europejskich krajach; wynika z nich, że tylko 42% uczniów wykazuje się 
wystarczającą znajomością pierwszego języka obcego i zaledwie 25% uczniów – 
drugiego. Znacząca liczba uczniów – 14% w przypadku pierwszego języka obcego i 
20% w przypadku drugiego, nie osiąga nawet poziomu „użytkownika podstawowego”. 
Odsetek uczniów, którzy wykazują się znajomością pierwszego języka obcego wynosi 
od 82% na Malcie oraz w Szwecji (gdzie język angielski jest pierwszym językiem 
obcym) do zaledwie 14% we Francji (znajomość angielskiego) i 9% w Zjednoczonym 
Królestwie (znajomość francuskiego). Internet zachęca ludzi do poszerzania „pasywnej” 
umiejętności czytania i rozumienia ze słuchu w językach obcych. Liczba 
Europejczyków, którzy regularnie używają języków obcych w internecie, na przykład 
poprzez media społeczne, wzrosła o 10 punktów procentowych, z 26% do 36%. 
Najbardziej wielojęzycznym krajem UE jest Luksemburg, w którym 99% obywateli 
opanowało przynajmniej jeden język obcy. 
 
• Kto jest najbardziej wielojęzyczną osobą w Komisji Europejskiej? 
 
Ioannis Ikonomou, który pracuje jako tłumacz w Komisji Europejskiej, mówi 32 
językami. Ioannis urodził się w Heraklionie na Krecie. Studiował lingwistykę na 
Uniwersytecie w Salonikach, zanim otrzymał tytuł Master of Arts z w dziedzinie 
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języków i kultur Bliskiego Wschodu na uniwersytecie Columbia w Stanach 
Zjednoczonych. Ioannis pracuje w Komisji od 2002 r. Będzie jednym z prelegentów na 
konferencji „Wielojęzyczność w Europie”, która odbędzie się w tym tygodniu na 
Cyprze. 
 
 
19. MŁODZIEŻ - Sprawozdanie UE na temat młodzieży: zatrudnienie i 

włączenie społeczne to priorytet 
 
W opublikowanym 10 września 2012 r. sprawozdaniu UE na temat młodzieży 
zaapelowano o traktowanie zatrudnienia osób młodych, włączenia społecznego, 
zdrowia i dobrostanu młodzieży jako priorytetów polityki UE na rzecz młodzieży. W 
sprawozdaniu, opracowywanym co trzy lata przez Komisję, podkreślono, że UE i 
państwa członkowskie muszą zintensyfikować działania mające na celu wspieranie 
młodych ludzi, których szczególnie dotknął kryzys gospodarczy.  
 
Od początku kryzysu bezrobocie osób w wieku 15–24 lat w UE wzrosło o ponad 50 
procent: ze średniej wynoszącej 15 proc. w lutym 2008 r. do 22,5 proc. w lipcu 
bieżącego roku. Z ostatnich danych opublikowanych przez Eurostat wynika, że stopa 
bezrobocia osób młodych jest najwyższa w Grecji (53,8 proc.) i Hiszpanii (52,9 proc.). 
W całej UE ponad 30 proc. młodych bezrobotnych pozostaje bez pracy od ponad roku. 
 
„Jestem głęboko zaniepokojona wpływem kryzysu na młodych ludzi. Zbyt wielu z nich 
jest narażonych na wykluczenie społeczne i ubóstwo. Młodzież to nasza przyszłość, 
dlatego zobowiązuję się do wzmocnienia roli naszej polityki i programów w zakresie 
edukacji, szkoleń i młodzieży, aby zwiększyć jej szanse na rynku pracy i możliwości w 
życiu”, powiedziała Androulla Vassiliou, europejska komisarz ds. edukacji, kultury, 
wielojęzyczności i młodzieży. 
 
Istnieją jednak pewne powody do optymizmu. W sprawozdaniu stwierdzono bowiem, 
że prawie wszystkie państwa członkowskie wdrażają strategię UE na rzecz młodzieży, 
która ma za zadanie stworzyć więcej lepszych możliwości dla młodzieży i propagować 
aktywność obywatelską, włączenie społeczne i solidarność. Od czasu opublikowania 
poprzedniego sprawozdania w 2009 r. państwa członkowskie rozwinęły skierowane do 
młodych ludzi inicjatywy w zakresie edukacji, zatrudnienia i przedsiębiorczości. 
Ponadto uczestnictwo młodzieży w stowarzyszeniach i ruchach społecznych pozostaje 
wysokie.  
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Głównym elementem nowej strategii UE na rzecz młodzieży będzie „Erasmus dla 
wszystkich” ─ proponowany nowy program na rzecz kształcenia, szkolenia i młodzieży 
na lata 2014–2020. W nowym programie przewidziano znaczne zwiększenie 
finansowania, które umożliwi nawet 5 milionom osób otrzymanie unijnych dotacji na 
studia, szkolenie lub wolontariat za granicą – oznacza to prawie dwukrotny wzrost w 
porównaniu z obecnymi programami na lata 2007–2013.  
 
• Dalsze działania 
 
Sprawozdanie UE na temat młodzieży zostanie przedstawione Radzie i ma zostać 
przyjęte jako wspólne sprawozdanie Rady i Komisji w listopadzie.  
 
• Kontekst 
 
Strategia UE na rzecz młodzieży (2010–2018) została przyjęta przez Radę w dniu 27 
listopada 2009 r. Ma ona na celu 1) stworzenie większej liczby lepszych możliwości dla 
młodych ludzi oraz 2) propagowanie aktywności obywatelskiej, włączenia społecznego 
i solidarności. Dziewięcioletnia strategia dzieli się na trzy cykle. Pod koniec każdego z 
nich powstaje sprawozdanie UE na temat młodzieży, zawierające ocenę rezultatów i 
propozycje nowych priorytetów na kolejny trzyletni cykl. Jeżeli zostanie ono przyjęte 
przez Radę, nowe priorytety będą miały zastosowanie od 2013–2015 r.  
 
Sprawozdanie z 2012 r. obejmuje podsumowanie dotyczące strategii UE na rzecz 
młodzieży na poziomie krajowym i unijnym począwszy od 2010 r. oraz kompleksową 
analizę sytuacji młodych ludzi. W sprawozdaniu wykorzystano wkład państw 
członkowskich, agencji rządowych i ministerstw oraz konsultacje z młodzieżą. W 
inicjatywę zaangażowane były również, na zasadzie dobrowolności, państwa 
kandydujące oraz państwa EFTA.  
 
Strategia UE na rzecz młodzieży uzupełnia inicjatywę przewodnią „Mobilna młodzież” 
w ramach strategii „Europa 2020” na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. W 
strategii UE na rzecz młodzieży omówiono potrzeby i możliwości w ośmiu obszarach 
działania, którymi są:  

• kształcenie i szkolenie, 
• zatrudnienie i przedsiębiorczość, 
• włączenie społeczne, 
• zdrowie i dobrostan, 
• wolontariat, 
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• uczestnictwo, 
• kultura i kreatywność, 
• młodzież i świat. 

 
• W jaki sposób UE walczy z bezrobociem osób młodych 
 
Działania dotyczące bezrobocia osób młodych i powiązanych z nim problemów 
stanowią kluczowy element zaleceń dla poszczególnych krajów, które Rada przyjęła w 
czerwcu.  
 
W pakiecie Komisji w sprawie zatrudnienia (kwiecień 2012 r.) podkreślono, że państwa 
członkowskie muszą skupić się na tworzeniu miejsc pracy i wzroście, a nie tylko na 
środkach oszczędnościowych. Aby ułatwić większą mobilność pracowników, Komisja 
zamierza rozwijać swój portal EURES, umożliwiający powiązanie ofert zatrudnienia w 
różnych państwach z osobami szukającymi pracy.  
 
Przed końcem tego roku Komisja przedstawi wniosek dotyczący zalecenia Rady w 
sprawie „gwarancji dla młodzieży” Celem tego wniosku jest dopilnowanie, aby w ciągu 
czterech miesięcy od ukończenia szkoły wszyscy młodzi ludzie pracowali, uczyli się lub 
szkolili. Ponadto Komisja rozpocznie konsultacje z pracodawcami i związkami 
zawodowymi w sprawie ram jakości dla staży. 
 
Komisja zachęca również państwa członkowskie do lepszego wykorzystywania 
Europejskiego Funduszu Społecznego w celu wspierania tworzenia miejsc pracy, a 
grupy zadaniowe Komisji pomagają ośmiu państwom członkowskim (Grecji, Hiszpanii, 
Irlandii, Litwie, Łotwie, Portugalii, Słowacji i Włochom), w których stopa bezrobocia 
osób młodych jest najwyższa. Pomogły one tym krajom w rozdysponowaniu środków z 
funduszy strukturalnych UE na kwotę wynoszącą ok. 7,3 mld euro, co przyniosło 
korzyści ponad 460 tys. młodych osób. 
 
Komisja dąży także do zniesienia przeszkód, wobec których stają obywatele UE, 
szczególnie w odniesieniu do ich prawa do swobodnego przemieszczania się w UE, w 
tym w celu podjęcia wolontariatu, studiów lub pracy. 
 
Priorytety i zalecenia strategii UE na rzecz młodzieży wspiera program „Młodzież w 
działaniu”, w ramach którego finansowane są możliwości nauki za granicą dla młodych 
ludzi, osób pracujących z młodzieżą i organizacji młodzieżowych. Zgodnie ze strategią 
program propaguje postawę obywatelską i solidarność wśród młodych ludzi oraz 
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umożliwia im zdobycie umiejętności poprzez pracę z młodzieżą, wolontariat i 
aktywność obywatelską. W 2011 z programu skorzystało ok. 185 tys. osób, w 
porównaniu z 111 tys. w 2007 r., kiedy program powstał. 
 
Działania służące zwiększeniu szans na zatrudnienie, mobilności edukacyjnej i 
uczestnictwa młodych ludzi są również wspierane poprzez obecne programy uczenia się 
przez całe życie, takie jak Erasmus i Leonardo da Vinci. W latach 2012–2013 Komisja 
wesprze finansowo 280 tys. praktyk za pośrednictwem wspomnianych programów 
przeznaczonych dla studentów uczelni wyższych i uczniów szkół zawodowych w 
ramach swojej kampanii „We Mean Business”. 
 
• Informacje dodatkowe 
Sprawozdanie UE na temat młodzieży 2012 i załączniki  
Sprawozdania państw członkowskich  
Tablica wskaźników UE dotyczących młodzieży  
  
 
20. SPORT - Forum Sportu UE: wiodący działacze sportowi i ministrowie 

intensyfikują walkę z ustawianiem wyników zawodów sportowych 
 
Na posiedzeniu Forum Sportu UE, które zostało zorganizowane przez Komisję 
Europejską w dniach 19-20 września w Nikozji (Cypr), przedstawiciele europejskiego 
ruchu sportowego i ministrowie sportu zobowiązali się do nasilenia działań na rzecz 
walki z ustawianiem wyników zawodów sportowych. Przyjęli „Deklarację w sprawie 
walki z ustawianiem wyników zawodów sportowych”. Na forum tym, które zbiegło się 
w czasie z nieformalnym spotkaniem ministrów sportu państw UE, omawiane były 
również takie kwestie, jak wkład sportu do gospodarki UE, przyszłe finansowanie 
unijne sportu masowego, a także promowanie aktywności fizycznej i aktywnego 
starzenia się. 
 
„Sport jest ważnym elementem życia milionów ludzi w Europie. Jestem zadeklarowaną 
zwolenniczką promocji sportu i aktywności fizycznej wśród wszystkich grup 
wiekowych. Aktywny tryb życia ma kluczowe znaczenie dla zdrowia i dobrego 
samopoczucia. Dzisiejszy sport stoi niestety również w obliczu wielu wyzwań. 
Finansowanie na szczeblu Unii Europejskiej może przyczynić się do rozwiązania 
problemów mających wymiar transgraniczny, takich jak ustawianie wyników zawodów 
sportowych, przemoc związana ze sportem, nietolerancja i nierówność płci”, stwierdziła 
Androulla Vassiliou, komisarz UE ds. sportu. 
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Komisja Europejska zaproponowała wprowadzenie do nowego unijnego programu na 
rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu „Erasmus dla Wszystkich” rozdziału 
dotyczącego sportu. Na lata 2014–2020 na sport przewidziano w nim środki w 
wysokości średnio 34 mln euro rocznie. Wsparcie będzie przyznawane na projekty 
transnarodowe mające na celu zwiększenie wymiany wiedzy specjalistycznej i dobrych 
praktyk, znaczące niekomercyjne europejskie imprezy sportowe oraz działania na rzecz 
wzmocnienia podstaw naukowych, na których opiera się polityka w dziedzinie sportu. 
Głównymi beneficjentami będą organy publiczne i organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego zaangażowane w upowszechnianie sportu.  
 
Na Forum Sportu zaprezentowane zostały również przykłady projektów zrealizowanych 
w ciągu ostatnich dwóch lat dzięki finansowaniu z UE, które wspierały i propagowały 
takie cele, jak wspieranie walki z dopingiem, dostęp do sportu dla osób 
niepełnosprawnych, równość płci, aktywność fizyczna, wolontariat w sporcie, walka z 
przemocą i nietolerancją w sporcie, integracja społeczną imigrantów oraz dobre 
zarządzanie w sporcie. Od 2009 r. na wspieranie takich projektów w tych i innych 
dziedzinach Komisja udostępniła środki w wysokości ponad 12 mln euro. 
 
• Kolejne kroki 
 
W Radzie i Parlamencie Europejskim trwają obecnie dyskusje na temat propozycji 
Komisji dotyczącej programu „Erasmus dla Wszystkich”. Ostateczny budżet ma być 
znany po zakończeniu negocjacji w sprawie ogólnych wieloletnich ram finansowych we 
wszystkich obszarach polityki UE, prawdopodobnie do końca bieżącego roku. Komisja 
przedstawi w 2013 r. wniosek dotyczący unijnej inicjatywy politycznej na rzecz 
propagowania aktywności fizycznej wpływającej pozytywnie na zdrowie. 
 
• Kontekst  
 
Organizowane dorocznie Forum Sportu UE jest dla Komisji okazją do poinformowania 
środowiska sportowego o jej aktualnych propozycjach oraz do wysłuchania opinii 
przedstawicieli tego środowiska. Forum to skupia 250 delegatów, w tym wiodących 
przedstawicieli Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego i Europejskich Komitetów 
Olimpijskich, europejskich federacji, organizacji sportu masowego oraz organizacji 
ligowych i organizacji zrzeszających kluby i sportowców. Tematem omawianym na 
Forum Sportu UE będzie również dobre zarządzanie w sporcie w ramach europejskiego 
dialogu społecznego z pracodawcami i sportowcami. 
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Komisarz Vassiliou weźmie też udział w nieformalnym spotkaniu unijnych ministrów 
sportu (20–21 września). Ministrowie będą między innymi rozmawiać o efektach 
Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w Londynie w 2012 r. Dwie wspólne dyskusje 
panelowe na wysokim szczeblu będą poświęcone omówieniu wkładu, jaki sport i 
aktywność fizyczna wpływająca pozytywnie na zdrowie mogą wnieść do europejskiej 
gospodarki i walki z ustawianiem wyników zawodów sportowych.  
 
Ministrowie omówią również sposoby lepszego propagowania sportu i zdrowia w 
kontekście zjawiska starzenia się społeczeństwa w Europie i wymienią poglądy na 
temat reprezentacji UE w Światowej Agencji Antydopingowej (WADA) w celu 
znalezienia konsensusu w sprawie wyznaczenia ekspertów rządowych do Rady WADA.  
Informacje dodatkowe 
Program Forum Sportu UE  
Komisja Europejska: strona internetowa dotycząca sportu 
 
 
21. NAUKA - Najlepsi naukowcy rozpoczynający karierę naukową otrzymają 

800 mln euro ze środków finansowych UE 
 
Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN) ogłosiła 10 września 2012 r., że 
wybrano 536 najlepszych naukowców rozpoczynających karierę naukową, którzy 
skorzystają ze środków finansowych w wysokości niemal 800 mln euro. „Dotacje 
ERBN dla początkujących naukowców”, w wysokości maksymalnie 2 milionów euro 
na projekt, pomogą najbardziej obiecującym naukowcom w dokonywaniu odkryć w 
pionierskich dziedzinach wiedzy. Pozwolą im również na stworzenie własnych 
zespołów badawczych z ponad 3000 doktorantami i habilitantami, wspierając w ten 
sposób nowe pokolenie czołowych naukowców w Europie. W ramach największej w 
historii kampanii przyznawania dotacji ERBN udzieli wsparcia naukowcom 41 
narodowości w 21 krajach europejskich. Wybrane projekty obejmują szeroki zakres 
tematów: od skutków społecznych współpracy transśródziemnomorskiej na rzecz 
energii odnawialnej do laserowych aparatów słuchowych i technologii teledetekcji 
wykorzystywanych w pracach inżynierii lądowej. 
 
Komisarz ds. badań, innowacji i nauki, Máire Geoghegan-Quinn, powiedziała: „W 
światowej gospodarce opartej na wiedzy potrzebujemy nowych pomysłów, aby sprostać 
konkurencji. Dlatego też inwestowanie w światowej jakości badania pionierskie i w 
kolejne pokolenie naukowców jest jednym z najważniejszych priorytetów Europy. Po 
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zaledwie pięciu latach dotacje ERBN są znane na całym świecie, dzięki czemu możemy 
przyciągnąć i zatrzymać śmietankę młodych naukowców”. 
 
W ramach ostatniego konkursu wpłynęło 4741 wniosków – o 16 proc. więcej niż w 
ubiegłym roku – co świadczy o rosnącym zainteresowaniu i popularności dotacji 
ERBN. 44 proc. wybranych propozycji dotyczy obszaru „nauk fizycznych i inżynierii”, 
37 proc. – „nauk biologicznych”, a 19 proc.– „nauk społecznych i humanistycznych”. 
Średni wiek wybranych naukowców wynosi około 37 lat. 24 proc. wybranych 
naukowców to kobiety, co oznacza wzrost w stosunku do zeszłorocznych 21 proc. 
Beneficjenci dotacji zostali wybrani na podstawie oceny opartej na wzajemnej 
weryfikacji przez 25 zespołów złożonych z uznanych naukowców z całego świata. 
Doskonałość jest jedynym kryterium selekcji. 
 
Dotacje ERBN dla początkujących naukowców są przeznaczone dla najlepszych 
rozpoczynających karierę badawczą naukowców dowolnej narodowości, pod 
warunkiem że mieszkają oni w Europie lub zgodzą się do niej przyjechać, aby podjąć 
pracę. Całkowita kwota każdej dotacji może wynieść nawet 2 mln euro w okresie 
finansowania maksymalnie do 5 lat. Wielka Brytania, Niemcy i Francja przyjmują 
największą liczbę wybranych wnioskodawców. 
 
Środki finansowe przeznaczane na dotacje dla początkujących naukowców wzrosły z 
670 mln euro w 2011 r. do niemal 800 mln euro, czyli o 19,4 proc. ERBN, która jest 
najnowszym, pionierskim elementem unijnego siódmego programu ramowego w 
zakresie badań (7PR), dysponuje budżetem całkowitym w wysokości 7,5 mld euro w 
okresie od 2007 do 2013 r. Komisja Europejska zaproponowała znaczne zwiększenie 
budżetu ERBN do ponad 13 mld euro w nowym programie ramowym „Horyzont 2020” 
(lata 2014-2020). 
 
• Kontekst 
 
Utworzona w 2007 r. przez UE Europejska Rada ds. Badań Naukowych stanowi 
pierwszą ogólnoeuropejską organizację finansującą badania o charakterze pionierskim. 
Ma ona przyczynić się do wybitnych osiągnięć naukowych w Europie poprzez 
wspieranie współzawodnictwa przy ubieganiu się o dotacje między najlepszymi i 
najbardziej twórczymi naukowcami dowolnej narodowości i wieku. ERBN stara się 
również przyciągać do Europy najlepszych naukowców z całego świata. Udziela ona 
wsparcia finansowego młodym naukowcom rozpoczynającym karierę naukową („ERC 
Starting Grants”), już niezależnym wybitnym naukowcom („ERC Consolidator 
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Grants”) oraz najlepszym doświadczonym badaczom („ERC Advanced Grants”). 
Znaczne środki finansowe przyznawane są na podstawie oceny opartej na wzajemnej 
weryfikacji i mogą wynieść maksymalnie 2 mln euro w przypadku dotacji dla 
początkujących naukowców, 2,75 mln euro w przypadku dotacji dla samodzielnych 
naukowców i 3,5 mln euro w przypadku dotacji dla doświadczonych badaczy.  
 
ERC działa zgodnie z podejściem „oddolnym”, które pozostawia inicjatywę w rękach 
naukowców, pozwalając im na zidentyfikowanie nowych możliwości we wszystkich 
dziedzinach naukowych.  
 
ERBN jest kierowana przez radę naukową ERBN, złożoną z 22 najlepszych 
naukowców i badaczy; przewodniczącą ERBN jest prof. Helga Nowotny. Agencja 
wykonawcza ERBN wdraża program szczegółowy „Pomysły”; jej dyrektorem jest 
Pablo Amor. 
 
• Dodatkowe informacje: 
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm 
http://erc.europa.eu/ 
 
 
 
22. NAUKA - Komisja koncentruje się na międzynarodowej współpracy 

naukowej w celu sprostania globalnym wyzwaniom 
 
Globalne środowisko badawcze zmienia się bardzo szybko, a udział państw BRIC w 
skali światowej w wydatkach na badania i rozwój wzrósł dwukrotnie między rokiem 
2000 i 2009. Kwestie takie jak zmiany klimatu, bezpieczeństwo żywności lub 
zwalczanie chorób w coraz większym stopniu wymagają uzgadniania wspólnych 
międzynarodowych działań badawczych. Europa może zoptymalizować osiąganie 
wybitnych wyników przez swoją bazę naukową oraz innowacyjne branże przemysłowe 
wyłącznie dzięki otwarciu się na współpracę międzynarodową i pozyskanie 
najzdolniejszych umysłów tego świata. W związku z powyższym Komisja Europejska 
przedstawiła 17 września 2012 r. nową strategię rozwoju współpracy międzynarodowej 
w dziedzinie badań i innowacji. W strategii proponuje się dalsze skoncentrowanie 
współpracy na strategicznych priorytetach UE, przy jednoczesnym zachowaniu 
tradycyjnej otwartości na udział państw trzecich w unijnych badaniach naukowych. 
Chodzi o skuteczne reagowanie na globalne wyzwania, ale również zwiększenie 
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atrakcyjności Europy jako miejsca badań naukowych i innowacji, a także podniesienie 
konkurencyjności przemysłu.  
 
Máire Geoghegan-Quinn, unijna komisarz ds. badań, innowacji i nauki, powiedziała: 
„Samotne działanie nie jest rozwiązaniem w kwestii badań i innowacji. Bardzo ważne 
jest, aby Europa docierała do partnerów międzynarodowych w kontekście uzyskania 
dostępu do nowych źródeł wiedzy i sprostania globalnym wyzwaniom. Inicjatywa 
„Horyzont 2020� będzie, podobnie jak poprzednie programy, otwarta dla uczestników 
z całego świata. Otwartość gwarantuje obopólnie korzystną współpracę z naszymi 
głównymi partnerami międzynarodowymi, służy wsparciu krajów rozwijających się i 
pomaga Europie uzyskać dostęp do nowych i wschodzących rynków”. 
 
Jedna piąta unijnych projektów badawczych wiąże się już z udziałem przynajmniej 
jednego partnera spoza UE. Przykładowo - dzięki partnerstwu na rzecz badań 
klinicznych między Europą a państwami rozwijającymi się (EDCTP) - 14 państw 
członkowskich UE, Szwajcaria, Norwegia i 47 krajów Afryki Subsaharyjskiej 
współpracuje obecnie w celu opracowania nowych leków i szczepionek na potrzeby 
zwalczania HIV/AIDS, malarii i gruźlicy. 
 
Począwszy od 2014 r., nowa strategia będzie wdrażana głównie poprzez „Horyzont 
2020�, unijny program na rzecz finansowania badań naukowych i innowacji, jak 
również dzięki wspólnym inicjatywom z państwami członkowskimi UE. Oprócz 
inicjatywy „Horyzont 2020”, która jest w pełni otwarta na międzynarodowe 
uczestnictwo, realizowane będą ukierunkowane działania (wraz z najważniejszymi 
partnerami i regionami) skupione na problemach społecznych oraz na technologiach 
wspomagających i przemysłowych.  
 
Opracowane zostaną wieloletnie programy współpracy z kluczowymi krajami i 
regionami partnerskimi, mające na celu wzmocnienie i skoncentrowanie współpracy 
międzynarodowej. W ramach strategii wzywa się również do udoskonalenia polityki 
dialogu z naszymi partnerami oraz ulepszenia systemu gromadzenia informacji w 
ramach proponowanego centrum monitorowania badań i innowacji. Ponadto celem Unii 
Europejskiej będzie zwiększenie zdolności wywierania nacisku w odpowiednich 
organizacjach międzynarodowych. 
 
• Kontekst 
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Unia Europejska jest światowym liderem w zakresie badań naukowych i innowacji, 
ponoszącym 24 proc. wydatków na badania, mającym 32 proc. udziału w publikacjach 
o wysokim współczynniku oddziaływania oraz przedkładającym 32 proc. wniosków 
patentowych przy zaledwie 7-procentowym udziale swych mieszkańców w liczbie 
ludności świata. 
 
Programy badawcze UE są otwarte dla uczestników z całego świata. Obecnie 6% 
uczestników siódmego programu ramowego w zakresie badań (7PR) pochodzi z państw 
trzecich. Działania „Maria Skłodowska-Curie”, służące finansowaniu mobilności i 
szkoleń dla naukowców, zapewniają wsparcie beneficjentom z 80 różnych krajów. 
Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN), która finansuje prowadzenie 
przełomowych badań w Europie przez naukowców z całego świata, rozpoczęła 
kampanię mającą na celu przyciągnięcie większej liczby uczestników z krajów trzecich. 
Wspólne Centrum Badawcze (WCB), będące wewnętrznym instytutem naukowym 
Komisji, również utrzymuje ścisłe kontakty badawcze z organizacjami na całym 
świecie.  
 
Nowa strategia będzie realizowana według dwutorowego podejścia. Dzięki ogólnemu 
otwarciu „Horyzontu 2020� na współpracę międzynarodową naukowcy europejscy 
będą mieć swobodę podejmowania współpracy ze swoimi odpowiednikami z państw 
trzecich w wybranych przez siebie tematach. Uzupełnieniem tych wysiłków będą 
ukierunkowane działania, w ramach których współpraca będzie obejmować szczególne 
tematy i właściwie dobranych partnerów. Strategia ta będzie również promowała 
wprowadzenie wspólnych międzynarodowych zasad w dziedzinie badań i innowacji, 
takich jak etyka badań, świadomość kwestii związanych z równouprawnieniem płci 
oraz otwarty dostęp, aby zapewnić globalnej wspólnocie badawczo-innowacyjnej równe 
warunki działania w zakresie współpracy międzynarodowej. Strategia ma również 
sprawić, aby badania i innowacje w większym stopniu przyczyniały się do realizacji 
unijnej polityki zewnętrznej. Komisja będzie przedkładać sprawozdania z postępów co 
dwa lata. 
 
Badania naukowe są jedną z kompetencji dzielonych z państwami członkowskimi. Silne 
partnerstwo zostanie zapewnione dzięki oparciu działań na pracach Strategicznego 
Forum ds. Międzynarodowej Współpracy Naukowo-Technicznej (SFIC). 
 
Dodatkowe informacje: 
Komunikat: http://ec.europa.eu/research/internationalstrategy 
„Horyzont 2020�: http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm 
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Siódmy program ramowy UE w zakresie badań (7PR): 
http://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm 
Działania „Marie Skłodowska-Curie�: http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/ 
Europejska Rada ds. Badan Naukowych: http://erc.europa.eu/ 
 
 
23. ZATRUDNIENIE I SPRAWY SPOŁECZNE - W 2011 r. z unijnego funduszu 

globalizacyjnego udzielono wsparcia 21 tysiącom pracowników 
 
Według sprawozdania przyjętego 4 września 2012 r. przez Komisję Europejską ponad 
21 tys. pracowników zwolnionych w wyniku kryzysu gospodarczego i w następstwie 
globalizacji otrzymało w 2011 r. wsparcie z Europejskiego Funduszu Dostosowania do 
Globalizacji (EFG) w celu znalezienia nowych możliwości zatrudnienia. Fundusz 
wypłacił w 2011 r. środki w łącznej wysokości 128 mln euro, przeznaczone na pomoc 
dla pracowników w dwunastu państwach członkowskich (Austria, Belgia, Czechy, 
Dania, Francja, Grecja, Holandia, Irlandia, Niemcy, Polska, Portugalia i Włochy). 
 
László Andor, komisarz UE ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia 
społecznego, powiedział: „Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji dowiódł 
swojej wartości jako skuteczne i efektywne narzędzie wsparcia osób, które straciły 
pracę. Jest on konkretnym wyrazem europejskiej solidarności i praktycznym 
instrumentem pomagającym osobom i regionom w poradzeniu sobie ze skutkami 
zwolnień grupowych. EFG umożliwia w szczególności państwom członkowskim 
wspieranie ukierunkowanych działań, dostosowanych do sytuacji poszczególnych 
pracowników. Od czasu uruchomienia funduszu w 2007 r. ok. 91 tys. zwolnionych 
pracowników uzyskało już wsparcie EFG w celu poszukiwania pracy, skorzystania ze 
szkoleń lub innych form pomocy bądź uzyska takie wsparcie w niedalekiej 
przyszłości. EFG będzie nadal odgrywać kluczową rolę w zwalczaniu bezrobocia”.  
 
Piąte coroczne sprawozdanie z działań EFG i ich wyników wskazuje, że w 2011 r. 
kwota środków wypłaconych przez EFG na rzecz państw członkowskich wzrosła o 50% 
w porównaniu z rokiem 2010. Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej podjęły w 
2011 r. 22 decyzje o uruchomieniu finansowania z EFG. W 2011 r. po raz pierwszy 
wsparcie z EFG uzyskały Czechy i Grecja. 
 
Wsparcia udzielano na współfinansowanie aktywnych instrumentów polityki rynku 
pracy, zaproponowanych i zorganizowanych przez dwanaście państw członkowskich na 
rzecz pracowników w tych państwach w przeciągu 24 miesięcy od daty złożenia 
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wniosku. Współfinansowanie z EFG pokryło 65% kosztów tych działań, zaś pozostałe 
35% było finansowane ze źródeł krajowych. Wśród konkretnych działań skierowanych 
do osób poszukujących pracy znalazły się: indywidualna intensywna pomoc w 
poszukiwaniu pracy, różne rodzaje szkoleń zawodowych, środki służące podnoszeniu 
kwalifikacji i przekwalifikowaniu, zachęty i dodatki o charakterze czasowym, na okres 
trwania aktywnych środków, oraz inne rodzaje wsparcia, takie jak pomoc przy 
tworzeniu przedsiębiorstw i publiczne programy zatrudnienia. 
 
W sprawozdaniu opisano również skutki przyznania w poprzednich latach czterech 
wkładów z EFG na rzecz trzech państw członkowskich (Belgii, Szwecji i Irlandii), 
wyjaśniając, w jaki sposób dzięki pomocy z EFG zwolnieni pracownicy znaleźli 
zatrudnienie. Wyniki dają powody do optymizmu: 2 352 zwolnionych pracowników 
branż motoryzacyjnej, odzieżowej i komputerowej (45% spośród 5 228 osób, które 
otrzymały wsparcie z EFG) znalazło nowe miejsca pracy lub rozpoczęło działalność 
gospodarczą na własny rachunek przed zakończeniem okresu wsparcia z EFG (w 
połowie 2011 r.).  
 
Dobre wyniki w zakresie powrotu do aktywności zawodowej wskazują, że dłuższy 
okres wsparcia i wyższe współfinansowanie ze środków UE (w wyniku zmiany 
rozporządzenia o EFG w 2009 r.) korzystnie wpływają na sytuację zarówno 
pracowników, jak i lokalnych i regionalnych rynków pracy.  
 
• Kontekst 
 
EFG został ustanowiony przez Parlament Europejski i Radę pod koniec 2006 r. z 
inicjatywy przewodniczącego Komisji José Manuela Barroso, aby pomóc osobom, 
które straciły pracę w związku ze skutkami globalizacji.  
 
Od początku działalności EFG w 2007 r. 20 państw członkowskich złożyło do niego 
101 wniosków o przekazanie środków w łącznej wysokości ok. 440,5 mln EUR, 
przeznaczonych na wsparcie ok. 91 tys. zwolnionych pracowników. Od czasu zmiany 
rozporządzenia w sprawie EFG w 2009 r.9 coraz więcej państw członkowskich ubiega 
się o wsparcie w coraz większej liczbie sektorów.  
 

                                                 
9 Obniżono wówczas próg z 1 000 do 500 zwolnień oraz przedłużono okres realizacji środków (z 12 do 

24 miesięcy począwszy od daty złożenia wniosków), a także wprowadzono tymczasową 
kwalifikowalność zwolnień związanych z kryzysem (w okresie od 01.05.2009 do 30.12.2011) i 
podwyższono stopę współfinansowania z EFG z 50% do 65% (w tym samym okresie). 
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W 19 przypadkach, w których dostępne są już końcowe wyniki i które zostały w 
całości przeanalizowane i zamknięte przez Komisję, państwa członkowskie 
poinformowały, że sytuacja osobista, poczucie własnej wartości i szanse na 
zatrudnienie pracowników, których dotyczyły wnioski, uległy wyraźnej poprawie 
dzięki pomocy z EFG i oferowanym usługom, nawet jeśli nie zaowocowały one 
natychmiastowym znalezieniem nowej pracy. 
 
EFG umożliwił w szczególności państwom członkowskim intensywniejsze działania 
w regionach dotkniętych zwolnieniami – pod względem liczby osób, którym 
udzielono wsparcia, oraz czasu trwania, rodzaju i jakości pomocy – niż byłoby to 
możliwe bez finansowania ze środków Funduszu. Środki UE umożliwiły państwom 
bardziej elastyczne reagowanie na bieżące wyzwania w dziedzinie zatrudnienia, 
poświęcenie większej uwagi osobom o niższych kwalifikacjach i tym spośród 
poszukujących pracy, którym trudniej pomóc, a także uwzględnienie bardziej 
innowacyjnych działań w ramach udzielanego wsparcia. 
 
Komisja zaproponowała, w ramach wniosku dotyczącego nowych wieloletnich ram 
finansowych na lata 2014-2020, aby UE w przyszłości nadal wyrażała za 
pośrednictwem EFG solidarność ze zwolnionymi pracownikami i dotkniętymi 
regionami. Komisja zasugerowała również objęcie zakresem EFG dodatkowych 
kategorii osób, np. samozatrudnionych i zatrudnionych czasowo. Propozycja Komisji 
umożliwiłaby funduszowi reagowanie również na masowe zwolnienia spowodowane 
nieprzewidzianymi kryzysami, a także niekorzystnymi skutkami umów handlowych w 
rolnictwie w postaci przejściowego wsparcia dla rolników w celu ułatwienia im 
przystosowania się. 
 
• Dodatkowe informacje 
Coroczne sprawozdanie na temat EFG:   
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1625&furtherNews=
yes 
Portret statystyczny EGF 2007-2011 
Strona internetowa EGF 
 
 
24. EUROPEJSKA AGENDA CYFROWA - Komisja i przemysł europejski 

angażują się na rzecz rozwoju i usprawnienia sektora robotyki 
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Komisja Europejska, przemysł i środowisko akademickie postanowili wspólnie 
zainicjować 18 września br. partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) w dziedzinie 
robotyki, by pomóc działającym w Europie przedsiębiorcom zwiększyć udział w 
światowym rynku robotyki, wartym rocznie 15,5 mld euro. Przedstawiciele instytutów 
badawczych oraz europejskich producentów w sektorze robotyki wraz z 
wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej, Neelie Kroes, podpisali protokół ustaleń, 
który jest pierwszym krokiem w kierunku uruchomienia PPP w 2013 r. Komisja jest 
zdania, że w przyszłości PPP wzmocni branżę robotyki w UE.  
 
Neelie Kroes, wiceprzewodnicząca Komisji ds. agendy cyfrowej, powiedziała: „Silny 
sektor robotyki jest istotny dla przyszłej konkurencyjności Europy. Rozwój branży 
robotyki oznacza powstawanie nowych miejsc pracy i wzmocnienie europejskiego 
sektora produkcyjnego.”  
 
Robotyka jest ważnym czynnikiem wzrostu gospodarczego i konkurencyjności Europy. 
Dzięki stosowaniu miliona robotów przemysłowych na całym świecie tworzone są lub 
utrzymywane trzy miliony miejsc pracy. Europejska branża robotyki osiąga bardzo 
dobre wyniki, odpowiada w przybliżeniu za jedną czwartą światowej produkcji w 
dziedzinie robotyki przemysłowej i posiada 50 % udziału w rynku robotyki usługowej. 
Oczekuje się, że krajowy rynek robotyki oraz rynek robotyki usługowej zwiększą się w 
najbliższych latach o 40 %, przy czym największy wzrost będzie miał miejsce w takich 
dziedzinach, jak służby ratownicze i bezpieczeństwa oraz profesjonalne usługi 
sprzątania. Do 2020 r. możliwe jest osiągnięcie przez robotykę usługową udziału w 
rynku o wartości ponad 100 mld euro rocznie. PPP w dziedzinie robotyki ma na celu: 
 
1. opracowanie strategicznych celów dla robotyki w Europie oraz wspieranie ich 
realizacji; 
2. poprawę konkurencyjności przemysłowej Europy poprzez innowacyjne technologie 
w zakresie robotyki; 
3. dostarczanie produktów i usług w zakresie robotyki, które mogłyby stanowić ważne 
narzędzie w rozwiązywaniu problemów społecznych w Europie; 
4. wspieranie tworzenia sieci kontaktów w ramach środowiska związanego z robotyką 
w Europie; 
5. promowanie europejskiej robotyki; 
6. docieranie do istniejących i nowych użytkowników i rynków; 
7. udział w opracowywaniu kierunków polityki i rozwiązywaniu problemów zagadnień 
etycznych, prawnych i społecznych. 
 



 

 88

Prywatni partnerzy w PPP (ze środowiska akademickiego i przemysłu) przygotowują 
obecnie wniosek w sprawie PPP, który ma zostać zbadany i formalnie zatwierdzony 
przez Komisję. 
 
• Informacje ogólne 
 
W ciągu ostatnich pięciu lat Komisja Europejska sfinansowała ponad 120 projektów 
badawczych w zakresie robotyki, przekazując na ten cel około 600 mln euro. Dotyczą 
one takich zagadnień jak rozumienie otoczenia i sytuacji, postrzeganie świata poprzez 
sztuczne zmysły (komputerowe przetwarzanie obrazu, technologia haptyczna) oraz 
zachowania fizyczne, takie jak chwytanie przedmiotów lub poruszanie się w 
codziennym otoczeniu. W 2010 r. światowy popyt na roboty i produkty związane z 
robotami wyniósł około 15,5 mld euro, w tym około 3 mld euro w Europie. 
 
Niedawne badanie Eurobarometru na temat robotyki (zob. MEMO/12/667) wykazało, 
że ponad dwie trzecie obywateli UE (70 proc.) pozytywnie postrzega roboty; większość 
zgadza się, że roboty „są potrzebne, ponieważ mogą wykonywać prace zbyt ciężkie lub 
zbyt niebezpieczne dla ludzi” (88 proc.) oraz że „są one korzystne dla społeczeństwa, 
ponieważ pomagają ludziom” (76 proc.). 
 
Komisja Europejska wspiera także badania w dziedzinie robotyki poprzez swoje 
ramowe programy finansowania badań i innowacji. Parlament Europejski i Rada 
omawiają obecnie wniosek Komisji dotyczący „Horyzontu 2020”. Program ten, 
przewidziany na lata 2014–2020, z orientacyjnym budżetem w wysokości 80 mld euro, 
stanowi część działań na rzecz nowego wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy 
w Europie. Pobudzanie i ściślejsze ukierunkowanie wysiłków UE w zakresie badań, 
rozwoju i innowacji jest istotnym elementem Europejskiej agendy cyfrowej. 
 
• Przydatne linki: 
What the EU does on Robotics [Co UE robi w sprawie robotyki] 
EU-funded projects in Robotics [Projekty w dziedzinie robotyki finansowanie przez 
UE] 
International Federation of Robotics: "Positive Impact of Industrial Robots in 
Employment", Metra Martech, 21 February 2011  
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25. EUROPEJSKA AGENDA CYFROWA - Komisja przystępuje do wspierania 
innowacji w dziedzinie technologii bezprzewodowych poprzez współdzielenie 
widma radiowego  

 
W związku z gwałtownym wzrostem przepływu danych w sieciach telefonii 
komórkowych oraz sieciach wifi Komisja Europejska ogłosiła w dniu 3 września 2012 
r. plany, mające na celu współdzielenie widma radiowego na potrzeby technologii 
bezprzewodowych, w tym sieci szerokopasmowych.  
 
Dzięki nowym technologiom możliwe jest współdzielenie  widma radiowego przez 
kilku użytkowników – takich jak np. dostawcy usług internetowych – lub 
wykorzystanie  widma dostępnego np. między częstotliwościami telewizyjnymi do 
innych celów. Przepisy krajowe dotyczące widma często nie odzwierciedlają nowych 
możliwości technicznych i narażają użytkowników sieci telefonii komórkowej oraz 
sieci szerokopasmowej na ryzyko niskiej jakości usług w miarę wzrostu popytu, a także 
stanowią przeszkodę dla inwestycji podejmowanych w ramach jednolitego rynku na 
takich rynkach telekomunikacyjnych. 
 
Skoordynowane europejskie podejście do zagadnienia współdzielenia widma 
doprowadzi do wzrostu wydolności sieci telefonii komórkowej, obniżenia kosztów 
bezprzewodowych usług szerokopasmowych oraz stworzenia nowych rynków, takich 
jak rynek podlegających obrotowi praw pochodnych do użytkowania określonego 
przydziału widma. 
 
Neeli Kroes, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej odpowiedzialna za agendę 
cyfrową, powiedziała: „Widmo radiowe jest gospodarczym tlenem, korzysta z niego 
każda osoba prywatna i każdy podmiot gospodarczy. Jeśli zabraknie nam widma, sieci 
telefonii komórkowej i sieci szerokopasmowe nie będą funkcjonowały. Jest to nie do 
przyjęcia, musimy jak najefektywniej eksploatować te skąpe zasoby poprzez ich 
ponowne wykorzystywanie i tworzenie dla nich jednolitego rynku. Potrzebujemy 
jednolitego rynku widma w celu odzyskania światowego przewodnictwa w zakresie 
telefonii komórkowej i sektora danych, aby przyciągać więcej inwestycji z dziedziny 
badań naukowych i rozwoju. 
 
Jako pierwsze działanie w ramach nowego programu dotyczącego polityki w zakresie 
widma radiowego Komisja ogłasiła wezwanie do: 
1) wspierania przez organy regulacyjne innowacji w zakresie technologii 
bezprzewodowych poprzez monitorowanie i w miarę możliwości rozszerzanie 
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harmonizacji na jednolitym rynku pasm widma, na które nie są wymagane pozwolenia 
radiowe (pasma nieobjęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia radiowego), za pomocą 
odpowiednich środków w ramach uprawnień na mocy decyzji o spektrum radiowym 
(676/2002/EC);  
 
2) wzmacnianie konsekwentnego podejścia w zakresie regulacji na terenie całej UE na 
rzecz wspólnych praw do korzystania, gwarantujących zachęty inwestycyjne i 
stabilność prawa wszystkim użytkownikom (obecnym i przyszłym) wspólnie 
korzystającym z cennych zasobów widma.  
 
• Kontekst 
 
Widmo radiowe jest niezwykle cennym, ale też coraz bardziej kurczącym się zasobem. 
Coraz częściej bywa wykorzystywane przez liczne aplikacje w różnych sektorach i jest 
niezbędnym warunkiem funkcjonowania bezprzewodowych sieci szerokopasmowych. 
Gwałtowny wzrost zapotrzebowania – np. wynikający z rozpowszechnienia 
przenośnych urządzeń komputerowych, ogólnodostępnych punktów wifi, ale także 
wprowadzenia inteligentnych sieci elektrycznych i automatyki przemysłowej – sprawia, 
że Europa musi wykorzystywać te ograniczone zasoby w sposób bardziej efektywny niż 
w przeszłości. 
 
Według branżowych prognoz do 2015 r. rynek globalnych usług przesyłania danych w 
sieciach łączności ruchomej będzie rosnąć w tempie 26 % rocznie. Do tego czasu w 
użyciu będzie 7 mld telefonów komórkowych, tabletów i innych urządzeń przenośnych, 
które można podłączyć do internetu.  
 
Do innych innowacji bezprzewodowych wykorzystujących widmo zalicza się czujniki 
bezprzewodowe i urządzenia do zdalnego sterowania inteligentnymi systemami (np. 
wyłączające światło podczas nieobecności gospodarzy w domu lub regulujące systemy 
klimatyzacyjne w zależności od temperatury). Co roku w Europie sprzedaje się co 
najmniej 40 mln takich bezprzewodowych urządzeń działających w samym tylko 
zharmonizowanym paśmie widma 863–870 MHz, nieobjętym obowiązkiem 
uzyskiwania pozwolenia radiowego. 
 
Jednakże rosnący popyt na łączność bezprzewodową osiąga granice możliwości 
zaspokojenia go w ramach dostępnego pasma widma radiowego. Nie ma już np. 
wolnego widma i koszty realokacji widma na potrzeby nowych zastosowań są wysokie, 
zwłaszcza jeśli obecni użytkownicy muszą dokonać wyłączenia.   



 

 91

 
Dzięki postępowi technologicznemu współdzielony dostęp otwiera dodatkowe zasoby, 
nie naruszając praw zasiedziałych posiadaczy praw do wykorzystywania przyznanych 
im częstotliwości. Powstały np. liczne nowe technologie bezprzewodowe służące 
współdzieleniu pasm nieobjętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia radiowego. Inne 
otwierają dostępność dodatkowych zasobów widma np. przez świadczenie 
bezprzewodowych szerokopasmowych usług między częstotliwościami telewizyjnymi 
(w obrębie tzw. białych plam).  
W celu maksymalizacji korzyści wynikających z takiego podejścia do współdzielenia 
widma należy eliminować bariery regulacyjne i tworzyć zachęty na poziomie 
europejskim.  W szczególności, nowe podejścia w zakresie regulacji muszą zapewniać 
różnym użytkownikom, w tym także obecnym posiadaczom, prawa wykorzystywania 
określonego pasma częstotliwości na zasadzie współdzielenia z zagwarantowanym 
odpowiednim poziomem ochrony przed zakłóceniami.  
 
Wynikiem ciągłej inwentaryzacji widma zgodnie z założeniami RSPP będzie 
dostarczenie ważnych informacji użytkowych na temat pasm częstotliwości i w ten 
sposób ułatwienie określenia korzystnych możliwości współdzielenia (BSO) na 
jednolitym rynku zarówno pasm objętych obowiązkiem uzyskiwania pozwolenia 
radiowego, jak i spod tego obowiązku wyłączonych. Ustanowione BSO mogą też zostać 
ujęte w zestawieniu jako punkty odniesienia dla innych rejonów geograficznych lub do 
celów podobnego wykorzystania w innych pasmach częstotliwości.  
 
Komisja zwraca się do Parlamentu Europejskiego i Rady o poparcie tworzenia tego 
bardziej zaawansowanego środowiska regulacyjnego w Europie.   
 
• Przydatne linki 
Strona internetowa na temat dostępu do widma współdzielonego 
Komunikat Komisji Europejskiej: Promowanie współdzielenia zasobów widma 
radiowego na rynku wewnętrznym:  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0478:FIN:PL:PDF 
Streszczenie  
Agenda cyfrowa: polityka widma radiowego 
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26. EUROPEJSKA AGENDA CYFROWA - Nowa strategia na rzecz pobudzenia 
wydajności przedsiębiorstw i administracji w Europie poprzez 
wykorzystywanie chmur obliczeniowych  

 
W swojej nowej strategii na rzecz wykorzystania potencjału chmury obliczeniowej w 
Europie Komisja Europejska określiła działania zmierzające do uzyskania pewnych 
korzyści w postaci 2,5 mln nowych miejsc pracy w Europie oraz rocznego przyrostu 
PKB UE na poziomie 160 mld EUR (ok. 1%) do 2020 r.  
 
Strategia ma na celu przyspieszenie i zoptymalizowanie procesu wykorzystania chmury 
obliczeniowej w całej gospodarce.  
 
Pojęcie „chmury obliczeniowej” odnosi się do przechowywania - na znajdujących się w 
innej lokalizacji komputerach - danych (takich jak pliki tekstowe, zdjęcia, pliki wideo) 
oraz oprogramowania, do których użytkownicy uzyskują dostęp przez internet za 
pomocą wybranego przez siebie urządzenia. Jest to rozwiązanie szybsze, tańsze, 
bardziej elastyczne i potencjalnie bezpieczniejsze od rozwiązań informatycznych 
zlokalizowanych na miejscu. Wiele popularnych serwisów, takich jak Facebook, 
Spotify i poczta przez www, korzysta już z technologii chmur obliczeniowych, ale 
rzeczywiste korzyści ekonomiczne mogą wynikać z upowszechnienia wykorzystania 
rozwiązań opartych na modelu chmury wśród przedsiębiorców i podmiotów sektora 
publicznego.   
 
Kluczowe działań w ramach strategii to:  

• rozwiązanie problemu mnogości standardów, aby zapewnić użytkownikom 
chmury interoperacyjność, przenoszenie danych i odwracalność danych; 
niezbędne normy zostaną określone do 2013 r.; 

• promowanie ogólnounijnych mechanizmów certyfikacji dla wiarygodnych 
dostawców usług w modelu chmury;  

• opracowanie wzoru „bezpiecznych i uczciwych” warunków dla umów 
dotyczących usług w chmurze, w tym umów o gwarantowanym poziomie usług; 

• ustanowienie europejskiego partnerstwa na rzecz chmur obliczeniowych z 
udziałem państw członkowskich i podmiotów branżowych, aby wykorzystać siłę 
nabywczą sektora publicznego (20% wszystkich wydatków w dziedzinie IT) w 
celu kształtowania europejskiego rynku chmury obliczeniowej, zwiększenia szans 
europejskich dostawców usług w modelu chmury na osiągnięcie poziomu 
zapewniającego konkurencyjność oraz dostarczenia tańszych i lepszych 
rozwiązań w zakresie elektronicznej administracji publicznej.  
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Wiceprzewodnicząca Neelie Kroes powiedziała: „Chmury obliczeniowe są motorem 
zmian dla naszej gospodarki. Jeżeli nie podejmiemy działania na szczeblu unijnym, 
będziemy dalej tkwić w rzeczywistości ograniczonej krajowymi barierami i przegapimy 
miliardowe korzyści gospodarcze. Konieczne jest osiągnięcie masy krytycznej i 
przyjęcie jednolitego zestawu reguł w całej Europie. Musimy stawić czoło 
dostrzeżonym zagrożeniom związanym ze stosowaniem chmury obliczeniowej.” 
 
Wiceprzewodnicząca Viviane Reding powiedziała: „Europa musi myśleć globalnie. 
Strategia dotycząca modelu chmury pozwoli zwiększyć zaufanie do innowacyjnych 
rozwiązań komputerowych oraz stymulować konkurencyjność jednolitego rynku 
cyfrowego, na którym Europejczycy będą czuć się bezpiecznie. Oznacza to szybkie 
przyjęcie nowych ram ochrony danych, zaproponowanych przez Komisję na początku 
tego roku, oraz opracowanie bezpiecznych i uczciwych warunków umów”. 
 
• Kontekst  
 
Ogłoszona 27 września br. strategia pojawia się w następstwie propozycji w sprawie 
aktualizacji przepisów dotyczących ochrony danych przedstawionej przez Komisję w 
2012 r. oraz poprzedza europejską strategię na rzecz bezpieczeństwa cybernetycznego, 
która zostanie przedstawiona w nadchodzących miesiącach. Opracowanie 
odpowiednich przepisów europejskich w zakresie chmur obliczeniowych jest 
warunkiem koniecznym do zapewnienia sprawnie funkcjonującej przestrzeni cyfrowej, 
której efektem będzie prawdziwy jednolity rynek cyfrowy. Kroki te składają się 
wspólnie na kompleksowe działanie mające na celu stworzenie dynamicznego i 
zaufanego środowiska internetowego w Europie.  
 
Korzyści związane z modelem chmury wynikają z oszczędności skali. 80% organizacji, 
które zaczynają korzystać z chmury obliczeniowej, osiąga oszczędności kosztów na 
poziomie co najmniej 10-20%. Ponadto w przypadku upowszechnienia tych rozwiązań 
we wszystkich sektorach gospodarki można oczekiwać znaczącego zwiększenia 
produktywności.  
 
Brak wspólnych norm i precyzyjnych umów odstrasza obecnie wielu potencjalnych 
użytkowników od zastosowania rozwiązań opartych na modelu chmury. Nie wiedzą oni 
dokładnie, jakich standardów i certyfikatów powinni szukać, aby zaspokoić swoje 
potrzeby oraz wypełnić obowiązki wynikające z przepisów prawa, np. zapewnić 
bezpieczeństwo danych (własnych lub swoich klientów) bądź zagwarantować 
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interoperacyjność aplikacji. Dostawcy i użytkownicy usług w modelu chmury oczekują 
również jaśniejszych zasad w przypadku świadczenia usług w modelu chmury, np. 
odpowiedzi na pytania dotyczące miejsca rozstrzygania sporów prawnych bądź tego, w 
jaki sposób uzyskać pewność co do łatwości przenoszenia danych i oprogramowania 
między różnymi dostawcami usług w modelu chmury. 
 
• Przydatne linki: 
 
Wykorzystanie potencjału chmury obliczeniowej w Europie – co to dla mnie może 
oznaczać? (MEMO/12/713) 
Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie wykorzystania potencjału chmury 
obliczeniowej w Europie 
Wykorzystanie potencjału chmury obliczeniowej w Europie– towarzyszący dokument 
roboczy służb Komisji  
Badanie IDC „Szacunkowe dane ilościowe dotyczące popytu na usługi świadczone w 
modelu chmury obliczeniowej w Europie i możliwych barier dla ich wprowadzenia” 
(ang. Quantitative Estimates of the Demand for Cloud Computing in Europe and the 
Likely Barriers to Take-up)  
 
 
27. SPRAWY INSTYTUCJONALNE - Większe bezpieczeństwo cybernetyczne w 

instytucjach unijnych: efekt udanego projektu pilotażowego 
 
Instytucje UE nasiliły walkę z zagrożeniami cybernetycznymi, przekształcając unijny 
zespół reagowania na incydenty komputerowe (ang. EU’s Computer Emergency 
Response Team, lub CERT-EU) w jednostkę stałą. Decyzja ta jest efektem udanej pracy 
zespołu w ramach rocznego projektu pilotażowego, który został pozytywnie oceniony 
przez klientów i osoby z branży. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji Maroš Šefčovič oświadczył: „Instytucje UE, podobnie 
jak inne duże organizacje, są często celem działań zagrażających bezpieczeństwu 
informacji. CERT-EU pomaga nam w ulepszaniu ochrony przed tymi zagrożeniami. 
Jest to bardzo udany przykład na to, co instytucje UE mogą osiągnąć w wyniku 
współpracy. Chcemy, aby nasz zespół był jednym z najlepszych, ściśle współpracował z 
pozostałymi zespołami CERT i przyczyniał się do ogólnego bezpieczeństwa 
cybernetycznego.” 
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Wiceprzewodnicząca Neelie Kroes powiedziała: „Bezpieczeństwo cybernetyczne jest 
priorytetem w kontekście dobrobytu i konkurencyjności Europy. Instytucje UE mogą 
obecnie liczyć na stale obecny CERT, aby poradzić sobie z coraz bardziej 
zaawansowanymi technologicznie zagrożeniami cybernetycznymi. Dzięki tej decyzji 
możemy postępować zgodnie z tym, co głosimy.” 
 
W ostatnich latach CERT-y powstawały zarówno w sektorze publicznym, jak i 
prywatnym w formie niewielkich zespołów ekspertów, co umożliwiało skuteczne i 
sprawne reagowanie na incydenty zagrażające bezpieczeństwu informacji i zagrożenia 
cybernetyczne. Zespoły okazały się kluczowym elementem strategii obrony przed 
zagrożeniami poprzez wykrywanie i korygowanie słabych punktów oraz naruszeń 
bezpieczeństwa i zapobieganie im. Informują swoich klientów o słabych punktach lub 
zagrożeniach i zalecają działania zmierzające do ograniczenia ryzyka. Przyczyniają się 
do wykrycia przypadków naruszenia bezpieczeństwa systemów oraz ataków i 
podejmują odpowiednie kroki w celu ich powstrzymania lub likwidacji ich skutków. Są 
one w wysokim stopniu połączone ze sobą, tworząc wspólnotę ekspertów walczących 
we wspólnej sprawie bezpieczeństwa cybernetycznego. 
 
W Europejskiej agendzie cyfrowej przyjętej w maju 2010 r. Komisja zobowiązała się do 
ustanowienia zespołu CERT dla instytucji UE w ramach ogólnego zobowiązania do 
prowadzenia na wysokim szczeblu udoskonalonej polityki w zakresie bezpieczeństwa 
sieci i informacji w Europie. Agenda cyfrowa wzywa również wszystkie państwa 
członkowskie do ustanowienia własnych zespołów CERT, torując drogę ogólnounijnej 
sieci krajowych i rządowych zespołów reagowania na incydenty komputerowe do 2012 
r. CERT-y odgrywają również ważną rolę w mającym się wkrótce ukazać komunikacie 
w sprawie strategii bezpieczeństwa cybernetycznego. 
 
• Kontekst  
 
CERT-EU korzysta z zasobów głównych instytucji i agencji UE, w tym Komisji 
Europejskiej, Rady, Parlamentu Europejskiego, Komitetu Regionów oraz Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego, a także Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i 
Informacji (ENISA). Zespół prowadzi działania pod strategicznym nadzorem 
międzyinstytucjonalnej Rady Sterującej.  
 
CERT-EU ściśle współpracuje ze służbami poszczególnych instytucji UE 
odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo informatyczne oraz z innymi zespołami CERT i 
przedsiębiorstwami z branży bezpieczeństwa informatycznego w państwach 
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członkowskich i w innych państwach, wymieniając się informacjami na temat zagrożeń 
i sposobów radzenia sobie z nimi.  
 
Europejska agenda cyfrowa: 
http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm 
CERT-EU: 
http://cert.europa.eu/ 
 
 
28. OCHRONA ZDROWIA - Bezpieczniejsze, skuteczniejsze i bardziej 

innowacyjne wyroby medyczne 
 
Począwszy od zwykłych plastrów opatrunkowych po skomplikowaną aparaturę 
podtrzymującą życie – wyroby medyczne oraz wyroby medyczne do diagnostyki in 
vitro mają istotne znaczenie dla naszego zdrowia i jakości życia. Aby wyroby te służyły 
potrzebom i bezpieczeństwu europejskich obywateli, Komisja Europejska przedłożyła 
26 września br. wnioski dotyczące dwóch rozporządzeń, które są adekwatne do potrzeb, 
bardziej przejrzyste i lepiej dostosowane do postępu naukowego i technicznego. Nowe 
przepisy mają na celu dopilnowanie, by pacjenci, konsumenci i pracownicy służby 
zdrowia mogli korzystać z bezpiecznych, skutecznych i innowacyjnych wyrobów 
medycznych. Sektor wyrobów medycznych ma charakter wysoce innowacyjny, 
zwłaszcza w Europie, a jego wartość rynkową szacuje się na około 95 mld euro10.  
 
Komisarz ds. zdrowia i polityki konsumenckiej John Dalli powiedział: „Zaledwie kilka 
miesięcy temu wszyscy byli wstrząśnięci skandalem związanym z wadliwymi 
implantami piersi, który dotknął dziesiątki tysięcy kobiet w Europie i na całym świecie. 
Jako decydenci musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, by nie dopuścić ponownie 
do takiej sytuacji. Wpłynęła ona negatywnie na zaufanie pacjentów, konsumentów i 
pracowników służby zdrowia do bezpieczeństwa wyrobów, których używają na co 
dzień. Przyjęte wnioski przewidują znaczne zaostrzenie kontroli w celu dopilnowania, 
by na rynek Unii Europejskiej wprowadzane były tylko bezpieczne wyroby. 
Jednocześnie nowe regulacje mają sprzyjać innowacjom i konkurencyjności sektora 
wyrobów medycznych.”  
 
Kto na tym skorzysta? 
 

                                                 
10 Dane Eucomed z 2009 r. dla UE-27, Norwegii i Szwajcarii, http://www.eucomed.org/medical-

technology/facts-figures  
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• Pacjenci i konsumenci, ponieważ wszystkie wyroby będą musiały zostać 
poddane wnikliwej ocenie bezpieczeństwa i działania, zanim będzie można je 
sprzedawać na rynku europejskim. Procesy kontroli zostaną zdecydowanie 
zaostrzone, lecz nadal będą one zapewniać szybki dostęp do innowacyjnych, 
opłacalnych wyrobów dla europejskich pacjentów i konsumentów.  

• Pracownicy służby zdrowia będą lepiej informowani o korzyściach dla 
pacjentów, ryzyku szczątkowym oraz ogólnym stosunku korzyści do ryzyka, co 
pomoże im jak najlepiej wykorzystać sprzęt medyczny podczas leczenia 
pacjentów i opieki nad nimi. 

• Producenci odniosą korzyści dzięki jaśniejszym przepisom, ułatwieniom w 
handlu między państwami UE i równym warunkom działania, wykluczającym 
podmioty nieprzestrzegające przepisów. Nowe przepisy sprzyjają innowacjom 
zorientowanym na pacjenta, przy szczególnym uwzględnieniu specyficznych 
potrzeb wielu małych i średnich przedsiębiorstw tej branży.    

 
Główne elementy wniosków to: 
 

• poszerzony i bardziej przejrzysty zakres prawodawstwa UE, obejmujący np. 
implanty do celów estetycznych i sprecyzowany np. w odniesieniu do 
oprogramowania medycznego. Zapewni to właściwą ocenę bezpieczeństwa i 
działania tych produktów przed ich wprowadzeniem na rynek europejski;  

• ściślejszy nadzór nad niezależnymi jednostkami oceniającymi ze strony 
organów krajowych;  

• szerszy zakres uprawnień i obowiązków jednostek oceniających, mający 
zapewnić dokładne testowanie i regularne kontrole producentów, w tym 
niezapowiedziane inspekcje w fabrykach i badanie próbek;  

• jaśniej określone prawa i obowiązki producentów, importerów i dystrybutorów, 
dotyczące również usług diagnostycznych i sprzedaży internetowej; 

• rozszerzenie bazy danych o wyrobach medycznych, zapewniającej publiczny 
dostęp do wyczerpujących informacji o produktach dostępnych na rynku UE. 
Pacjenci, pracownicy służby zdrowia oraz ogół społeczeństwa będą mieli dostęp 
do najważniejszych danych dotyczących wyrobów medycznych dostępnych w 
Europie, co pozwoli im na podejmowanie bardziej świadomych decyzji; 

• łatwiejsza identyfikowalność wyrobów w całym łańcuchu dostaw, 
umożliwiająca szybkie i skuteczne reagowanie na obawy dotyczące 
bezpieczeństwa. Wprowadzony zostanie system niepowtarzalnych kodów 
identyfikacyjnych wyrobów w celu zwiększenia bezpieczeństwa wyrobów 
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medycznych po ich wprowadzeniu do obrotu, zmniejszenia liczby błędów 
lekarskich oraz walki z fałszowaniem wyrobów; 

• zaostrzenie wymogów dotyczących dowodów klinicznych w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa pacjentów i konsumentów;  

• dostosowanie przepisów do postępu technicznego i naukowego, na przykład 
dostosowanie wymogów dotyczących bezpieczeństwa i działania w odniesieniu 
do nowych technologii medycznych, takich jak oprogramowanie lub 
nanomateriały stosowane w opiece zdrowotnej; 

• lepsza koordynacja między krajowymi organami nadzoru w celu dopilnowania, 
by na rynku europejskim dostępne były tylko bezpieczne wyroby;  

• dostosowanie do międzynarodowych wytycznych w celu ułatwienia handlu 
międzynarodowego. 

 
Zmienione ramy regulacyjne dotyczące wyrobów medycznych obejmują: 

• wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych 
(zastępującego: dyrektywę 90/385/EWG dotyczącą aktywnych wyrobów 
medycznych do implantacji oraz dyrektywę 93/42/EWG dotyczącą wyrobów 
medycznych); 

• wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych do 
diagnostyki in vitro (zastępującego dyrektywę 98/79/WE w sprawie wyrobów 
medycznych używanych do diagnozy in vitro). 

 
Dodatkowe informacje: 
http://ec.europa.eu/health/medical-devices/index_pl.htm  
 
 
29.  POLITYKA KONSUMENCKA - Konsumenci UE: bezproblemowe 

rozstrzyganie drobnych sporów transgranicznych 
 
Sposobem konsumentów na dokonanie najkorzystniejszych zakupów na rynku 
wewnętrznym UE jest polowanie na okazje poza granicami własnego kraju. Dzięki 
zakupom w internecie takie okazyjne oferty stają się jeszcze łatwiej dostępne. Jednak 
czasem sprawy mogą się skomplikować: można napotkać problemy związane z samym 
towarem albo z jego dostawą. Aby umożliwić unikanie złożonych, kosztownych i 
długotrwałych procedur prawnych, Unia Europejska ułatwia konsumentom w Europie 
dostęp do wymiaru sprawiedliwości, tak aby mogli oni skutecznie egzekwować swoje 
prawa. Jednym z rozwiązań umożliwiających rozstrzyganie sporów transgranicznych 
dotyczących roszczeń o wartości 2 tys. EUR lub niższej jest europejskie postępowanie 
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w sprawie drobnych roszczeń. Jednak przedstawione sprawozdanie Sieci Europejskich 
Centrów Konsumenckich (ECC-Net) pokazuje, że ta przyjazna dla użytkowników 
procedura, dostępna od 1 stycznia 2009 r., jest rzadko wykorzystywana. Ten stan rzeczy 
wynika głównie z tego, że sędziowie nie wiedzą o istnieniu tego postępowania – 
Komisja zamierza więc podjąć intensywne działania, aby to zmienić. 
 
Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Viviane Reding, komisarz UE 
ds. sprawiedliwości, stwierdziła: „Europejscy konsumenci powinni czuć się pewnie, 
kupując towary i usługi na jednolitym rynku bez podejmowania dodatkowego ryzyka. 
W przypadku problemów powinni móc dochodzić swoich roszczeń w sądach Unii 
Europejskiej w szybki i prosty sposób. Europejskie postępowanie w sprawie drobnych 
roszczeń umożliwia konsumentom odzyskanie pieniędzy z zagranicy. Ale potrzeba 
dalszych wysiłków, aby postępowanie to funkcjonowało właściwie, przynosząc 
korzyści konsumentom. Państwa członkowskie powinny zapewnić znajomość tego 
postępowania przez swoich sędziów, tak aby mogło ono pomóc obywatelom w 
skutecznym dochodzeniu swoich roszczeń.” 
 
Unijny komisarz ds. zdrowia i polityki konsumenckiej John Dalli powiedział: 
„Konsumenci, którzy korzystają z możliwości oferowanych przez jednolity rynek, 
powinni mieć oparcie w różnych skutecznych i wydajnych środkach odwoławczych. 
Jestem rozczarowany widząc, jak niski jest poziom pomocy dla konsumentów, którzy 
próbowali skorzystać z europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń. 
Dzisiaj liczą się nawet drobne kwoty i nieotrzymanie odpowiedniej rekompensaty przez 
konsumentów odbija się na ich kieszeni, podkopuje zaufanie i spowalnia wzrost w 
Europie.” 
 
• Najważniejsze ustalenia 

 
Najważniejszymi problemami pozostają brak wiedzy o istnieniu postępowania 
oraz wykonywanie orzeczeń 

W 2010 r. w ramach projektu prowadzonego przez włoskie Europejskie Centrum 
Konsumenckie, Europejskie Centra Konsumenckie z 27 państw UE badały, jak 
europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń funkcjonuje w praktyce.  
Stwierdziły one, że postępowanie jest stosunkowo mało znane – nie tylko wśród 
konsumentów, ale również wśród sędziów. Chociaż samo europejskie postępowanie w 
sprawie drobnych roszczeń jest zasadniczo proste i bezpłatne, wykonanie orzeczenia 
będącego wynikiem postępowania jest często przeciągane przez stronę przegrywającą. 
W związku z tym tylko niewielka część pozytywnych orzeczeń wydanych przez sądy 
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w macierzystych państwach konsumentów jest faktycznie wykonywana poza granicami. 
Jeśli niezbędne jest podjęcie pewnych działań, aby decyzja została wykonana w 
państwie handlowca i zgodnie z prawem tego państwa, konsumenci często rezygnują z 
postępowania, ponieważ proces wyegzekwowania orzeczenia na poziomie krajowym 
jest złożony i może być kosztowny. 

 
Wyraźna jest jednak potrzeba istnienia skutecznego postępowania w sprawie 
drobnych roszczeń 

Na rynkach krajowych około 20% konsumentów europejskich zgłasza, że napotkali 
w ciągu ostatnich 12 miesięcy problem związany z towarem, usługą, sprzedawcą 
detalicznym lub usługodawcą. Średnia szacowana wartość szkody w takich sprawach 
wynosi 375 EUR. 60% ankietowanych konsumentów uzgodniło zadowalające 
rozwiązanie bezpośrednio z handlowcem, ale pozostałe 40% nie uzyskało 
zadośćuczynienia, z czego 25% nawet nie próbowało składać skargi. Liczba 
konsumentów pozywających przedsiębiorstwa do sądu w przypadku wystąpienia 
problemów jest bardzo niska (2% osób, które napotkały problemy w ciągu ostatnich 12 
miesięcy). Wielu konsumentów twierdzi, że nie wnoszą skarg, ponieważ chodzi o zbyt 
niskie kwoty (26%), uważają, że postępowanie byłoby zbyt kosztowne w stosunku do 
kwoty roszczenia (13%) lub że postępowanie trwałoby zbyt długo (12%). 
 
• Kolejne kroki 
Komisja Europejska będzie wspólnie z państwami członkowskimi podejmowała 
działania gwarantujące egzekwowanie europejskiego postępowania w sprawie drobnych 
roszczeń oraz propagujące wiedzę o nim. Większa liczba konsumentów powinna 
wiedzieć o istnieniu postępowania i z niego korzystać. Komisja w szczególności będzie 
podejmowała następujące działania: 

• współpraca z organami sądowymi w celu propagowania wiedzy o 
postępowaniu; 

• wydanie w 2012 r. przewodnika zawierającego praktyczne porady dla 
konsumentów i przedstawicieli zawodów prawniczych; 

• zwiększanie wiedzy o istniejących standardowych formularzach oraz 
udostępnienie informacji w internecie w 22 językach urzędowych UE za 
pośrednictwem europejskiego portalu e-Justice, tak aby łatwiej było 
zarejestrować roszczenie oraz zobaczyć, jak funkcjonuje postępowanie; 

• współpraca z Europejskimi Centrami Konsumenckimi w celu aktywnego 
propagowania postępowania wśród konsumentów i sędziów; 
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• zachęcenie Europejskich Centrów Konsumenckich do udzielania konsumentom 
konkretnej pomocy w korzystaniu z europejskiego postępowania w sprawie 
drobnych roszczeń w indywidualnych przypadkach; 

• przedstawienie sprawozdania z oceny dotyczącego funkcjonowania 
postępowania (w tym opłat sądowych, szybkości oraz łatwości korzystania z 
postępowania) oraz w razie potrzeby zmiana europejskiego postępowania w 
sprawie drobnych roszczeń, aby uczynić je skuteczniejszym poprzez np. 
podniesienie progu 2 tys. EUR i objęcie nim większych roszczeń albo dalsze 
uproszczenie standardowych formularzy wykorzystywanych do wniesienia 
roszczenia. 

 
Przykład ilustrujący skuteczne działanie postępowania  

Austriacki konsument zamówił strój do windsurfingu przez niemiecką stronę 
internetową. Zapłacił z góry 228 EUR przelewem bankowym. Handlowiec nigdy nie 
dostarczył stroju i nie zwrócił zapłaconej kwoty. Za radą niemieckiego Europejskiego 
Centrum Konsumenckiego konsument wszczął europejskie postępowanie w sprawie 
drobnych roszczeń. Właściwy sąd austriacki w Linzu wydał orzeczenie na korzyść 
konsumenta, które zostało wykonane przez władze niemieckie w Charlottenburgu. 
Konsument otrzymał zwrot ceny zakupu. 
 
• Kontekst 
 
Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń (rozporządzenie (WE) nr 
861/2007) ma za zadanie poprawić dostęp do wymiaru sprawiedliwości poprzez 
uproszczenie rozstrzygania transgranicznych sporów dotyczących drobnych roszczeń w 
sprawach cywilnych i handlowych, a także obniżyć koszty takich sporów. Jest jednym 
ze środków przyjętych w ramach polityki sprawiedliwości Unii Europejskiej, 
zaprojektowanym specjalnie po to, aby pomóc konsumentom w egzekwowaniu ich 
praw oraz zapewnić dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sprawach transgranicznych. 
Weszło ono w życie dnia 1 stycznia 2009 r. 
 
„Drobne roszczenia” to sprawy dotyczące kwot maksymalnie 2 tys. EUR, z 
wyłączeniem odsetek, wydatków i nakładów (w momencie gdy właściwy sąd otrzymuje 
formularz roszczenia). Orzeczenie wydaje się w państwie zamieszkania konsumenta, 
lub w państwie pozwanego przedsiębiorstwa w przypadku, gdy tak zdecyduje 
konsument. Chroni ono proceduralne prawa konsumenta oraz staje się bezpośrednio 
wykonalne w państwie strony przegrywającej i w każdym innym państwie UE. 
Postępowanie prowadzone jest w głównej mierze w formie pisemnej przy użyciu 
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standardowych formularzy. Nie jest wymagane zastępstwo prawne. Od 2013 r. 
konsumenci w około 5-6 państwach pilotażowych będą mogli wypełniać formularze 
dotyczące drobnych roszczeń i przeprowadzić całe postępowanie sądowe w internecie 
poprzez portal e-Sprawiedliwość. Wersje elektroniczne standardowych formularzy są 
już dostępne w internecie (w 22 językach urzędowych UE). 
 
• Informacje dodatkowe 
Komisja Europejska - postępowanie w sprawie drobnych roszczeń 
http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/eu-procedures/index_en.htm 
portal e-sprawiedliwość – formularze dotyczące drobnych roszczeń 
https://e-justice.europa.eu/content_small_claims_forms-177-pl.do 
Sprawozdanie Europejskich Centrów Konsumenckich 
http://ec.europa.eu/consumers/ecc/consumer_reports_en.htm 
 
 
30. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Komisja wnioskuje do Trybunału 

Sprawiedliwości o ukaranie Polski, Niderlandów, Luksemburga i Słowenii za 
brak wdrożenia zasad udzielania zamówień publicznych w dziedzinie 
obronności 

 
Komisja Europejska zdecydowała 27 września 2012 r. o skierowaniu do Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej spraw przeciwko Polsce, Niderlandom, 
Luksemburgowi i Słowenii w związku z niedopełnieniem obowiązku pełnego 
wdrożenia dyrektywy w sprawie zamówień publicznych dotyczących zakupów broni, 
amunicji i materiałów wojennych (oraz związanych z nimi robót i usług) w dziedzinie 
obronności, a także zamówień newralgicznych dostaw, robót i usług w dziedzinie 
bezpieczeństwa. Dyrektywa 2009/81/WE została przyjęta w sierpniu 2009 r. i 
wszystkie państwa członkowskie były zobowiązane do jej wdrożenia do dnia 20 
sierpnia 2011 r. Komisja zdecydowała się również na złożenie do Trybunału wniosku 
o nałożenie na cztery państwa członkowskie dziennych kar pieniężnych do momentu 
pełnego wdrożenia dyrektywy. 
 
Większość państw członkowskich przyjęła przepisy wdrażające. Jednakże Polska, 
Niderlandy i Luksemburg nie powiadomiły dotąd Komisji o jakichkolwiek krajowych 
środkach wykonawczych. Słowenia powiadomiła jedynie o częściowym przyjęciu 
wymaganych przepisów. 
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Brak pełnego wdrożenia dyrektywy we wszystkich państwach członkowskich 
uniemożliwia przedsiębiorstwom i podatnikom czerpanie korzyści z łatwiejszego 
dostępu do bardziej otwartego, przejrzystego ogólnoeuropejskiego rynku obronnego. 
 
Komisja wnosi o nałożenie dziennej kary pieniężnej w wysokości 70 561, 92 euro dla 
Polski, 57 324, 80 euro dla Niderlandów, 8 320 euro dla Luksemburga i 7 038, 72 euro 
dla Słowenii, którą należałoby płacić od dnia wydania przez Trybunał decyzji zgodnej z 
wnioskiem Komisji do momentu powiadomienia Komisji przez odnośne państwa 
członkowskie o pełnej transpozycji przedmiotowych przepisów do prawa krajowego. 
 
Komisja może wnosić o nałożenie tego rodzaju kar na mocy traktatu lizbońskiego, 
uwzględniając czas trwania i wagę uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego 
oraz wielkość danego państwa członkowskiego. Ostateczną decyzję odnośnie do kar 
podejmuje Trybunał. 
 
• Kontekst 
 
Na mocy dyrektywy 2009/81/WE wprowadzono następujące środki na poziomie 
europejskim:  

• uczciwe i przejrzyste zasady ułatwiające przedsiębiorstwom dostęp do rynku 
obronności i bezpieczeństwa w innych krajach UE; 

• elastyczność podmiotów zamawiających w zakresie szczegółowych negocjacji 
wszystkich elementów skomplikowanych kontraktów; 

• możliwość wymagania przez podmioty zamawiające zabezpieczeń (od 
dostawców) w celu zapewnienia ochrony informacji niejawnych przed dostępem 
ze strony osób nieupoważnionych oraz zagwarantowania bezpieczeństwa 
dostaw, co przyczyni się do zapewnienia terminowego otrzymywania dostaw 
przez armię – zwłaszcza w czasie sytuacji kryzysowej lub konfliktu zbrojnego. 

Dyrektywa dotyczy specyficznych umów na zamówienia publiczne w zakresie 
bezpieczeństwa i obronności, obejmujących:  

• wyposażenie wojskowe1 oraz związane z nim roboty i usługi; 
• newralgiczne dostawy, roboty i usługi wymagające dostępu do informacji 

niejawnych. 
 
• Dodatkowe informacje 
 
Zamówienia w dziedzinie obronności: stan wdrażania dyrektywy 2009/81/WE we 
wszystkich państwach członkowskich: 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007R1098:PL:NOT 
 
Aktualne informacje na temat postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego prowadzonych przeciwko poszczególnym państwom 
członkowskim można znaleźć na stronie internetowej: 
http://ec.europa.eu/community_law/index_pl.htm 
 
 
31. POSTĘPOWANIA W SPRAWIE UCHYBIENIA - Główne wrześniowe 

decyzje o wszczęciu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego 

 
Przyjmując jak co miesiąc pakiet decyzji dotyczących uchybień zobowiązaniom 
państwa członkowskiego, Komisja Europejska wszczęła postępowanie prawne 
przeciwko państwom członkowskim, które nie wypełniły swoich zobowiązań 
wynikających z prawa UE. Decyzje te dotyczą wielu sektorów, a ich celem jest 
zapewnienie właściwego stosowania prawa UE dla dobra obywateli i z korzyścią dla 
przedsiębiorstw. Komisja przyjęła 361 decyzji, w tym 27 uzasadnionych opinii i 12 
decyzji dotyczących skierowania spraw do Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej. Poniżej przedstawiono streszczenie głównych decyzji. 
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LV       X X             
NL           X X       
PL             X X       
PT       X             
RO       X             
SE       X       X X   
SI             X       
UK                   X 

 
 
Sprawy skierowane do Trybunału Sprawiedliwości 

 
• Transgraniczne spory prawne: Komisja kieruje do Trybunału sprawę przeciwko 

Cyprowi i Niderlandom w związku z brakiem transpozycji przepisów UE 
 
Komisja Europejska skierowała do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
pozew przeciwko Cyprowi i Niderlandom, które nie dokonały notyfikacji środków 
krajowych mających na celu wdrożenie unijnych przepisów ułatwiających dostęp do 
wymiaru sprawiedliwości w transgranicznych sporach prawnych. Dyrektywa UE w 
sprawie mediacji ma zastosowanie wtedy, gdy obydwie strony sporu o charakterze 
transgranicznym dobrowolnie wyrażą zgodę na rozwiązanie sporu przy pomocy 
bezstronnego mediatora. Ostateczny termin transpozycji dyrektywy do prawa 
krajowego upłynął 21 maja 2011 r. 
Komisja proponuje nałożenie dziennej kary pieniężnej w wysokości 6.758,40 euro na 
Cypr i 70.553,60 euro na Niderlandy. Państwa te podlegałyby karze od daty orzeczenia 
Trybunału potwierdzającego zarzuty Komisji aż do momentu, w którym powiadomią 
one Komisję, że w pełni wdrożyły przepisy do prawa krajowego. 

 
• Zamówienia publiczne: Komisja zwraca się do Trybunału Sprawiedliwości o 

nałożenie kar pieniężnych na Polskę, Niderlandy, Luksemburg i Słowenię z powodu 
niewprowadzenia przez te państwa przepisów dotyczących zamówień publicznych 
w dziedzinie obronności 
 
Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości UE 
spraw przeciwko Polsce, Niderlandom, Luksemburgowi i Słowenii w związku z 
brakiem pełnego wdrożenia przez te państwa dyrektywy w sprawie zamówień 
publicznych na broń, amunicję i materiały wojenne (i związane z nimi roboty 
budowlane i usługi) w dziedzinie obronności, a także zamówień publicznych na 
szczególnie newralgiczne dostawy, roboty budowlane i usługi w dziedzinie 
bezpieczeństwa. Dyrektywa 2009/81/WE została przyjęta w sierpniu 2009 r. i wszystkie 



 

 106

państwa członkowskie były zobowiązane do jej wdrożenia do 20 sierpnia 2011 r.  
Komisja postanowiła również zwrócić się do Trybunału o nałożenie  na te cztery 
państwa członkowskie dziennych kar pieniężnych, które musiałyby być uiszczane do 
momentu wdrożenia dyrektywy.  
 
Komisja proponuje nałożenie dziennej kary pieniężnej w wysokości 70 561.92  euro na 
Polskę, 57 324.80   euro na Niderlandy, 8 320 euro na Luksemburg oraz 7 038.72  euro 
na Słowenię. Państwa te podlegałyby karze od daty orzeczenia Trybunału 
potwierdzającego zarzuty Komisji aż do momentu, w którym powiadomią one Komisję, 
że w pełni wdrożyły przepisy do prawa krajowego. 

 
• Środowisko: Komisja kieruje do Trybunału sprawę przeciwko Grecji w związku ze 

składowiskiem odpadów stanowiącym zagrożenie dla wylęgu żółwi  
 
Komisja Europejska skierowała do Trybunału sprawę przeciwko Grecji w związku ze 
składowiskiem odpadów umiejscowionym w obszarze chronionym na wyspie Zakintos. 
Użytkowanie tego składowiska jest naruszeniem przepisów UE dotyczących odpadów 
oraz stanowi poważne zagrożenie dla ludzkiego zdrowia i dla środowiska, a w 
szczególności dla wylęgu niektórych gatunków żółwi. Grecja musi zamknąć to 
składowisko lub dostosować je do przepisów UE dotyczących odpadów. Zgodnie z 
zaleceniem komisarza ds. środowiska Janeza Potočnika Komisja wnosi przeciwko 
Grecji sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE. 

 
• Środowisko: Komisja kieruje do Trybunału sprawę przeciwko Szwecji z związku z 

naruszeniem przepisów dotyczących zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego  
 
Komisja Europejska skierowała do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawę przeciwko 
Szwecji w związku z niedokonaniem przez to państwo prawidłowej transpozycji 
przepisów UE w sprawie zużytego sprzętu  elektrycznego i elektronicznego. Komisja 
ma wątpliwości dotyczące transpozycji dyrektywy w sprawie zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego (dyrektywy WEEE) do szwedzkiego prawa krajowego. 
Zgodnie z zaleceniem komisarza ds. środowiska Janeza Potočnika Komisja wnosi 
przeciwko Szwecji sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE. 

 
• Swobodne przemieszczanie się osób: Komisja kieruje do Trybunału sprawę 

przeciwko Belgii 
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Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej sprawy przeciwko Belgii z powodu ograniczania przez to państwo prawa 
do swobodnego przemieszczania się w przypadku dzieci urodzonych w Belgii, których 
jeden rodzic jest narodowości belgijskiej, a drugi pochodzi z innego państwa 
członkowskiego UE. W chwili obecnej belgijskie gminy odmawiają rejestracji tych 
dzieci z nazwiskiem innym niż nazwisko ojca – nawet jeśli dziecko zostało już 
zarejestrowane z podwójnym nazwiskiem w konsulacie innego państwa 
członkowskiego UE. 

 
• Podatki: Komisja kieruje do Trybunału Sprawiedliwości sprawę przeciwko 

Zjednoczonemu Królestwu w związku z brakiem możliwości odliczania strat 
transgranicznych  
 
Komisja Europejska podjęła decyzję o wniesieniu sprawy przeciwko Zjednoczonemu 
Królestwu do Trybunału Sprawiedliwości UE w związku z przepisami podatkowymi 
dotyczącymi odliczania strat transgranicznych. Komisja uważa, ze Zjednoczone 
Królestwo nie zastosowało się w pełni do poprzedniego orzeczenia Trybunału w tej 
kwestii wydanego w sprawie „Marks & Spencer” (sprawa C-446/03).  

 
• Podatki: Komisja kieruje do Trybunału Sprawiedliwości sprawę przeciwko 

Niemcom z związku z dyskryminacyjnymi przepisami dotyczącymi opodatkowania 
spadków 
 
Komisja Europejska postanowiła skierować do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawę 
przeciwko Niemcom w związku z obowiązującymi w tym państwie przepisami 
dotyczącymi opodatkowania spadków i przepisami dotyczącymi ulg podatkowych z 
tytułu darowizn. Na gruncie prawa niemieckiego, w przypadku odziedziczenia 
niemieckiej nieruchomości zwolnienie podatkowe jest większe, jeśli spadkodawca lub 
spadkobiercy mieszkają w Niemczech, niż wtedy gdy oboje mieszkają za granicą. W 
konsekwencji osoby niezamieszkałe w Niemczech podlegają znacznie wyższemu 
opodatkowaniu od odziedziczonego majątku znajdującego się w Niemczech niż osoby 
zamieszkałe w tym państwie. Taki przepis może zniechęcać obywateli mieszkających 
za granicą do inwestowania w nieruchomości zlokalizowane w Niemczech. Komisja 
uważa, że przepis ten jest dyskryminacyjny i stanowi nieuzasadnione ograniczenie 
przewidzianego w Traktatach swobodnego przepływu kapitału. 

 
• Podatki: Komisja kieruje do Trybunału sprawę przeciwko Niemcom w związku z 

dyskryminacyjnymi przepisami podatkowymi dotyczącymi  cichych rezerw 
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Komisja Europejska postanowiła skierować do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawę 
przeciwko Niemcom w związku z dyskryminacyjnymi przepisami podatkowymi 
dotyczącymi reinwestycji cichych rezerw. Zgodnie z niemieckimi przepisami ciche 
rezerwy mogą być przeniesione bez podatku do celów reinwestycji wyłącznie w 
sytuacji, gdy nowo nabyte aktywa należą do przedsiębiorstwa ze stałą siedzibą w 
Niemczech. W praktyce oznacza to, że podatnik, który chce sprzedać niektóre aktywa 
trwałe w celu rozpoczęcia działalności gospodarczej w innym państwie członkowskim 
UE, lub chce rozwinąć swoją działalność gospodarczą za granicą, znajduje się w 
niekorzystnej sytuacji. Tego typu nierówne traktowanie może zniechęcać do inwestycji 
transgranicznych, a dyskryminujący charakter takich działań oznacza, że są one 
sprzeczne z przepisami UE. 

 
Uzasadnione opinie 

 
• Porty: Uzasadniona opinia skierowana do Hiszpanii w związku z niezgodnością 

systemu naboru pracowników portowych z Traktatem UE 
 
Komisja wystosowała uzasadnioną opinię do Hiszpanii w związku z nałożeniem na 
przedsiębiorstwa przeładunkowe w kilku portach hiszpańskich zobowiązania do 
wniesienia wkładu finansowego w kapitał prywatnych spółek odpowiedzialnych za 
nabór pracowników portowych, co uniemożliwia tym przedsiębiorstwom bezpośrednie 
zatrudnianie pracowników, chyba że pracownicy zaproponowani przez taką prywatną 
spółkę nie są odpowiedni lub jest ich za mało. Bariera, jaką stwarza ten przepis na rynku 
usług w zakresie obsługi ładunku, może zniechęcać przedsiębiorstwa przeładunkowe z 
innych państw członkowskich do rozpoczęcia działalności w Hiszpanii. Jest to drugi 
etap postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. 
Jeżeli reakcja Hiszpanii okaże się niezadowalająca, Komisja może skierować sprawę do 
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 

 
• Zdrowie i bezpieczeństwo: Komisja zwraca się do Hiszpanii o pełne zastosowanie 

dyrektywy w odniesieniu do funkcjonariuszy Gwardii Cywilnej 
 
Komisja Europejska zwróciła się do Hiszpanii o wprowadzenie środków mających na 
celu pełne zastosowanie dyrektywy UE ustanawiającej podstawowe zasady dotyczące 
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników w odniesieniu do funkcjonariuszy 
Gwardii Cywilnej („Guardia Civil”). Dyrektywa ta (89/391/EWG) wymaga, aby 
państwa członkowskie wprowadziły przepisy nakładające na pracodawców i 



 

 109

pracowników zobowiązanie do przyjmowania środków mających na celu ograniczenie 
liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Dyrektywa zobowiązuje również 
państwa członkowskie do podniesienia jakości szkoleń i informacji w zakresie ochrony 
zdrowia i bezpieczeństwa, jak również zobowiązuje państwa członkowskie do 
konsultowania pracowników w tych kwestiach. Problem w Hiszpanii polega na tym, że 
w przypadku niektórych miejsc pracy  Gwardii Cywilnej nie wyznaczono osoby 
odpowiedzialnej za sprawdzenie, czy wprowadzono środki ochrony zdrowia i 
bezpieczeństwa. W konsekwencji zdrowie i bezpieczeństwo w pracy funkcjonariuszy 
Gwardii Cywilnej mogą być narażone na zagrożenie. Jeżeli Hiszpania w ciągu dwóch 
miesięcy nie zgłosi środków mających na celu całkowite spełnienie zobowiązań 
wynikających z dyrektywy, Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do 
Trybunału Sprawiedliwości UE. 

 
• Zdrowie i bezpieczeństwo: Komisja zwraca się do Austrii o pełne zastosowanie 

dyrektyw w sektorze edukacji  
 
Komisja Europejska zwróciła się do Austrii o pełne zastosowanie dwóch dyrektyw w 
sprawie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (dyrektywy ramowej 89/391/EWG oraz 
dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy 89/654/EWG) 
w odniesieniu do sektora edukacji. Zgodnie z powyższymi dyrektywami państwa 
członkowskie są zobowiązane do wprowadzenia środków mających na celu 
wyeliminowanie i ograniczenie czynników ryzyka związanych z chorobami i 
wypadkami zawodowymi. Austria wyłączyła jednak w dużym stopniu sektor edukacji 
ze swoich krajowych przepisów stanowiących wykonanie tych dyrektyw. W 
konsekwencji zdrowie i bezpieczeństwo nauczycieli i wykładowców mogą podlegać 
słabszej ochronie, na przykład jeśli chodzi wyjścia awaryjne lub stabilność i trwałość 
budynków. Wniosek Komisji ma formę uzasadnionej opinii w ramach unijnego 
postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Austria 
ma obecnie dwa miesiące na powiadomienie Komisji o środkach wprowadzonych w 
celu pełnego wdrożenia dyrektyw. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o 
skierowaniu tej sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE. 

 
• Odnawialne źródła energii: Przepisy w Austrii i Bułgarii są niezgodne z przepisami 

UE 
 
Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych do 20 proc. całkowitego zużycia 
energii w UE do 2020 r. jest ważnym warunkiem osiągnięcia bardziej zrównoważonej i 
konkurencyjnej gospodarki w Europie. Osiągnięcie tego wiążącego celu uzależnione 
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jest od pełnego wdrożenia odpowiednich przepisów UE przez każde państwo 
członkowskie. Dyrektywa w sprawie odnawialnych źródeł energii (2009/28/WE) miała 
być wdrożona przez państwa członkowskie w terminie do dnia 5 grudnia 2010 r. 
Terminowa transpozycja niniejszej dyrektywy jest dla Komisji kwestią o priorytetowym 
znaczeniu, jako że opóźnienia mogą uniemożliwić UE osiągnięcie jej celu w zakresie 
energii odnawialnej. Austria i Bułgaria nie poinformowały jednak Komisji o 
wszystkich niezbędnych środkach transpozycji w pełni transponujących dyrektywę do 
ich ustawodawstwa krajowego. W związku z tym Komisja podjęła decyzję o 
skierowaniu uzasadnionych opinii do tych państw członkowskich. Jeżeli nie wywiążą 
się one ze swoich zobowiązań prawnych w terminie dwóch miesięcy, Komisja może 
skierować sprawy do Trybunału Sprawiedliwości. Te dwie uzasadnione opinie 
uzupełniają 9 podobnych procedur dotyczących  Cypru, Republiki Czeskiej, Finlandii, 
Francji, Grecji, Irlandii, Malty, Polski i Słowenii.  
Dodatkowe informacje: http://ec.europa.eu/energy/infringements/index_en.htm 

 
• Swobodny przepływ towarów: Komisja apeluje do  Francji o zniesienie barier w 

handlu wyrobami budowlanymi 
 
Komisja Europejska podjęła decyzję o przesłaniu Francji uzasadnionej opinii, 
ponieważ nie zastosowała się ona do przepisów UE dotyczących harmonizacji 
wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych. Wskutek działań podjętych przez 
Francję producenci z innych państw członkowskich napotykają poważne problemy w 
sprzedaży niektórych wyrobów budowlanych na rynku francuskim. Jeżeli w ciągu 
dwóch miesięcy Francja nie zapewni zgodności z przepisami UE w tej dziedzinie, 
Komisja może skierować tę sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE. 
 
Komisja otrzymała liczne skargi od producentów i importerów wyrobów budowlanych, 
którzy mieli trudności w sprzedaży swoich produktów na rynku francuskim. Przyczyną 
takiego stanu rzeczy jest obowiązujący we Francji wymóg, zgodnie z którym wyroby te 
muszą uzyskać dodatkową francuską certyfikację, mimo iż posiadają już oznakowanie 
CE (oznakowanie CE oznacza, że wyrób został poddany ocenie przed wprowadzeniem 
do obrotu) i są zgodnie z prawem wprowadzane do obrotu w innych państwach 
członkowskich. 
 
Zgodnie z dyrektywą w sprawie wyrobów budowlanych (89/106/EWG) państwa 
członkowskie zachowują uprawnienia do ustanawiania wymagań w zakresie 
właściwości użytkowych wyrobów budowlanych, ale tylko pod warunkiem, że nie 
utrudniają one swobodnego przepływu produktów posiadających oznakowanie CE. Ten 
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sam przepis przewidziano również w jeszcze wyraźniejszy sposób w przyjętym 
niedawno rozporządzeniu w sprawie wyrobów budowlanych (305/2011/UE). 

 
• Środowisko: Komisja wzywa Grecję do ochrony żółwi z gatunku karetta  

 
Komisja Europejska zwróciła się do władz Grecji o objęcie ściślejszą ochroną żółwi 
morskich w Zatoce Kyparissia w zachodniej części Peloponezu. Żółw morski Caretta 
caretta jest gatunkiem zagrożonym, który podlega ścisłej ochronie na mocy dyrektywy 
siedliskowej, a Zatoka Kyparissia jest jednym z jego najbardziej znaczących terenów 
lęgowych. Komisja wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego w tej sprawie w październiku 2011 r., ale Grecja nadal toleruje 
fakt, iż na obszarze tym – chronionym w ramach programu Natura 2000 – realizowane 
są liczne projekty i działania, które nie zostały poddane odpowiedniej ocenie. Grecji nie 
udało się także przyjąć niezbędnych środków mających na celu ustanowienie i 
wdrożenie skutecznego systemu ścisłej ochrony żółwi morskich w Zatoce Kyparissia, 
który miał zapobiegać niepokojeniu tego gatunku w okresie rozrodczym oraz który miał 
uniemożliwiać wszelkie działania mogące prowadzić do pogorszenia stanu lub 
zniszczenia terenów lęgowych tego gatunku. Wniosek Komisji ma formę uzasadnionej 
opinii (stanowiącej drugi etap postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego) i Grecja ma dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi. 

 
• Środowisko: Komisja zwraca się do Grecji o ochronę zasobów wodnych przed 

zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany   
 
Komisja Europejska zwróciła się do Grecji o usunięcie niedociągnięć w przepisach 
dotyczących azotanów. Azotany są powszechnie stosowane jako nawozy, ale 
wykorzystywanie ich w nadmiernych ilościach powoduje poważne zanieczyszczenia 
wód. Zgodnie z przepisami UE państwa członkowskie zobowiązane są do wyznaczenia 
stref narażonych na zanieczyszczenia azotanami oraz do przyjęcia środków mających 
na celu ograniczanie zanieczyszczeń w tych obszarach oraz zapobieganie im. Środki te 
powinny obejmować wprowadzenie czasowych zakazów stosowania nawozu 
naturalnego i nawozów chemicznych, zapewnienie wystarczających zdolności w 
zakresie składowania nawozu naturalnego w okresach, gdy nie wolno go stosować, oraz 
wprowadzenie ograniczeń w zakresie wykorzystania nawozów. Komisja uważa, że 
Grecja powinna powiększyć niektóre strefy narażone na zagrożenia i wyznaczyć 
dodatkowe obszary. Mimo iż państwo to zobowiązało się wyznaczenia dodatkowych 
stref, jak do tej pory nie podjęto w tym kierunku żadnych konkretnych kroków.  
Wniosek Komisji ma formę uzasadnionej opinii (stanowiącej drugi etap postępowania 
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w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego) i Grecja ma dwa 
miesiące na udzielenie odpowiedzi. 

 
• Środowisko: Komisja zwraca się do Włoch o dostosowanie się do przepisów UE w 

sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji  
 
Komisja zwróciła się do Włoch o informacje na temat transpozycji dyrektywy 
zmieniającej przepisy w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji. Zmiany miały 
zostać wprowadzone do dnia 31 grudnia 2011 r. Włochy poinformowały, że są w 
trakcie przygotowywania projektów stosownych aktów prawnych, ale jak do tej pory 
nie otrzymano jeszcze informacji o zmianie przepisów. W związku z powyższym 
Komisja skierowała do Włoch uzasadnioną opinię (drugi etap postępowania w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego). Włochy mają dwa miesiące na 
udzielenie odpowiedzi. 

 
• Środowisko: Komisja zwraca się do Łotwy o dostosowanie przepisów w dziedzinie 

odpadów pochodzących z przemysłu wydobywczego do prawodawstwa UE 
 
Komisja przypomniała Łotwie, że jest ona zobowiązana do prawidłowej transpozycji 
dyrektywy w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu 
wydobywczego. Komisja wszczęła postępowanie w tej sprawie w kwietniu tego roku, 
lecz mimo iż rozwiązano niektóre ze wskazanych problemów, w łotewskich przepisach 
nadal nie przewidziano zobowiązania do sporządzania zewnętrznych planów 
awaryjnych, które są kluczowe dla ochrony ludności. Ponadto w swojej obecnej postaci 
łotewskie przepisy nie gwarantują, że społeczeństwo będzie we właściwy sposób 
informowane o decyzjach dotyczących zezwoleń oraz nie gwarantują, że właściwy 
organ będzie w należyty sposób uwzględniał zgłoszone uwagi i opnie przed 
podejmowaniem decyzji w sprawie zezwoleń. Łotwa zgodziła się z oceną Komisji w 
sprawie niedociągnięć i zobowiązała się do wprowadzenia zmian w przepisach 
krajowych, ale jak do tej pory nie dokonano w tej kwestii żadnych postępów. Pismo 
Komisji ma formę uzasadnionej opinii (stanowiącej drugi etap postępowania w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego). Łotwa ma dwa miesiące na 
udzielenie odpowiedzi.  
 

• Środowisko: Komisja wzywa Łotwę do przestrzegania prawodawstwa UE w 
zakresie polowań na ptaki 
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Komisja wzywa Łotwę do dostosowania prawodawstwa w zakresie polowań do prawa 
UE. Łotewskie przepisy dotyczące polowań są niezgodne z zasadą rozsądnego 
wykorzystywania i zrównoważonej kontroli gatunków i nie zapewniają ochrony ptaków 
podczas rozmnażania i w okresie wychowu. Łotewskie prawodawstwo w zakresie 
polowań nie spełnia również rygorystycznych przepisów dotyczących odstępstw 
określonych w dyrektywie ptasiej, ponieważ przed przyznaniem odstępstwa należy 
spełnić szereg warunków. Łotwa przyznaje, że występują niedociągnięcia w tej materii i 
zaproponowała zmianę przedmiotowych przepisów, ale do tej pory Komisja nie 
otrzymała informacji o tej zmianie, w związku z czym przesyła uzasadnioną opinię (jest 
to drugi etap unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego). Łotwa ma dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi.  

 
• Środowisko: Komisja wzywa Estonię do przestrzegania prawodawstwa UE w 

zakresie baterii  
 
Komisja wzywa Estonię do dostosowania prawodawstwa w zakresie baterii do prawa 
UE. Prawodawstwo estońskie zakazuje wprowadzania do obrotu wszelkich baterii i 
akumulatorów zawierających ołów, z wyjątkiem zastosowań w pojazdach silnikowych, 
nawet jeżeli spełniają one wymogi dyrektywy o bateriach. Ponadto zakres krajowej 
definicji „producenta baterii i akumulatorów” jest zbyt szeroki. Estonia zaproponowała 
zmianę prawodawstwa krajowego, ale do tej pory tego nie uczyniła. W związku z tym 
Komisja przesyła uzasadnioną opinię (drugi etap unijnego postępowania w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego). Estonia ma dwa miesiące na 
udzielenie odpowiedzi.  

 
• Środowisko: Komisja wzywa Rumunię do przestrzegania prawodawstwa UE w 

zakresie zmniejszenia emisji oparów benzyny podczas tankowania 
 
Rumunia nie transponowała przepisów UE w zakresie odzyskiwania oparów paliwa 
podczas tankowania pojazdów silnikowych na stacjach benzynowych. Przepisy te mają 
na celu ograniczenie emisji lotnych związków organicznych (LZO) do atmosfery 
podczas tankowania pojazdów na stacjach benzynowych, jako że związki te 
przyczyniają się do chorób układu oddechowego i są szkodliwe dla środowiska. 
Przepisy należało wprowadzić od 1 stycznia 2012 r. W marcu br. Komisja wszczęła 
postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Obecnie 
Komisja przesyła uzasadnioną opinię (drugi etap unijnego postępowania w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego).  Rumunia ma dwa miesiące na 
udzielenie odpowiedzi.  
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• Środowisko: Komisja wzywa Portugalię do przestrzegania prawodawstwa UE w 

zakresie odpadów pochodzących z przemysłu wydobywczego 
 
Komisja wzywa Portugalię do usunięcia niedociągnięć przy transpozycji dyrektywy 
dotyczącej odpadów pochodzących z przemysłu wydobywczego. Portugalia przyznała, 
że istnieją niedociągnięcia związane z przepisami technicznymi i dostępem do 
informacji. Jednak jako że Komisja nie otrzymała jeszcze wszystkich zmian przepisów, 
przesyła uzasadnioną opinię (drugi etap unijnego postępowania w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego). Portugalia ma dwa miesiące na udzielenie 
odpowiedzi. 

 
• Dwustronna umowa dotycząca zwolnienia z obowiązku wizowego dla posiadaczy 

paszportów dyplomatycznych miedzy Włochami a Chinami: Włochy nie wypełniły 
zobowiązań wynikających z art. 4 ust. 3 Traktatu (TUE) 
 
Pomimo wytycznych negocjacyjnych udzielonych Komisji w 2005 r. dotyczących 
wynegocjowania umowy o partnerstwie i współpracy między UE a Chinami, 
obejmujących m.in. ewentualne zniesienie obowiązku wizowego dla posiadaczy 
paszportów dyplomatycznych, Włochy wynegocjowały i zawarły z Chinami umowę 
zwalniającą posiadaczy paszportów dyplomatycznych z obowiązku wizowego bez 
współpracy – lub nawet konsultacji – z Komisją. Tym samym Włochy nie wypełniły 
obowiązku lojalnej współpracy i nie spełniły wymogu art. 4 ust. 3 TUE, który 
zobowiązuje państwa członkowskie do ułatwiania wypełniania przez Unię jej zadań i 
powstrzymania się od podejmowania wszelkich środków, które mogłyby zagrażać 
urzeczywistnieniu celów Unii. W związku z tym Komisja przyjęła uzasadnioną opinię, 
wzywając Włochy do przyjęcia wszystkich środków niezbędnych do przestrzegania 
przepisów UE oraz uniknięcia zakończenia procesu ratyfikacji umowy dwustronnej z 
Chinami. W przypadku nieudzielenia zadowalających wyjaśnień w ciągu dwóch 
miesięcy Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE. 

 
• Rynek wewnętrzny: Komisja dąży do zapewnienia notariuszom na Węgrzech 

swobody przedsiębiorczości  
 
Komisja wysłała Węgrom dodatkowe wezwanie do przestrzegania prawa UE poprzez 
wycofanie wymogu w zakresie obywatelstwa w odniesieniu do notariuszy. Trybunał 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł już, że wymóg w zakresie obywatelstwa jest 
sprzeczny z zasadą swobody przedsiębiorczości na mocy Traktatu o funkcjonowaniu 
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Unii Europejskiej (art. 49), ponieważ działalność notariuszy nie jest objęta wyjątkiem 
określonym w art. 51 TFUE dotyczącym działalności związanej z wykonywaniem 
władzy publicznej (zob. orzeczenia z dnia 24.5.2011 r. w sprawie Belgii, Francji, 
Luksemburga, Austrii, Niemiec i Grecji). Węgry argumentowały, że notariusze w tym 
państwie mają uprawnienia sądownicze. Nie mają oni jednak prawa do orzekania w 
sprawach spornych. W związku z powyższym, chociaż uprawnienia notariuszy 
mogłyby w niektórych przypadkach prowadzić do decyzji, które na Węgrzech miałyby 
moc równoważną z decyzjami sądowymi, zdaniem Komisji taki udział w wykonywaniu 
władzy publicznej nie jest wystarczający dla uzasadnienia wymogu dotyczącego 
obywatelstwa. Dodatkowy wniosek Komisji ma formę uzupełniającej uzasadnionej 
opinii w ramach unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego. Węgry mają dwa miesiące na powiadomienie Komisji o środkach 
przyjętych w celu wywiązania się z zobowiązań wynikających z unijnych przepisów 
dotyczących notariuszy.  W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o 
skierowaniu tej sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE. 
Dalsze informacje na temat swobody przedsiębiorczości: 
http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/living_working/services-
establishment/index_en.htm  

 
• Rynek wewnętrzny: Komisja dąży do zapewnienia prawnikom w Luksemburgu 

swobody przedsiębiorczości  
 
Komisja zwróciła się do Luksemburga o zapewnienie prawnikom swobody 
przedsiębiorczości w Luksemburgu zgodnie z prawem UE. Zgodnie z obowiązującym 
obecnie prawodawstwem wszyscy prawnicy muszą znać język francuski, niemiecki i 
luksemburski. Komisja uważa, że istnieją mniej restrykcyjne i bardziej wydajne 
sposoby zapewnienia skuteczności systemu prawnego, ochrony klientów i dziedzictwa 
językowego kraju. Na przykład luksemburska izba adwokacka już teraz prowadzi 
publicznie dostępny wykaz prawników obejmujący ich specjalizację i języki, w jakich 
prowadzą praktykę. Wniosek Komisji ma formę uzasadnionej opinii w ramach unijnego 
postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. 
Luksemburg ma dwa miesiące na powiadomienie Komisji o środkach przyjętych w celu 
wywiązania się z zobowiązań wynikających z unijnych przepisów dotyczących  
prawników.  W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu tej 
sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE. 
Dalsze informacje na temat swobody przedsiębiorczości: 
http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/living_working/services-
establishment/index_en.htm  
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• Zamówienia publiczne: Komisja zwraca się do Polski o przestrzeganie prawa UE 

 
Komisja zwróciła się do Polski o zapewnienie zgodności z przepisami UE w zakresie 
zamówień publicznych w odniesieniu do uzasadnionych powodów wykluczenia 
kandydatów z przetargów publicznych. Zgodnie z polską ustawą o zamówieniach 
publicznych podmioty gospodarcze, które wyrządziły szkodę, nie wykonując 
zamówienia lub wykonując je nienależycie, są wykluczone z postępowania o udzielenie 
zamówienia, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które 
uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania. Ponadto ustawa 
przewiduje obowiązkowe wykluczenie każdego wykonawcy, z którym zamawiający 
rozwiązał albo wypowiedział umowę z powodu okoliczności, za które wykonawca 
ponosi odpowiedzialność, jeżeli wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co 
najmniej 5 proc. wartości umowy. Zdaniem Komisji przepisy te wykraczają poza 
wyczerpujący wykaz akceptowalnych powodów wykluczenia ze względów związanych 
z cechami zawodowymi wykonawcy, przewidziany w art. 45 dyrektywy 2004/18/WE z 
dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień 
publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi. Wniosek Komisji ma formę 
uzasadnionej opinii w ramach unijnego postępowania w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego. Polska ma dwa miesiące na powiadomienie 
Komisji o środkach przyjętych w celu wywiązania się z zobowiązań wynikających z 
unijnych przepisów dotyczących zamówień publicznych.  W przeciwnym razie Komisja 
może podjąć decyzję o skierowaniu tej sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE. 
Dalsze informacje na temat przepisów w zakresie zamówień publicznych:  
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/index_en.htm 

 
• Transport: Komisja wzywa Belgię, Niemcy, Finlandię i Szwecję do przyjęcia 

środków krajowych w zakresie inteligentnych systemów transportowych (ITS) 
 
Komisja zwróciła się do Belgii, Niemiec, Finlandii i Szwecji o umożliwienie 
wprowadzenia inteligentnych systemów transportowych (ITS). W dyrektywie 
2010/40/UE ustanowiono ramy wdrażania inteligentnych systemów transportowych w 
obszarze transportu drogowego oraz inteligentnych interfejsów z innymi rodzajami 
transportu. Komisja przyjmuje specyfikacje w celu zapewnienia kompatybilności, 
interoperacyjności oraz ciągłości wdrażania i operacyjnego użytkowania ITS. Belgia, 
Niemcy, Finlandia i Szwecja w dalszym ciągu nie transponowały w pełni dyrektywy do 
prawa krajowego, mimo że były zobowiązane to uczynić do 27 lutego 2012 r. Zgodnie z 
dyrektywą państwa członkowskie zapewniają zastosowanie specyfikacji przyjętych 
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przez Komisję w aplikacjach i usługach ITS w momencie ich wprowadzenia. Brak 
transpozycji dyrektywy w odpowiednim czasie może mieć negatywny wpływ na 
skuteczność specyfikacji i ich szybkie zastosowanie. Komisja wystosowała wezwanie w 
formie uzasadnionej opinii w ramach unijnego postępowania w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego. Jeżeli powyższe państwa członkowskie nie 
poinformują Komisji w ciągu dwóch miesięcy o środkach przyjętych w celu 
zapewnienia pełnej zgodności z prawem UE, Komisja może podjąć decyzję o 
skierowaniu tych spraw do Trybunału Sprawiedliwości UE. 

 
• Zdrowie zwierząt: Komisja wzywa Szwecję do zaprzestania badań w zakresie 

paratuberkulozy u bydła 
 
Komisja wysłała Szwecji formalny wniosek (uzasadnioną opinię), prosząc o 
zaprzestanie praktyki badania bydła pod kątem paratuberkulozy. Zharmonizowane 
warunki w zakresie zdrowia zwierząt dotyczące handlu bydłem określone w dyrektywie 
64/432/EWG nie przewidują wymogów w zakresie paratuberkulozy. Ponadto 
obowiązkowe badania po przybyciu na miejsce przeznaczenia zniechęcają rolników 
szwedzkich do przywozu bydła z innych państw członkowskich UE, a jako że z punktu 
widzenia zdrowia działanie to jest nieuzasadnione, ma ono skutki w postaci ograniczeń 
ilościowych. Dlatego działanie takie nie może być uzasadnione na mocy art. 36 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), który reguluje ograniczenia i zakazy 
dotyczące przywozu.  
Paratuberkuloza jest zakaźną chorobą jelita cienkiego u bydła i owiec. Symptomy mogą 
pojawić się dopiero po długim okresie.  Brak w pełni wiarygodnych i praktycznych 
testów pozwalających na wykrycie zakażonych zwierząt jest przyczyną braku 
przepisów unijnych dotyczących tej choroby.  
Jeżeli Szwecja nie poinformuje Komisji w ciągu dwóch miesięcy od daty niniejszego 
formalnego wniosku o zaprzestaniu badań, Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu 
tej sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE. 

 
• Podatki: Komisja zwraca się do Austrii o zaprzestanie dyskryminacyjnego 

traktowania zagranicznych instytucji niekomercyjnych 
 
Komisja zwróciła się do Austrii z formalnym wnioskiem o zmianę dyskryminacyjnych 
przepisów podatkowych dotyczących traktowania darowizn dla organizacji 
niekomercyjnych. Austriackie prawo pozwala na traktowanie darowizn dla niektórych 
instytucji niekomercyjnych mających siedzibę w Austrii jako „specjalnych wydatków”, 
natomiast równoważne instytucje zagraniczne nie mogą korzystać z tego rozwiązania. 
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Prowadzi to do większego obciążenia podatkowego osób dokonujących darowizn na 
rzecz instytucji nieaustriackich. Jest to nieuzasadnione ograniczenie swobodnego 
przepływu kapitału określonego w traktatach. Wniosek Komisji ma formę uzasadnionej 
opinii i stanowi drugi etap postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego. W przypadku nieudzielenia przez Austrię zadowalających wyjaśnień 
w ciągu dwóch miesięcy, Komisja może skierować sprawę do Trybunału 
Sprawiedliwości UE. 

 
• VAT: Komisja wzywa Niemcy do zmiany przepisów dotyczących zwrotu VAT dla 

podmiotów spoza UE 
 
Komisja wezwała Niemcy do zmiany prawodawstwa zobowiązującego do 
własnoręcznego podpisu przez wnioskodawcę wniosków o zwrot VAT złożonych przez 
podmioty spoza UE. Komisja uważa, że środek ten jest sprzeczny z podstawowymi 
zasadami prawa UE dotyczącymi skuteczności, proporcjonalności i równoważności. 
Stosowne prawodawstwo UE nie zawiera przepisu zobowiązującego do własnoręcznego 
podpisania wniosków o zwrot VAT. Ponadto wymaganie własnoręcznego podpisu od 
podmiotów spoza UE może sprawić, że uzyskanie zwrotu VAT przez podmioty 
niemające siedziby w UE będzie nadmiernie utrudnione. Komisja uważa, że cel, jaki 
przyświecał Niemcom przy wprowadzeniu tego wymogu, tj. zwalczanie uchylania się 
od opodatkowania i zapewnienie właściwej procedury zwrotów można osiągnąć w inny 
sposób, np. poprzez wyznaczenie przedstawiciela podatkowego. Wniosek Komisji ma 
formę uzasadnionej opinii i stanowi drugi etap postępowania w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego. Jeżeli Niemcy nie dostosują prawodawstwa 
do prawa UE w ciągu dwóch miesięcy, Komisja może skierować sprawę do Trybunału 
Sprawiedliwości UE. 

 
• Podatki: Komisja wzywa Grecję do zmiany przepisów w zakresie podatku 

rejestracyjnego od pojazdów   
 

Komisja zwróciła się do Grecji z formalnym wnioskiem o zmianę przepisów w zakresie 
podatku rejestracyjnego od pojazdów w odniesieniu do pojazdów służbowych 
udostępnianych greckim rezydentom przez pracodawców niemających siedziby w 
Grecji.  
 
Zgodnie z greckim prawem, jeżeli pracodawca mający siedzibę w innym państwie 
członkowskim udostępnia pracownikowi mieszkającemu w Grecji pojazd służbowy, 
zastosowanie mają przepisy dotyczące czasowego przywozu. Oznacza to, że rezydent 
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grecki może korzystać z pojazdu służbowego w Grecji przez sześć kolejnych lub 
nienastępujących po sobie miesięcy w roku (z możliwością przedłużenia w 
wyjątkowych przypadkach). Po sześciu miesiącach należy zapłacić podatek 
rejestracyjny od tego pojazdu. W swoim prawodawstwie Grecja nie uwzględniła kwestii 
samochodów należących do przedsiębiorstw transgranicznych, ignorując orzecznictwo 
Trybunału Sprawiedliwości w tym zakresie. W związku z tym pracownik korzystający z 
pojazdu służbowego zarejestrowanego w państwie członkowskim pracodawcy mógłby 
zostać obarczony dodatkowymi kosztami ze względu na transgraniczny charakter jego 
pracy. Może to zniechęcać do działalności transgranicznej, co jest sprzeczne z zasadami 
swobodnego przepływu pracowników i swobody przedsiębiorczości określonymi w 
traktatach. Wniosek Komisji ma formę uzasadnionej opinii i stanowi drugi etap 
postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Jeżeli 
Grecja nie zastosuje się do wniosku Komisji w ciągu dwóch miesięcy, Komisja może 
skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE. 

 
• Podatki: Komisja wzywa Hiszpanię do zmiany dyskryminacyjnego systemu 

podatków od nieruchomości  
 
Komisja wezwała Hiszpanię do zmiany przepisów podatkowych w odniesieniu do 
sprzedaży niektórych nieruchomości. Zgodnie z prawem hiszpańskim zyski kapitałowe 
ze sprzedaży nieruchomości będącej miejscem stałego zamieszkania są zwolnione z 
podatku, jeżeli są przeznaczone na zakup innej nieruchomości jako miejsca stałego 
zamieszkania. Przepis ten ma jednak zastosowanie jedynie do rezydentów Hiszpanii, co 
stanowi dyskryminację osób niebędących rezydentami. Jest to niezgodne z 
podstawowymi swobodami określonymi w traktatach. Wniosek Komisji ma formę 
uzasadnionej opinii i stanowi drugi etap postępowania w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego. Jeżeli Hiszpania nie zastosuje się do wniosku 
Komisji w ciągu dwóch miesięcy, Komisja może skierować sprawę do Trybunału 
Sprawiedliwości UE. 
 
 
 

Opracowała: 
dr Magdalena Skulimowska11 

                                                 
11 Na podstawie informacji Komisji Europejskiej. 


