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STANOWISKO RZĄDU 

I. METRYKA DOKUMENTU 

 

Tytuł  

KOMUNIKAT KOMISJI  

DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU 

EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW  

Program prac Komisji na rok 2018  

Agenda na rzecz bardziej zjednoczonej, silniejszej i bardziej demokratycznej Europy 

 

Data otrzymania dokumentu przez 

Parlament RP 

Data przyjęcia stanowiska przez 

Komitet do Spraw Europejskich 

6.11.2017 16.11.2017 

 

Sygnatury 

Komisja 

Europejska 
COM(2017) 650 Rada UE – 

 

Instytucja wiodąca 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych 

 

Instytucje współpracujące 

KPRM, MC, ME, MEN, MF, MGMiŻŚ, MKiDN, MNiSW, MON, MRPiPS, MR, MRiRW, 

MIiB, MS, MSiT, MSP, MSWiA, MŚ, MZ, UOKiK, UZP, NBP 

 

 

II. CEL DOKUMENTU 

Cel Programu prac Komisji na 2018 rok jest dwojaki. Z jednej strony przedstawia on 

najważniejsze działania legislacyjne i pozalegislacyjne, które Komisja Europejska zamierza 

podjąć do końca 2018 r., wskazując jednocześnie, że publikacja nowych inicjatyw 

legislacyjnych nastąpi najpóźniej do maja 2018 r., aby zapewnić Parlamentowi 

Europejskiemu oraz Radzie czas na zakończenie prac do wyborów do PE w czerwcu 2019 r. 

Z drugiej natomiast, Program Prac zawiera szereg inicjatyw, które odnoszą się do dłuższej 

perspektywy, tj. do roku 2025 r. i dotyczą funkcjonowania UE w nowych warunkach, tj. 

pomniejszonej o Wielką Brytanię.  

Program prac, podobnie jak w poprzednich latach, silnie akcentuje potrzebę zapewnienia 

wysokiej jakości otoczenia regulacyjnego, zgodnie z agendą Lepsze Regulacje (Better 

Regulation). W tym kontekście Komisja Europejska podkreśla swoje zobowiązanie do 
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opierania nowych inicjatyw na wszystkich dostępnych informacjach oraz do podejmowania 

działań wyłącznie, gdy jest to niezbędne i gdy działania te przynoszą wymierne korzyści.  

Ponadto, podobnie jak w poprzednich latach, Program prac przedstawia szereg propozycji 

związanych z realizacją programu sprawności i wydajności regulacyjnej (REFIT).  

W szczególności Komisja Europejska proponuje wycofanie określonych inicjatyw, co do 

których PE oraz Rada nie wypracowały do tej pory porozumienia, które w ocenie KE nie 

zapewniają osiągnięcia zakładanego celu lub tych, które stały się z biegiem czasu nieaktualne. 

W Programie prac kontynuowana jest również praktyka dotycząca zapowiedzi uchylania 

nieaktualnych, a nadal obowiązujących aktów prawnych. 

W Programie prac zdecydowanie podkreślono również znaczenie efektywnego i spójnego 

wdrażania prawa UE przez państwa członkowskie. W tym celu Komisja Europejska 

zapowiada kontynuację współpracy oraz wsparcia – w tym finansowego – dla państw 

członkowskich.  

Biorąc pod uwagę zawężony horyzont czasowy dla zakończenia prac nad poszczególnymi 

inicjatywami legislacyjnymi, tj. do końca obecnej kadencji KE i PE, obecny Program pracy 

zawiera ograniczoną liczbę inicjatyw, które mają szansę zostać uzgodnione i przyjęte do 

czerwca 2019 r. 

Struktura Programu prac jest zasadniczo podobna do struktury Programów z lat poprzednich. 

Podrozdziały w części dotyczącej działań podejmowanych w perspektywie roku 2018 

odzwierciedlają dziesięć obszarów priorytetowych, zgodnie z wytycznymi politycznymi 

Przewodniczącego J-C. Junckera dla KE z lipca 2014 r. W tym roku Komisja dodatkowo 

odniosła się do działań priorytetowych w perspektywie roku 2025, podporządkowując je 

odpowiednio trzem podrozdziałom – Bardziej zjednoczonej Unii, Silniejszej Unii i Bardziej 

demokratycznej Unii. 

Podobnie jak w poprzednich latach, Program prac Komisji na 2018 r. uzupełniają załączniki 

przedstawiające tabelarycznie listę: 1) nowych inicjatyw – w tym roku Komisja zapowiada 

publikację 26 projektów, z czego 11 zostało wskazanych jako te, które mają kształtować UE 

w perspektywie do roku 2025, 2) inicjatyw w ramach REFIT, 3) opublikowanych już 

wniosków priorytetowych, 4) projektów wycofanych oraz 5) listę aktów obowiązujących, 

które KE zamierza uchylić. 

 

III. DOKUMENTY POWIĄZANE  

1. List intencyjny (Letter of intent) Przewodniczącego KE Jean-Claude Junckera do 

Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Antonio. Tajaniego oraz Premiera Estonii 

Jüri Ratasa z 13 września 2017 r. 

2. Wytyczne polityczne na następną kadencję Komisji Europejskiej. Nowy początek dla 

Europy: mój program na rzecz zatrudnienia, wzrostu, sprawiedliwości i zmian 

demokratycznych, Jean-Claude Juncker z 15 lipca 2014 r. 

3. Strategiczny program Unii w okresie zmian, konkluzje Rady Europejskiej z 27 czerwca 

2014 r.  

4. Deklaracja z Bratysławy przyjęta przez szefów państw i rządów 27 państw członkowskich 

i plan z Bratysławy z 16 września 2016 r. 

5. Porozumienie międzyinstytucjonalne pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą Unii 

Europejskiej a Komisją Europejską w sprawie lepszego stanowienia prawa, 13 kwietnia 

2016 r.  
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6. Strategiczne wytyczne dla obszaru wolności sprawiedliwości i bezpieczeństwa, 

uchwalone przez Radę Europejską w czerwcu 2014 r.  

 

IV. STANOWISKO RZĄDU 

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej popiera zasady wymienione w Programie prac, na których 

ma oprzeć swoją działalność Komisja Europejska, zarówno w odniesieniu do inicjatyw 

zapowiedzianych w perspektywie roku 2018 r., jak również tych, które mają kształtować UE  

w perspektywie roku 2025. 

W szczególności Rząd RP pozytywnie odnosi się do realizacji przez KE agendy Better 

Regulation w kontekście przedstawionego Programu prac Komisji na 2018 r. i zobowiązania 

dotyczącego opierania nowych inicjatyw na wszystkich dostępnych informacjach oraz do 

podejmowania działań wyłącznie, gdy jest to niezbędne i gdy działania te przynoszą 

wymierne korzyści. Konsekwentna realizacja tego zobowiązania wraz z systematyczną 

weryfikacją stanu prawnego UE zgodnie z programem REFIT, powinny służyć realnej 

poprawie otoczenia regulacyjnego w UE. 

Również pozytywnie polski Rząd ocenia inicjatywę wskazaną przez KE w perspektywie roku 

2025, dotycząca dalszego wzmacniania zasady pomocniczości, proporcjonalności i lepszego 

stanowienia prawa w ramach codziennej pracy KE. Rząd RP wyraża nadzieję, że efektywnie 

wpłynie ona na podniesienie jakości stanowionego prawa w UE. 

Rząd RP, co do zasady, popiera wybór obszarów priorytetowych dokonany przez Komisję 

Europejską. 

Z punktu widzenia Polski, rynek wewnętrzny pozostaje kluczowym obszarem działalności 

UE. Polska popiera kontynuację prac nad wdrożeniem Strategii Rynku Wewnętrznego w celu 

przyjęcia ambitnych rozwiązań na rzecz eliminacji barier hamujących rozwój europejskich 

przedsiębiorców i lepszego funkcjonowania sektora usług. Rząd RP wskazuje na konieczność 

dalszych  prac legislacyjnych w zakresie projektów aktów prawnych przedstawionych  

w ramach Strategii, w tym w szczególności dotyczących europejskiej e-karty usługowej.   

Polski rząd przywiązuje również dużą wagę do realizacji Strategii Jednolitego Rynku 

Cyfrowego jako kompleksowego, złożonego projektu, w szczególności popiera idee 

dotyczące swobodnego przepływu danych i rozwoju sieci 5G. 

Podkreślając znaczenie właściwego funkcjonowania wspólnego rynku, Rząd Polski z dużą 

ostrożnością odnosi się do promowanej przez KE koncepcji wzmocnienia wymiaru 

społecznego UE, dostrzegając w niej ryzyko podejmowania pod hasłem ochrony praw 

pracowniczych, działań o charakterze protekcjonistycznym, uderzających w konkurencyjność 

gospodarek części państw członkowskich UE. Rząd RP z rezerwą podchodzi do propozycji 

powołania Europejskiego Urzędu ds. Pracy – nowego organu na poziomie UE, którego 

działalność, zgodnie z zapowiedzią KE, będzie miała na celu zapewnienie jednolitego, 

sprawiedliwego i skutecznego egzekwowania przepisów dotyczących mobilności 

pracowników w ramach jednolitego rynku. Obawy Polski budzi przede wszystkim możliwość 

kolizji kompetencji nowoutworzonego ciała z kompetencjami krajowych inspekcji pracy, 

dlatego koncepcja utworzenia nowego organu będzie wymagała, w ocenie Polski, pogłębionej 

dyskusji.  

W kwestii zaakcentowanej w Programie prac potrzeby pilnego przyjęcia Europejskiego 

Filaru Praw Socjalnych, Rząd RP popiera jego proklamację, która planowana jest podczas 

Szczytu społecznego na rzecz sprawiedliwego zatrudnienia i wzrostu gospodarczego (Social 

Summit for Fair Jobs and Growth) w Göteborgu w listopadzie br. W preambule proklamacji 

zawarto bowiem wystarczające gwarancje, co do nieprawotwórczego charakteru Filaru oraz 
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zapewniono nienaruszalność traktatowych kompetencji w zakresie polityki społecznej,  

o wprowadzenie których zabiegała Polska.  

W ocenie Rządu RP, należy kontynuować działania związane z poprawą funkcjonowania 

przestrzeni wolności, sprawiedliwości i bezpieczeństwa. Jednym z głównych priorytetów 

pozostaje zapewnienie bezpieczeństwa. W związku z tym, Rząd RP pozytywnie ocenia 

zapowiedzi działań mających na celu wzmocnienie współpracy organów ścigania w celu 

walki z terroryzmem i walkę z cyberprzestępczością. Ponadto w ocenie Rządu ważne jest, 

zacieśnienie współpracy UE-NATO oraz wzmacnianie odporności naszych partnerów w 

sąsiedztwie. Rząd RP zwraca uwagę, iż tworzenie nowych rozwiązań organizacyjno-

technicznych (jak np. wspólne rozwiązania informatyczne) i przekazywanie Komisji 

uprawnień wykonawczych w tym zakresie nie może wykraczać poza zakres kompetencji 

powierzonych UE. Wszelkie działania w tym zakresie muszą mieć oparcie w stosownych 

przepisach uchwalonych przez Radę i PE. 

Rząd Polski zgadza się, że należy kontynuować wysiłki na rzecz wzmocnienia współpracy 

organów ścigania oraz unijnej architektury wymiany informacji, w tym dzięki wdrażaniu 

zasady interoperacyjności. Inicjatywa utworzenia europejskiej jednostki wywiadowczej 

wymaga jednakże pogłębionej analizy. Utworzenie takiej jednostki może stanowić wyzwanie, 

biorąc pod uwagę, że kwestie dotyczące bezpieczeństwa narodowego znajdują się głównie  

w kompetencji państw członkowskich.  

Ponadto Rząd RP pozytywnie ocenia działania Komisji Europejskiej mające na celu wsparcie 

europejskiego przemysłu obronnego. Polska oczekuje, że zostanie zachowana zasada 

zrównoważonego rozwoju przemysłu obronnego w ramach całej Unii Europejskiej,  

z uwzględnieniem wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw  

o średniej kapitalizacji. Za istotne uważamy wspieranie projektów realizujących priorytety 

uzgodnione międzynarodowo (np. w NATO) oraz regionalnie.  

Rząd Polski również podziela pogląd, że kwestie związane z migracją muszą pozostać 

priorytetem. Rząd RP widzi konieczność dalszego poszukiwania kompromisu w zakresie 

właściwego zdefiniowania dyskutowanych obecnie elementów określających ideę 

solidarności europejskiej. Podtrzymując zdecydowany sprzeciw wobec jakichkolwiek 

obligatoryjnych i automatycznych mechanizmów redystrybucji, Polska stoi na stanowisku, iż 

przyszłe rozwiązania w tym zakresie muszą być akceptowalne przez wszystkie państwa 

członkowskie i oparte o zasadę dobrowolności. Konieczne jest kontynuowanie współpracy z 

krajami pochodzenia i tranzytu oraz dalsze wzmacnianie bezpieczeństwa granicy zewnętrznej 

UE. Polska zgadza się również co do potrzeby poprawy skuteczności polityki powrotowej.  

Wśród inicjatyw mających kształtować UE w dłuższej perspektywie czasowej, KE zapowiada 

publikację propozycji dotyczącej Wieloletnich Ram Finansowych w maju 2018 r. W opinii 

Rządu RP kluczowe jest zapewnienie odpowiedniego poziomu finansowania polityk UE, 

zwłaszcza tych o charakterze inwestycyjnym oraz zapewniających większą spójność 

społeczno-gospodarczą UE, przede wszystkim wspólnej polityki rolnej i polityki spójności.  

W obszarze Unii Gospodarczej i Walutowej Rząd RP popiera dalsze konieczne działania, 

które będą służyły poprawie jej funkcjonowania. Priorytetem dla Rządu jest, aby wszelkie 

rozwiązania dotyczące zarządzania gospodarczego oraz zmian w strukturze i funkcjonowaniu 

samej strefy euro były zgodne z zasadą otwartości w stosunku do państw spoza strefy euro. 

Ponadto, w opinii Rządu RP działania te nie powinny naruszać zasad i integralności 

jednolitego rynku oraz nie powinny zakłócać konkurencyjności państw członkowskich i UE 

jako całości.  

W kontekście podkreślenia przez Komisję Europejską jako zadania priorytetowego na 2018 r. 

wejścia w życie pakietu „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”, dla Rządu RP 
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pozostaje kluczowe jak najkorzystniejsze wynegocjowanie rozwiązań związanych  

z niskoemisyjną transformacją energetyczną w ramach tego pakietu, przy jednoczesnym 

zapewnieniu bezpieczeństwa oraz niezależności energetycznej UE. Rząd RP z nadzieją 

oczekuje nowej propozycji legislacyjnej KE ws. wspólnych zasad dla gazociągów z państw 

trzecich mających dostęp do rynku wewnętrznego energii, jako kolejnego ważnego 

komponentu wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego UE.  W tym kontekście zasadniczą 

kwestią dla całej UE pozostaje również dalsze prowadzenie działań związanych ze zmianami 

regulacyjnymi mającymi na celu objęcie gazociągu Nord Stream 2 europejskimi zasadami 

funkcjonowania, poprzez rewizję dyrektywy 2009/73/EC oraz negocjacje z Federacją 

Rosyjską nt. zasad funkcjonowania ww. gazociągu. 

W odniesieniu do polityki klimatycznej i planowanego nowego Komunikatu KE w tej 

sprawie, istotne w opinii Rządu RP jest kształtowanie tej polityki w ścisłym dialogu między 

KE i p.cz., w szczególności biorąc pod uwagę rolę Polski jako przyszłej prezydencji COP 24. 

Rząd RP popiera stanowisko KE, wskazujące na priorytetowe znaczenie rozwoju unijnej 

agendy handlowej. W opinii Rządu ważne jest rozwijanie stosunków handlowych UE  

z kolejnymi państwami trzecimi poprzez zawieranie zrównoważonych umów o wolnym 

handlu. Niemniej jednak umowy te muszą we właściwy sposób uwzględniać wrażliwości 

poszczególnych sektorów, w tym sektora rolnego, konieczność ochrony unijnych standardów 

jakości i bezpieczeństwa żywności oraz instrumenty zapobiegania zakłóceniom rynkowym na 

skutek liberalizacji importu.  

Odnosząc się do inicjatyw wskazanych przez Komisję w perspektywie roku 2025, które 

odnoszą się do kwestii instytucjonalnych, Rząd RP negatywnie ocenia propozycję dot. 

wzmocnionego wykorzystania głosowania większością kwalifikowaną w niektórych 

kwestiach dotyczących polityki fiskalnej i zagranicznej. Należy wziąć pod uwagę, że polityka 

podatkowa, szczególnie w zakresie podatków bezpośrednich, jest istotnym komponentem 

suwerenności państw członkowskich UE, która wyraża się nie tylko w ich prawie do 

nakładania podatku, ustalania stawki podatku, lecz także w realizacji ich polityki 

gospodarczej i społecznej poprzez kształtowanie podstawy opodatkowania. Podatki 

dochodowe bazują na istnieniu silnego łącznika pomiędzy podatnikiem a regionem, 

społecznością lokalną oraz państwem, w którym jego działalność jest prowadzona. Ponadto 

bezpośrednio przyczyniają się do społecznego dobrobytu i finansowania potrzeb lokalnych, 

regionalnych i państwowych. Przyjęcie proponowanego przez KE rozwiązania, w ocenie 

Rządu RP, może generować istotne problemy dla jedności politycznej UE. 

W kontekście działań podejmowanych w dłuższej perspektywie czasowej, Rząd RP  

z zadowoleniem odnosi się natomiast do zapowiedzi dotyczącej współdziałania Komisji 

Europejskiej nie tylko z Parlamentem Europejskim i Radą, ale również parlamentami 

narodowymi w dyskusji na temat przyszłości UE, a dokładnie w procesie rozwoju Mapy 

Drogowej do Sybinu dla Bardziej Zjednoczonej, Silniejszej i Bardziej Demokratycznej Unii. 

Uznajemy ją za znaczącą odpowiedź na licznie wysuwane postulaty, w tym również przez  

polski Rząd, wzmocnienia roli parlamentów na forum UE, i tym samym umocnienia 

legitymacji demokratycznej UE. 

 

V. UZASADNIENIE STANOWISKA RZĄDU  

Uzasadnienie stanowiska zostało opracowane z zachowaniem struktury zastosowanej przez 

KE w części ogólnej komunikatu, przy czym uzasadnienie dotyczące poszczególnych 

obszarów priorytetowych odnosi się zarówno do inicjatyw wymienionych w perspektywie 

roku 2018, jak również do inicjatyw w perspektywie roku 2025.  
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Pobudzenie zatrudnienia, wzrostu i inwestycji 

KE w swoim Programie podkreśla znaczenie strategii „Gospodarka o Obiegu Zamkniętym 

(GOZ)”, która ma na celu wspieranie innowacji, miejsc pracy i wzrostu. W IV kwartale br. 

Komisja zaproponuje w tym obszarze nowe propozycje legislacyjne oraz rozwiązania 

pozalegislacyjne. Nowe propozycje KE skoncentrują się na tym, jak produkowane  

i wykorzystywane są tworzywa sztuczne oraz opakowania plastikowe, a także w jaki sposób 

można ponownie wykorzystać wodę oraz zarządzać wodą pitną. Zaproponowane zostaną 

również ramy monitorowania postępów dot. GOZ.  

Rząd wyraża nadzieję, że kolejne działania zapowiadane przez KE w tym obszarze 

przyczynią się do dalszej poprawy jakości środowiska oraz zmniejszenia zapotrzebowania na 

surowce i wodę pitną. Jednocześnie Rząd wskazuje, że realizacja celów wynikających z tego 

modelu gospodarki może okazać się dużym wyzwaniem, biorąc pod uwagę zakres 

koniecznych przedsięwzięć.  

Wśród istotnych obszarów europejskiej polityki środowiskowej, KE po raz kolejny nie 

zdecydowała się włączyć do swoich priorytetów zagadnień z zakresu obszaru ochrony 

przyrody i różnorodności biologicznej. Zdaniem Rządu RP zagadnienia te, wynikające wprost  

z implementacji unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności do 2020 r. oraz ustanowionych na 

forum ONZ Zrównoważonych Celów Rozwoju, stanowią istotny element polityki 

środowiskowej, której należy nadać odpowiedni priorytet w pracach UE. Ma to szczególne 

znaczenie z uwagi na stale podnoszony argument konieczności włączenia celów ochrony 

różnorodności biologicznej do pozostałych polityk UE, co jest istotne w kontekście 

rozpoczęcia przygotowań do oceny realizacji unijnej strategii ochrony różnorodności 

biologicznej na okres do 2020 oraz opracowania Globalnego Planu Strategicznego po roku 

2020. Zasadnicze znaczenie w ramach tej dyskusji powinno mieć także wzmocnienie synergii 

między działaniami podejmowanymi w ramach różnych umów międzynarodowych tj. 

konwencji o różnorodności biologicznej, w sprawie zwalczania pustynnienia oraz konwencji 

klimatycznej, co powinno przyczynić się, zdaniem Rządu RP, do znacznych postępów w 

realizacji zasady zrównoważonego rozwoju. 

Jako nowe inicjatywy w ramach tego obszaru priorytetowego w perspektywie roku 2025 KE 

wymienia propozycję dot. przyszłych Wieloletnich Ram Finansowych (której publikacja ma 

nastąpić w maju 2018) oraz dokument refleksyjny "W kierunku zrównoważonej Europy do 

2030 r.", dotyczący kontynuacji działań na rzecz osiągnięcia zrównoważonych celów ONZ  

i Porozumienia Paryskiego w sprawie zmian klimatycznych. 

KE dostrzega ponadto potrzebę podnoszenia kwalifikacji mieszkańców UE w celu 

zwiększenia poziomu zatrudnienia, konkurencyjności i wzrostu gospodarczego Wspólnoty. Z 

tego względu kontynuuje nowy europejski program na rzecz umiejętności, którego realizację 

na poziomie regionalnym wspiera Europejski Fundusz Społeczny. Rząd RP docenia wkład 

Komisji w budowanie i rozwój potencjału intelektualnego pracowników jednolitego rynku 

oraz działania nakierowane na rozwój postaw i umiejętności przedsiębiorczych stanowiących 

istotną składową europejskiego rynku pracy. Rząd RP popiera wszelkie inicjatywy służące 

zwiększeniu inwestycji społecznych i aktywnie w nich uczestniczy.  

Rząd RP wyraża także nadzieję, że inicjatywy podejmowane przez Komisję uwzględniać 

będą zalecenia w zakresie rozwoju sektora ekonomii społecznej i przedsiębiorczości 

społecznej. 
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Połączony jednolity rynek cyfrowy 

Komisja podkreśla konieczność zaawansowania prac w PE i Radzie nad projektami, 

mającymi na celu budowę jednolitego rynku cyfrowego, które zostały przedstawione od maja 

2015 r., w tym nad Europejskim Kodeksem Łączności Elektronicznej, reformą prawa 

autorskiego, dyrektywą o dostarczaniu treści i usług cyfrowych. KE podkreśla wagę rozwoju 

sieci 5G oraz zapewnienia dostępności widma do 2020 r. Jako nowe inicjatywy w 2018 r. w 

tym obszarze, które mają zakończyć proces budowy jednolitego rynku cyfrowego, Komisja 

zapowiada publikację propozycji w sprawie rzetelności w stosunkach platforma do biznesu 

(platform-to-business), inicjatywę dotyczącą wyzwań dla platform internetowych związanych  

z rozpowszechnianiem fałszywych informacji, jak również rewizję wytycznych Komisji 

dotyczących analizy rynkowej i oceny znaczącej pozycji rynkowej w sektorze łączności 

elektronicznej.  

Ponadto Komisja zwraca uwagę na zagrożenia związane z rosnącą liczbą ataków 

cybernetycznych w Europie. W tym zakresie wskazuje na szereg propozycji, mających na 

celu ochronę obywateli przed zagrożeniami mogącymi pojawiać się w związku z nowymi 

technologiami, które opublikowała we wrześniu 2017 r. oraz zapowiada kolejne inicjatywy 

zarówno w obszarze cyberbezpieczeństwa, jak również nowych technologii. 

 

Stabilna unia energetyczna z perspektywiczną polityką w kwestii zmiany klimatu 

Komisja Europejska podkreśla priorytetowe znaczenie działań mających na celu przyjęcie 

pakietu Czysta Energia dla wszystkich Europejczyków oraz inicjatyw aktualizujących 

politykę UE ws. zmian klimatu. Z zainteresowaniem Rząd RP odnotowuje zapowiedź KE 

przedstawienia komunikatu nt. przyszłości polityki energetyczno-klimatycznej UE  

w perspektywie 2025 r., który będzie doskonałą okazją do pogłębionej dyskusji nt. wyzwań 

stojących przed polityką energetyczną, w kontekście jej wpływu na konkurencyjność  

i bezpieczeństwo gospodarek państw UE. 

Polski Rząd przywiązuje dużą wagę do działań na rzecz przeciwdziałania zmianom 

klimatycznym, a co za tym idzie opowiada się za pełną implementacją Porozumienia 

Paryskiego. Kluczowym etapem na drodze do realizacji celów globalnej polityki klimatycznej 

będzie z całą pewnością szczyt klimatyczny COP24, który odbędzie się w 2018 r.  

w Katowicach. Polska, jako prezydencja COP, będzie pełnić kluczową rolę na drodze do 

osiągnięcia kompromisu uwzględniającego interesy wszystkich stron oraz zapewnienia 

równowagi w wysiłkach państw rozwiniętych i rozwijających się na drodze do realizacji 

celów Porozumienia. Ambicją Polski jest, aby wyniki COP24 przyczyniły się także do 

przywrócenia świata na ścieżkę zrównoważonego rozwoju odpowiadając na wyzwania 

środowiskowe, gospodarcze i społeczne.  

W 2018 r. kontynuowane będą wysiłki dotyczące ustanowienia nowych norm emisji CO2 dla 

samochodów osobowych, dostawczych i ciężkich pojazdów. Najprawdopodobniej w dalszym 

ciągu będą trwały prace w obszarze pakietu klimatycznego w zakresie reformy systemu 

handlu uprawnieniami do emisji (ETS) oraz rozporządzeń dotyczących redukcji emisji w 

sektorach gospodarki nieobjętych systemem ETS (rolnictwo, budownictwo, transport) 

i LULUCF. Zaniepokojenie Rządu RP budzi zbyt ambitne podejście KE oraz niektórych p.cz. 

do kwestii ograniczeń emisji gazów cieplarnianych w latach 2021–2030, które może 

prowadzić do wymuszenia na krajach UE dodatkowych redukcji w porównaniu do 

zobowiązań deklarowanych w ramach Porozumienia Paryskiego. 
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Rząd RP pozytywnie ocenia zapowiedź KE dalszych wysiłków na rzecz rozwoju możliwości 

magazynowania energii oraz infrastruktury paliw alternatywnych, jako istotnych czynników 

wspierających realizację polskiego programu rozwoju elektromobilności.  

 

Pogłębiony i bardziej sprawiedliwy rynek wewnętrzny oparty na wzmocnionej bazie 

przemysłowej 

KE zapowiada w roku 2018 prace nad rewizją prawa spółek w celu wsparcia 

przedsiębiorczości poprzez zapewnienie czytelnych, nowoczesnych i efektywnych reguł 

prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto, w ramach zapewnienia odpowiednich 

wpływów do budżetów narodowych, mają być podjęte działania w zakresie modernizacji 

obecnych zasad kształtowania stawek VAT przez państwa członkowskie, przyjęcia środków 

upraszczających dla MŚP, zmierzających do stworzenia sprzyjającego ich rozwojowi 

otoczenia, a także wzmocnienia istniejących instrumentów oraz współpracy organów 

administracji podatkowych państw członkowskich. Należy zauważyć, że KE zapowiedziała 

wystąpienie z wnioskami legislacyjnymi w przedmiocie wskazanych działań w obszarze VAT 

jeszcze w listopadzie 2017 r. Rząd RP popiera inicjatywy mające na celu opracowanie 

nowych rozwiązań ułatwiających funkcjonowanie przedsiębiorców na rynku wewnętrznym 

UE, z tego względu z zainteresowaniem odnosi się do powyższych zapowiedzi. Również z 

zadowoleniem przyjmuje zapowiedź reformy w obszarze stawek VAT. Niemniej, pewne 

zaskoczenie Rządu RP budzi nieuwzględnienie wśród priorytetów KE pakietu legislacyjnego 

w zakresie systemu docelowego VAT dla handlu wewnątrzunijnego między 

przedsiębiorstwami (B2B), który realizuje zapowiedzi KE ujęte w Planie działań w sprawie 

VAT z 7 kwietnia 2016 r.
1
 (tzw. VAT Action Plan), gdzie reforma ta została przedstawiona 

jako narzędzie służące zniwelowaniu luki w VAT, wynikającej m.in. z podatności obecnego 

systemu na oszustwa. KE zaprezentowała ten pakiet w październiku br. i jednocześnie 

zapowiedziała, że wiosną 2018 r. przedstawi wniosek legislacyjny zawierający szczegółowe 

przepisy techniczne niezbędne dla wdrożenia systemu docelowego. Ponadto wskazany zestaw 

nowelizacji przewiduje m.in. tzw. środki doraźne (quick fixes), które miałyby zostać 

implementowane przez państwa członkowskie do końca 2018 r. Rząd RP z zadowoleniem 

przyjmuje także zapowiedź przedstawienia przez KE propozycji legislacyjnej dotyczącej 

opodatkowania zysków generowanych przez firmy wielonarodowe za pośrednictwem 

gospodarki cyfrowej. Obowiązujące obecnie międzynarodowe rozwiązania nie zawierają 

adekwatnych rozwiązań prawno-podatkowych w obszarze gospodarki cyfrowej.  Podmioty 

prowadzące działalność w tym obszarze powinny być opodatkowane w państwie, gdzie 

tworzona jest wartość. Polska opowiada się za możliwie szybkim sfinalizowaniem prac na 

forum UE oraz możliwie sprawnym przyjęciem rozwiązań w OECD, które pozwolą lepiej 

dostosować systemy podatkowe do dynamicznie zmieniających się modeli biznesowych. 

Sprawiedliwe opodatkowanie gospodarki cyfrowej wpłynie korzystnie nie tylko na poziom 

dochodów budżetowych państw członkowskich, ale także na  poczucie sprawiedliwości 

społecznej i zapewnienie równych warunków działania dla przedsiębiorstw.  

W odpowiedzi na pojawiające się nowe formy finansowania w powiązaniu z nowymi 

technologiami, Polska z zainteresowaniem przygląda się pracom KE na rzecz ustalenia zasad 

działania funduszy społecznościowych (crowd and peer-to-peer funding) oraz 

przedsiębiorstw technologicznych świadczących usługi finansowe (FinTech), a także nowych 

                                                 
1
 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 

dotyczący planu działania w sprawie VAT – „W kierunku jednolitego unijnego obszaru VAT – czas na decyzje” 

(COM(2016)148 final). 
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rozwiązań w zakresie płatności transgranicznych, w tym obejmujących waluty spoza strefy 

euro.  

W obszarze polityki społecznej spośród niezakończonych prac nad inicjatywami 

legislacyjnymi Komisja wyróżnia kontrowersyjne z polskiego punktu widzenia projekty, tj. 

dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, 

rozporządzenie 883/2004 ws. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz 

dyrektywę ws. równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów 

oraz uchylającą dyrektywę Rady 2010/18/UE. Wobec negocjowanych aktów prawnych Rząd 

RP podtrzyma swoje zaangażowanie, celem wypracowania najkorzystniejszych rozwiązań z 

punktu widzenia Polski. 

Rząd RP pozostaje sceptyczny wobec nowych inicjatyw legislacyjnych z obszaru polityki 

społecznej w kontekście działań dotyczących pogłębionego rynku wewnętrznego. Zdaniem 

Polski utworzenie nowego organu zmierzającego do zapewnienia jednolitego stosowania 

przepisów dotyczących mobilności pracowników (European Labour Authority) oraz 

utworzenia Europejskiego Numeru Zabezpieczenia Społecznego (European Social Security 

Number) powinny pozostać poza nurtem priorytetowych aktywności Komisji. Poza 

zastrzeżeniami natury merytorycznej, Polska jest zdania, że generowanie nowych inicjatyw  

w ramach polityki społecznej jest sprzeczne z deklaracją Komisji, która oczekuje 

zrealizowania wszystkich zaproponowanych projektów do końca swojej kadencji. W opinii 

Rządu RP, kluczowe będzie zapewnienie wysokiej jakości wdrażanych przepisów, dlatego nie 

widzi potrzeby rozpoczynania prac nad kolejnymi inicjatywami wymagającymi dużego 

zaangażowania administracji państw członkowskich. 

Rząd RP odnotowuje również propozycję Komisji dotyczącą zwiększenia dostępu do ochrony 

socjalnej pracowników samozatrudnionych świadczących pracę w ramach atypowych form 

pracy wraz z propozycją dyrektywy ws. pisemnego oświadczenia. W toku zapowiadanych 

prac legislacyjnych Polska będzie akcentowała wiodącą rolę państw członkowskich w tym 

zakresie zgodnie z kompetencjami wynikającymi z Traktatów.  

W kwestii Planu na rzecz szczepień (Joint Action Plan), Rząd RP podkreśla, że na gruncie 

krajowym, co do zasady wspiera i promuje obowiązek szczepień, jednak sprzeciwia się 

wcześniejszej propozycji Komisji polegającej na przystąpieniu do programu zbiorczego 

zamówienia na szczepionki. 

Rząd RP z zadowoleniem przyjmuje propozycję Komisji w sprawie unijnego łańcucha dostaw 

żywności. Inicjatywa ta powinna przynieść długo oczekiwane ramy prawne w celu 

uregulowania problemu nieuczciwych praktyk handlowych, będących w szczególności 

wyzwaniem dla tych uczestników łańcucha mających słabszą siłą przetargową. 

 

Pogłębiona i bardziej sprawiedliwa unia gospodarcza i walutowa 

KE zamierza zorganizować prace nad reformą Unii Gospodarczej i Walutowej, wokół pakietu 

propozycji, który zostanie zaprezentowany w grudniu 2017 r.: 1) przekształcenie 

Europejskiego Mechanizmu Stabilności w Europejski Fundusz Walutowy, 2) włączenie 

Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej w ramy 

prawne UE, 3) powołanie w perspektywie do 2025 r. stałego ministra gospodarki i finansów; 

4) utworzenie w budżecie UE specjalnej linii budżetowej dla strefy euro w celu zapewnienia: 

wsparcia dla reform strukturalnych, fiskalnej funkcji stabilizacyjnej, mechanizmu 

zabezpieczającego dla unii bankowej oraz instrumentu wspierającego konwergencję krajów 

UE dążących do przyjęcia euro. KE podtrzymuje także propozycję z października 2015 r. ws. 

stopniowego ustanowienia jednolitej zewnętrznej reprezentacji strefy euro na forum 

Międzynarodowego Funduszu Walutowego.  
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W ocenie Polski utworzenie Europejskiego Funduszu Walutowego mogłoby zwiększyć 

stabilność finansową, wiarygodność oraz perspektywy rozwojowe krajów strefy euro. 

Jednakże ocena tej inicjatywy będzie uzależniona od zaproponowanych zasad 

funkcjonowania EFW, mechanizmu decyzyjnego, źródeł jego finansowania, miejsca EFW w 

szerszej koncepcji wzmocnionego zarządzania gospodarczego oraz wpływu utworzenia EFW 

na spójność instytucjonalno-prawną UE. Kluczowe z punktu widzenia Polski będzie także 

określenie relacji EFW z państwami spoza strefy euro, w tym możliwości i zasad ich udziału 

w tym mechanizmie.  

W odniesieniu do Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej  

i Walutowej włączenie jego uregulowań w ramy prawne UE, w ocenie Polski, nie 

stanowiłoby wartości dodanej dla UGW i mogłoby utrudnić prowadzoną obecnie pogłębioną 

dyskusję nt. reformy obowiązujących reguł fiskalnych w UE. 

Pozytywnie należy ocenić fakt, że KE nie będzie proponowała utworzenia stanowiska 

ministra finansów strefy euro. Rodziłoby to ryzyko tworzenia instytucji równoległej lub 

zawężonej jedynie do niektórych państw, co skutkowałoby obniżeniem wzajemnego zaufania  

i  ograniczeniem spójności wewnątrz UE. Ocena propozycji urzędu ministra finansów UE 

będzie uzależniona od szczegółów, które KE zamierza przedstawić w grudniu 2017 r. 

Jakiekolwiek zmiany w tym zakresie powinny wynikać z potrzeby znalezienia adekwatnej 

odpowiedzi na problemy związane z zarządzaniem, a nie stanowić cel sam w sobie. 

KE proponuje w ramach pakietu UGW także utworzenie specjalnej linii budżetowej dla strefy 

euro. Rząd postrzega tę propozycję w kontekście oddalenia zagrożenia w postaci tworzenia 

osobnego budżetu strefy euro. Ostateczna ocena będzie jednakże wymagała poznania 

szczegółów tej propozycji, a przede wszystkim wielkości i pochodzenia środków, jakie 

byłyby ulokowane w tej linii budżetowej. 

Dla KE priorytetem będzie także zakończenie tworzenia Unii Bankowej i w tym kontekście, 

znalezienie porozumienia w sprawie wniosku dotyczącego wspólnego europejskiego systemu 

ubezpieczenia depozytów oraz propozycji zmierzających do redukcji ryzyka w sektorze 

bankowym UE. KE przewiduje także podjęcie dodatkowych działań zmniejszających poziom 

kredytów zagrożonych (non performing loans, NPLs) i opracowanie ram prawnych 

sprzyjających rozwojowi unijnych papierów wartościowych zabezpieczonych obligacjami 

skarbowymi.  

W odniesieniu do wezwania KE do przyjęcia Europejskiego Filaru Praw Socjalnych, Rząd RP  

opowiada się za jego proklamacją podczas Szczytu społecznego w Göteborgu. W toku 

dotychczasowych prac zagwarantowano wyłącznie deklaratywny charakter deklaracji  

i zapewniono, że Filar nie stworzy żadnych wiążących praw ani nowych zobowiązań. 

Ostateczny tekst inicjatywy zawiera również zapewnienie o przestrzeganiu traktatowych 

zasad podziału kompetencji oraz pomocniczości w obszarze polityki społecznej, a także 

konieczności wprowadzania zmian w tym zakresie zgodnie z politykami budżetowymi i 

gospodarczymi poszczególnych państw członkowskich. Wdrażanie Filaru będzie 

monitorowane przez tabelę wyników (Social Scoreboard) – narzędzie, które umożliwi 

śledzenie postępów i trendów w państwach członkowskich. Rząd RP sprzeciwia się jednak 

propozycji zintegrowania tabeli wyników z zaleceniami formułowanymi dla państw 

członkowskich w ramach Semestru Europejskiego, ponieważ w ramach tego mechanizmu 

funkcjonują już inne narzędzia monitorujące podobny zakres tematyczny (np. Joint 

Assessment Framework (JAF) oraz Scoreboard of key social and employment indicators). 
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Zrównoważona i postępowa polityka handlowa odpowiadająca na wyzwania globalizacji  

Komisja Europejska nadaje duży priorytet polityce handlowej, podkreślając konieczność 

wzmocnienia europejskiego programu handlowego ze szczególnym uwzględnieniem zasady 

wzajemności oraz konieczności zachowania i promowania europejskich standardów 

socjalnych i środowiskowych. KE zapowiada kontynuację negocjacji z Mercosur i 

Meksykiem, podjęcie działań w celu osiągnięcia porozumienia z Japonią, Singapurem i 

Wietnamem oraz zaawansowania negocjacji z Australią i Nową Zelandią. Jednocześnie KE 

wzywa PE i Radę do pilnego przyjęcia projektów dotyczących modernizacji instrumentów 

ochrony handlu oraz przeglądu bezpośrednich inwestycji zagranicznych w UE.  

 

Obszar sprawiedliwości i przestrzegania praw podstawowych, którego podstawą jest 

wzajemne zaufanie 

Komisja zapowiada działania ukierunkowane na wzmocnienie zaufania jako podstawy 

funkcjonowania rynku wewnętrznego dzięki poprawie ochrony konsumentów. 

Bezwzględnym priorytetem pozostaje ukończenie budowy Unii Bezpieczeństwa 

i wzmocnienie ochrony obywateli. W tym kontekście, Komisja zapowiada też przyśpieszenie 

prac nad dostosowaniem Europejskiego Mechanizmu Ochrony Cywilnej.  

Polska pozytywnie odnosi się do skoncentrowania działań na ochronie naszych obywateli, 

przede wszystkim w kontekście utrzymującego się zagrożenia terrorystycznego. Zgadzamy 

się, że należy kontynuować wysiłki na rzecz wzmocnienia współpracy organów ścigania oraz 

unijnej architektury wymiany informacji, w tym dzięki wdrażaniu zasady interoperacyjności. 

Prace nad budową przez KE systemu do wymiany dowodów w postaci elektronicznej muszą 

być poprzedzone wypracowaniem w Radzie i PE odpowiednich dla nich ram prawnych. 

Zapowiadana przez KE inicjatywa legislacyjna w sprawie usuwania nielegalnych treści musi 

uwzględniać prawa podstawowe, a w szczególności swobodę wypowiedzi. 

Komisja zapowiada też prace na rzecz przywrócenia pełnego funkcjonowania strefy 

Schengen, do czego ważnym krokiem ma być przyjęcie proponowanych przez KE zmian w 

Kodeksie Granicznym Schengen. Polska stoi na stanowisku, że państwa członkowskie 

powinny mieć możliwość działania w sytuacji wyjątkowej, kiedy znajdują się w obliczu 

poważnego zagrożenia dla ich porządku publicznego lub bezpieczeństwa wewnętrznego. 

Należy jednocześnie pamiętać, że integralność strefy Schengen jest jednym z istotnych 

osiągnięć wynikających z integracji europejskiej. Priorytetem podejmowanych działań 

powinno być zatem przywrócenie prawidłowego funkcjonowania strefy Schengen, 

zapewniającego, aby państwa członkowskie nie musiały stosować mechanizmu przywracania 

kontroli na granicach wewnętrznych. Kluczową kwestią jest prowadzenie odpowiednich 

kontroli na granicach zewnętrznych. 

W ramach tego obszaru KE zaproponuje pakiet: „Nowe Porozumienie dla konsumentów”, 

mający na celu ułatwienie koordynacji i efektywnych działań krajowych organów ochrony 

konsumentów na poziomie UE, jak również wzmocnienie działań egzekwujących przepisy 

oraz ochronę praw konsumentów. W ramach tej inicjatywy KE planuje przedstawić 

wskazówki interpretacyjne dotyczące dyrektywy o nieuczciwych praktykach handlowych 

oraz rozporządzenia w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, 

których celem będzie zapobieganie i przeciwdziałanie podwójnym standardom produktów 

konsumenckich. Wkraczanie przez KE w obszar wykładni prawa zastrzeżony dla TSUE  

i sądów krajowych budzi pewne wątpliwości. Rząd RP raczej będzie wspierał zacieśnienie 

współpracy organów ochrony konsumenta oraz upowszechnianie unijnego i krajowego 

orzecznictwa. Liczy w tym na pomoc ze strony KE. 
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Rząd RP popiera działania mające na celu dostosowanie prawa konsumentów do nowych 

technologii i środków przekazu, zwłaszcza w kontekście tzw. gospodarki cyfrowej, przy 

zachowaniu wysokich standardów ochrony prawnej. Wypracowane dotychczas środki 

ochrony prawnej konsumenta powinny być dostosowane do nowych technologii ery cyfrowej 

(również w zakresie praktyk nieuczciwych, z którymi stykają się na co dzień). Należy 

ponadto pozytywnie ocenić inicjatywy w zakresie wypracowania wspólnego podejścia wobec 

zagadnień dotyczących tzw. „podwójnych standardów jakości” w produktach konsumenckich. 

Niezbędne jest przy tym w szczególności zapewnienie spójności z obowiązującym prawem 

unijnym, oparcie się na wiarygodnych, porównywalnych badaniach w tym zakresie, a także 

uwzględnianie preferencji i zwyczajów konsumentów w celu zapewnienia im możliwości 

dokonania świadomego wyboru, zgodnie z oczekiwaniami. Rząd RP zajmie stanowisko 

wobec nowych środków ochrony prawnej konsumenta w postępowaniu sądowym i poza nim 

po przedstawieniu przez KE konkretnych propozycji. Rząd RP wskazuje także, że działania 

globalnych platform elektronicznych rodzą nowe wyzwania dla polityki konkurencji. 

Podejmowane przez KE kroki (np. kwestia nadużywania przez Google monopolu 

wyszukiwarki) wskazują, że unijne instytucje zaczynają być świadome potrzeby 

wypracowania nowego podejścia. 

W perspektywie roku 2025 KE zapowiada również inicjatywę mającą na celu wzmocnienie 

zasady praworządności (the Rule of Law) w UE. W ocenie Rządu należy dalej w tym zakresie 

koncentrować się na dialogu politycznym.  

 

W kierunku nowej polityki w dziedzinie migracji 

Komisja pozytywnie ocenia dotychczasowe postępy w realizacji Europejskiego Planu na 

rzecz migracji. Jako priorytetowe wskazuje dokończenie prac nad Wspólnym Europejskim 

Systemem Azylowym (WESA) do końca czerwca 2018 r. oraz Nowe Ramy Partnerstwa 

wyznaczające priorytety w zewnętrznym wymiarze migracji.  

Rząd RP podziela pogląd, że kwestie związane z migracją muszą wciąż pozostać priorytetem. 

Nacisk powinien być położony na zewnętrzne aspekty polityki migracyjnej. Takie podejście 

skutkuje obserwowalnym zmniejszeniem presji migracyjnej. Konieczne jest kontynuowanie 

holistycznego podejścia we współpracy z krajami pochodzenia i ochrony granicy zewnętrznej 

UE. Polska zgadza się z wyrażoną w planie prac Komisji potrzebą poprawy skuteczności 

polityki powrotowej. Rząd RP popiera także proponowane działania nakierowane na 

zwalczanie pierwotnych przyczyn migracji poprzez inwestycje w krajach pochodzenia  

i tranzytu migrantów. Odnosząc się do głównych elementów reformy WESA Rząd 

podtrzymuje zdecydowany sprzeciw wobec jakichkolwiek obligatoryjnych i automatycznych 

mechanizmów redystrybucji, podkreślając konieczność wypracowania rozwiązań 

akceptowalnych dla wszystkich państw członkowskich.  

Komisja wskazuje ponadto na potrzebę uregulowania kwestii dotyczących legalnej migracji, 

która jest konieczna ze względu na zapewnienie alternatywnych wobec przemytu kanałów 

migracji, a także ze względu ma problemy demograficzne w Europie. Temu służyć ma przede 

wszystkim inicjatywa „Niebieskiej Karty”, a także rewizja Kodeksu Wizowego i 

wzmocnienie Wizowego Systemu informacyjnego (VIS). Biorąc pod uwagę nowe inicjatywy 

Komisji Europejskiej, mające na celu usprawnienie legalnych dróg migracji, w tym m.in. 

przesiedlenia, Rząd RP podkreśla konieczność zachowania odpowiedniej ostrożności, tak aby 

inicjatywy w tym zakresie odzwierciedlały interesy państw członkowskich i nie kreowały 

czynników przyciągających migrantów. Jednocześnie należy wskazać, że decyzja o 

ewentualnym udziale w proponowanych instrumentach, leży w kompetencji państw 

członkowskich.   
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Silniejszy aktor globalny  

W ramach tego obszaru Komisja Europejska w Programie prac wymienia inicjatywy lub 

działania, będące kontynuacją realizacji Europejskiego planu działań w sektorze obrony. 

Obejmuje to przede wszystkim pilną implementację Europejskiego Funduszu Obrony (EFO), 

w tym uzgodnienie projektu rozporządzenia dotyczącego Europejskiego Programu Rozwoju 

Przemysłu Obronnego (EDIDP). 

W ocenie Rządu RP, EDIDP powinien stwarzać szanse dla przedsiębiorstw obronnych ze 

wszystkich państw członkowskich, z uwzględnieniem małych i średnich firm oraz 

przedsiębiorstw o średniej kapitalizacji (mid-caps). Za istotne uznajemy przeznaczenie części 

budżetu EDIDP na działania umożliwiające transgraniczny udział takich przedsiębiorstw. 

Podkreślamy jednocześnie, że należy uniknąć sytuacji, w której dominującymi beneficjentami 

EDIDP będą największe przedsiębiorstwa, gdyż doprowadzi to do monopolizacji rynku 

obronnego w Europie. 

Pozytywnie oceniamy umieszczenie w Programie prac wdrożenia Strategii Globalnej UE,  

w tym w odniesieniu do strategii lepszego połączenia Europy z Azją, a także wypracowanie 

nowych ram stosunków z Indiami. Jednocześnie podkreślamy, że w ramach wdrażania 

Strategii szczególną uwagę należy poświęcić najbliższemu sąsiedztwu UE, w tym zwłaszcza 

wzmacnianiu odporności krajów partnerskich na zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne.  

W perspektywie do roku 2025 KE podkreśla konieczność wypracowania i przedstawienia 

dwóm państwom bałkańskim – Serbii i Czarnogórze strategii w zakresie ich przyszłej akcesji 

do UE. Jednocześnie podkreślono znaczenie zapewnienia perspektywy integracji z UE dla 

prowadzenia reform i zapewnienia stabilności w regionie. Polski Rząd pozytywnie ocenia 

wzrost znaczenia polityki rozszerzenia w ramach dyskusji o przyszłości UE. Postulujemy 

jednak, aby zapowiadana strategia objęła wszystkie państwa regionu Bałkanów Zachodnich 

aspirujące do członkostwa w Unii Europejskiej.   

Z kolei ocena Rządu RP nt. planowanego na 2018 r. komunikatu dot. dalszej możliwości 

użycia głosowania większością kwalifikowaną w obszarze WPZiB jest negatywna. Na tym 

etapie, w interesie Polski nie leży rozpoczynanie dyskusji nt. ew. poszerzania przypadków w 

obszarze WPZiB, w których głosowano by większością kwalifikowaną. 

 

Unia demokratycznych zmian 

W Programie prac na 2018 r. KE odniosła się do toczących się negocjacji dotyczących 

projektu międzyinstytucjonalnego porozumienia o Rejestrze Przejrzystości dla przedstawicieli 

grup interesów, chcących oddziaływać na PE, KE i Radę. Celem nowego porozumienia jest 

zwiększenie przejrzystości polityki stanowienia prawa poprzez nałożenie na przedstawicieli 

grup interesu obowiązku wpisu w Rejestrze, tak aby dla opinii publicznej jasny był cel wizyt  

i przedmiot rozmów lobbystów z wyższymi urzędnikami UE. Rząd RP będzie aktywnie 

uczestniczył w pracach nad tą inicjatywą KE, mając na względzie potrzebę uwzględnienia 

interesów Rady w tym procesie. 

Plan KE na rok 2018 zakłada również wprowadzenie zmian do Rozporządzenia PE i Rady ws. 

statusu i finansowania europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych. 

Zmiany zaproponowane w projekcie mają na celu wyeliminowanie luk prawnych, 

zwiększenie przejrzystości, zapewnienie odpowiedniego przydziału i wydatkowania 

ograniczonych zasobów z budżetu UE, a tym samym wzmocnienie autentycznej reprezentacji 

wyborczej obywateli europejskich przez europejskie partie polityczne. Celem KE jest, aby 

Rozporządzenie zostało znowelizowane przed wyborami do PE w 2019 r. Rząd RP aktywnie 

uczestniczy w pracach nad zmianami w tym obszarze i opowiada się za ich kontynuacją. 
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Ponadto, mając na celu wzmocnienie demokratycznego wymiaru UE oraz możliwości 

zwiększenia wpływu obywateli na kształt prawa UE, KE planuje dokonanie zmian  

w Rozporządzeniu dotyczącym Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej. Zapowiadane 

ulepszenia mają na celu usprawnienie działania powyższego mechanizmu. 

W części poświęconej kształtowaniu UE w perspektywie roku 2025 KE zapowiada komunikat 

w sprawie możliwości zwiększenia efektywności UE. Komisja wyjaśnia, że chodzi tutaj m.in. 

o zbadanie możliwości przeprowadzenia szeregu reform instytucjonalnych, w tym połączenia 

stanowiska Przewodniczącego KE i Przewodniczącego Rady Europejskiej, przeprowadzenia 

wyborów do PE w oparciu o listy ponadnarodowe oraz powrotu do koncepcji 

„Spitzenkandidaten” (nominowania kandydata na Przewodniczącego KE przez europejskie 

partie polityczne). Rząd RP z uwagą będzie monitorować proponowane zmiany, szczególnie 

że w chwili obecnej nie jest nadal jasny proces nominacji kandydatów do list 

ponadnarodowych, a także nie ma podstawy prawnej w Traktatach odnośnie wspomnianej 

procedury wyboru Przewodniczącego KE. 

Kolejną inicjatywą, którą KE zapowiada w perspektywie roku 2025, jest komunikat nt. 

dalszego wzmacniania zasady pomocniczości, proporcjonalności i lepszego stanowienia 

prawa (better regulation) w ramach codziennej pracy KE, do którego rząd RP odnosi się 

pozytywnie. 

 

VI. STANOWISKO PARTNERÓW SPOŁECZNYCH 

Projekt stanowiska Rządu nie był poddawany uzgodnieniom z partnerami społecznymi. 

Takim konsultacjom społecznym – prowadzonym przez właściwe ministerstwa i urzędy 

centralne zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami – będą jednakże poddawane 

poszczególne propozycje legislacyjne i pozalegislacyjne ujęte w Programie prac Komisji na 

rok 2018, które będą przedstawiane w nadchodzącym roku. 

 

VII. WNIOSKI  

Stanowisko Rządu RP wobec Programu prac Komisji na rok 2018 identyfikuje kluczowe 

z punktu widzenia Polski interesy ofensywne i defensywne na tle planowanych działań 

i inicjatyw KE.  

Aktywność ministerstw i urzędów centralnych (z wykorzystaniem ekspertów narodowych 

delegowanych do instytucji i agencji UE) oraz Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE 

ukierunkowana zostanie na włączenie się na jak najwcześniejszym etapie w dyskusję na temat 

propozycji KE i promowanie postulatów Polski, jeszcze przed oficjalnym przedstawieniem 

poszczególnych inicjatyw, tak aby zapewnić ich optymalny kształt. Adresatem tych działań 

będzie przede wszystkim KE, ale również pozostałe instytucje Unii Europejskiej oraz państwa 

członkowskie UE. 
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