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Kariera w unijnych
strukturach...

ników do unijnych instytucji, podmioty zaangażowane w promocję pracy w strukturach UE oraz
pracownicy instytucji i byli stażyści. Konferencja
to niepowtarzalna okazja, by poznać możliwe
ścieżki kariery oraz unikalne spojrzenie osób z
doświadczeniem w pracy w instytucjach UE.
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CZYTAJ WIĘCEJ
Czy kariera w unijnych strukturach jest dla Ciebie?
Jeśli chcesz się przekonać, przyjdź 9 kwietnia do
Auli w Starej Bibliotece Uniwersyteckiej UW na
konferencję Kierunek: UE. Praca i staże w instytucjach i agencjach Unii Europejskiej organizowaną
przez Ambasadora EU Careers, w partnerstwie z
Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce i Samorządem Studentów Uniwersytetu Warszawskiego.

Podczas wydarzenia dowiesz się nie tylko tego,
jak ubiegać się o staże i pracę w instytucjach UE,
ale także jak wygląda rekrutacja i codzienna praca
z punktu widzenia samych pracowników!
O stażach i pracy w instytucjach Unii Europejskiej mówiliśmy nie raz, ale po raz pierwszy w
takim formacie. W konferencji weźmie udział
m.in. przedstawiciel Europejskiego Urzędu Doboru Kadr, odpowiedzialnego za rekrutację pracow-
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„Team Europe goes
Oxford” w BIAŁYMSTOKU!
Najkrótsza droga z Polski do Brukseli wiedzie
przez Oksford? Ruszył nabór do debat oksfordzkich dla studentów z cyklu „Team Europe goes
Oxford” – o najważniejszych sprawach dla UE.
Spotkania odbędą się wiosną w ośmiu miastach
w Polsce. Najlepsze drużyny pojadą na wizytę
studyjną do Brukseli. Organizatorem cyklu debat
jest Przedstawicielstwo KE w Polsce wraz z portalem EurActiv.pl, Centrami Dokumentacji Europejskiej oraz ekspertami sieci Team Europe.
Debaty „Team Europe goes Oxford” odbędą się
w kwietniu i maju w ośmiu miastach w Polsce,
w których działają Centra Dokumentacji Europejskiej: Białymstoku, Bydgoszczy, Krakowie, Olsztynie, Słupski, Sopocie, Warszawie i Wrocławiu.
Tematyka debat będzie dotyczyć bieżących, najbardziej istotnych kwestii dla UE takich jak po-
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lityka energetyczna, umowa handlowa między
UE i Stanami Zjednoczonymi (TTIP) czy kryzys
rosyjsko-ukraiński.

04.03.2015

– Poprzez zorganizowanie debat oksfordzkich dla
studentów z udziałem ekspertów sieci Team Europe w Centrach Dokumentacji Europejskiej chcieliśmy stworzyć synergię pomiędzy sieciami Komisji
Europejskiej, a środowiskiem akademickim – mówi
Agnieszka Średniawa z Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, koordynatorka sieciTeam
Europe.

1 mln € - nagroda
Komisji Europejskiej
za wynalezienie testu, który pozwala
na szybkie ustalenie,
czy pacjent musi być
leczony antybiotykami

W debatach będą uczestniczyć trzyosobowe zespoły studentów, pod nadzorem merytorycznym
ekspertów sieci Team Europe. Dzięki formule debat oksfordzkich uczestnicy będą mogli rozwinąć
umiejętności przydatne w dalszym życiu zawodowym – takie jak praca w zespole, prezentacja i
argumentacja. Dla osób zainteresowanych karierą
w instytucjach UE będzie to również szansa na
poznanie funkcjonowania instytucji europejskich
– zespoły, które zwyciężą w debatach pojadą w
nagrodę na wizytę studyjną do instytucji unijnych
w Brukseli.
Aby wziąć udział w debacie, należy stworzyć
swój zespół i wysłać formularz zgłoszeniowy
wraz z życiorysami do 23 marca 2015 r. do
godz. 15.00. Drużyny, które przejdą pomyślnie
kwalifikacje będą przygotowywać się do wystąpień pod okiem eksperta sieci Komisji Europejskiej
Team Europe. Zasady przebiegu przygotowań do
debat oraz przebiegu samych debat są opisane w
specjalnym instruktażu.
Szczegółowe informacje na temat cyklu debat „Team
Europe goes Oxford”, regulamin, instruktaż debat
oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się tutaj.
Wszelkie pytania związane z cyklem debat „Team
Europe goes Oxford”, rekrutacją należy kierować
do Kingi Jaromin, e-mail:teameurope@euractiv.pl,
tel. 22 658 19 81.
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Milion euro – tyle wynosi nagroda Komisji Europejskiej za wynalezienie testu, który pozwala
na szybkie ustalenie, czy pacjent musi być leczony antybiotykami. Celem projektu Horyzont jest
ograniczenie nadużywania antybiotyków oraz
przeciwdziałanie coraz większej odporności mikroorganizmów na tego typu substancje. Nagroda
przeznaczona jest dla indywidualnych osób lub
grup badawczych. Zgłoszenia można nadsyłać od
10 marca br. do połowy sierpnia 2016 r.
Nadużywanie antybiotyków przyczynia się co
roku do śmierci około 25 000 osób w Europie oraz
generuje koszty opieki zdrowotnej przekraczające
1,5 mld euro.
Dzięki nowemu testowi lekarze byliby w stanie
szybko stwierdzić, czy pacjenci z infekcjami górnych dróg oddechowych (przeziębienie, zapalenie
oskrzeli) czy zapaleniem ucha mogą być bezpiecznie leczeni bez antybiotyków. Infekcje górnych
dróg oddechowych są główną przyczyną przepisy-
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wania antybiotyków przez lekarzy, mimo że wiele
z tych zakażeń powodują wirusy, wobec których
antybiotyki nie są ani skuteczne ani konieczne.

Zasady konkursu są dostępne online. Uczestnicy
będą mogli się rejestrować od 10 marca 2015 do
17 sierpnia 2016 r.

Celem Nagrody Horyzont jest powstrzymywanie
pacjentów od niepotrzebnego przyjmowania antybiotyków, będącego główną przyczyną wzrostu
odporności na środki przeciwdrobnoustrojowe
(AMR). Nagroda Horyzont to jedna z pięciu nagród innowacji, które zostaną uruchomione w 2015
roku w ramach akcji Horyzont 2020 – europejskiego programu badań naukowych i innowacji.

02.03.2015

– Rosnąca odporność na antybiotyki jest dziś
jednym z największych wyzwań dla zdrowia
publicznego. Musimy znaleźć nowe sposoby, aby
uchronić ludzi od śmierci z powodu infekcji, które były uleczalne przez dziesiątki lat, aż do momentu, gdy odporność drobnoustrojów sprawiła,
że leki stały nieskuteczne. Musimy wprowadzić
na rynek nowe typy antybiotyków oraz podjąć
środki zapobiegawcze, aby zatrzymać nadmierne
przepisywanie i wykorzystywanie antybiotyków.
W ramach programu Horyzont 2020 kontynuujemy pomoc w ratowaniu życia i zmniejszymy o
1,5 mld euro koszty opieki zdrowotnej oraz spadek wydajności w Unii Europejskiej powodowany
przez infekcje oporne na leki – powiedział Europejski komisarz ds. badań, nauki i innowacji Carlos Moedas.

Nowy Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego daje województwu szansę
przyspieszenia rozwoju.

„Nagroda Horyzont na rzecz lepszego stosowania
antybiotyków” jest nagrodą-wyzwaniem – oferuje
gratyfikację badaczom, którzy zaoferują przełomowe rozwiązanie. KE pozostawia uczestnikom
pełną swobodę do wystąpienia z najbardziej
obiecujących i skutecznym rozwiązaniem, pochodzącym czy to od doświadczonego w dziedzinie
naukowca, czy to od innowacyjnego nowicjusza.
Kryteria przyznawania nagrody wymagają po prostu, by test był tani, szybki, łatwy w obsłudze
dla służby zdrowia i nie- lub małoinwazyjny dla
pacjentów.

5 miliardów złotych
na rozwój WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
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Na ten cel mamy ponad 5 miliardów złotych
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego.
Największe pieniądze
Marszałek Mieczysław Baszko powiedział dziennikarzom, że są to największe w historii środki
finansowe, jakimi od czasu wejścia do UE dysponowało nasze województwo. Jest mało prawdopodobne, by w przyszłości, po roku 2020, powtórzyła się taka sytuacja. Podziękował poprzedniemu marszałkowi Jarosławowi Dworzańskiemu, że
pod jego kierownictwem Zarząd Województwa,
eksperci i zespoły pracowników Urzędu Marszałkowskiego dobrze przygotowali Strategię Rozwoju Województwa Podlaskiego, a w ślad za tym
projekt nowego RPO. Marszałek Baszko wyraził
przekonanie, że pieniądze unijne zostaną dobrze
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wydane, między innymi na innowacje, rozwój
małych i średnich przedsiębiorstw, na odnawialne
źródła energii, a rezultaty tych działań będą widoczne również za 20 i 30 lat.
Konkurencyjność przedsiębiorstw
Wicemarszałek Maciej Żywno, odpowiedzialny
za wykorzystanie EFRR, stwierdził, że jedna piąta pieniędzy - około miliarda złotych - wykorzystana zostanie na podniesienie konkurencyjności
naszych przedsiębiorstw. Premiowana będzie kreatywność, badania i innowacje, bo bez tego nie
będzie nowych miejsc pracy. Inne priorytety w
nowym RPO to odnawialne źródła energii, szkolnictwo zawodowe. Województwo podlaskie jest
jednym z dwóch w kraju, które chce inwestować
również w rozwój lokalny według strategii, przygotowanych przez lokalne społeczności. Wicemarszałek Anna Naszkiewicz, odpowiedzialna za
EFS, zapowiedziała, że prawie 1,3 mld złotych z
tego funduszu zostanie przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji, renesans szkolnictwa zawodowego i inne cele edukacyjne.
Pierwsze konkursy
Poprzedni marszałek Jarosław Dworzański, który
negocjował nowe RPO w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju i z Komisją Europejską, powiedział m.in., że udało się stworzyć profesjonalny zespół pod przewodnictwem dyrektora Daniela
Górskiego, który umiejętnie wdrożył poprzednie
RPO i właściwie przygotował nową perspektywę.
Tę opinię potwierdził jeden z ekspertów, znany
przedsiębiorca Wojciech Winogrodzki, który pogratulował obu zarządom otwarcia się na różne
środowiska. Dzięki temu nowy RPO był przygotowywany wspólnie, a dziś jest przez wszystkich
traktowany życzliwie.

Komisja Europejska: Nie chcesz być
śledzony przez amerykański wywiad?
Zlikwiduj konto na
Facebooku
Komisja Europejska nie pozostawia użytkownikom internetu złudzeń. Jeżeli chcą mieć
pewność, że ich dane nie trafią w ręce amerykańskich służb, powinni zlikwidować konta
w działających tam serwisach społecznościowych.
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Urzędnicy Komisji przyznali, że unijne regulacje
nie zapewniają wystarczającej ochrony danych,
jeśli trafią one na serwery w USA. Unijna dyrektywa (określana jako „Safe Harbour”), która reguluje
zasady przekazywania danych osobowych mieszkańców UE do krajów trzecich, jest nieskuteczna
– przyznali prawnicy KE.
- Powinieneś rozważyć zamknięcie konta na Facebooku, jeżeli takie posiadasz – tak Bernhard
Schima, prawnik Komisji, odpowiedział na pytanie czy unia zapewnia użytkownikom serwisu
dostateczną ochronę. Jego zdaniem, jeżeli konta
są aktywne, nie da się uniknąć ich śledzenia przez
administratorów.
Unia – w tym Polska - przyznaje się do bezsilności, mimo że szpiegowanie prywatnych danych,
które są transmitowane z UE za Atlantyk łamie
europejskie prawo. Wedle dyrektywy Safe Harbour
ustanowionej w 1995 roku, dane obywateli Unii
mogą być przesyłane tylko tam, gdzie zostaną
odpowiednio zabezpieczone.
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Jak bronią się Facebook i inni internetowi potentaci,
na których skarżą się obywatele Unii? Twierdzą, że
wiadomości są skanowane tylko po to, by uchronić
konta przed spamem i wirusami. Tak było w przypadku dwóch Amerykanów, którzy rok temu
zdecydowali się pozwać Facebooka za skanowanie
prywatnych wiadomości. Władze portalu uznały
wówczas pozew za niemerytoryczny i bezpodstawny, broniąc się, że robią to dla ich własnego
dobra, a informacje w ten sposób zaczerpnięte,
nie są wykorzystywane.

Sprawozdanie krajowe - Polska 2015 r
W opublikowanym niedawno dokumencie Komisji Europejskiej „Sprawozdanie krajowe - Polska
2015 r.” unijni eksperci oceniają m.in. stan polskiego rynku pracy, służby zdrowia, podatków, infrastruktury i ochrony środowiska. Ogólna ocena
jest raczej optymistyczna, jednak autorzy raportu
dostrzegają wiele problemów i wyzwań, które
czekają polskie władze i społeczeństwo. Wybraliśmy 15 naszym zdaniem ważnych kwestii wymienionych w raporcie.
I.

W Polsce podpisuje się najwięcej spośród państw UE umów na czas określony

Według danych z raportu KE odsetek umów o
pracę na czas określony jest w Polsce największy
spośród państw UE. Wynosi 26,8 proc., natomiast średnia europejska to 13,7.

Taka sytuacja ma swoje plusy, bo np. zwiększa
konkurencyjność polskich pracowników. Z drugiej
strony, jak czytamy w raporcie, sytuacja „sprzyja ukierunkowaniu na produkty i usługi o niskim
i średnim stopniu zaawansowania technologii,
pracochłonne i wymagające niskich kwalifikacji”.
Niewielki jest też odsetek osób zmieniających zatrudnienia czasowe na stałe (20 proc.).
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II. Kredyty we frankach stanowią prawie
40 proc. kredytów hipotecznych
Ze wszystkich kredytów gospodarstw domowych
kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich
stanowią 37 proc.
Według danych Europejskiego Banku Centralnego
suma wszystkich kredytów we frankach wynosi
w Polsce 34 mld euro. Dla porównania w Niemczech to prawie 15 mld euro, w Holandii 3,1 mld
euro, a więcej niż w Polsce jest tylko w Austrii
(35,6 mld euro).
Jednak w ocenie autorów raportu niedawne gwałtowne zmiany kursu franka i związane z nimi
kłopoty kredytobiorców i banków nie wpłyną w
znaczący sposób na polską gospodarkę.
III. 27 proc. bezrobocia wśród młodzieży
Choć prognozowany jest spadek poziomu bezrobocia wśród ludzi młodych, to nadal jest on
bardzo wysoki. Wynosi 27,3 proc. i jest wyższy
od średniej unijnej. Według raportu wzrósł także
odsetek młodzieży niekształcącej się, niepracującej ani nieszkolącej.
Gorzej pod tym względem jest m.in. we Włoszech i w Bułgarii, a w Hiszpanii i Grecji sytuacja
jest katastrofalna - poziom bezrobocia wśród tamtejszej młodzieży wynosi ponad 50 proc. Lepiej
niż w Polsce jest z kolei np. w Rumunii (23,6
proc.) czy Wielkiej Brytanii (20,5 proc.). Najniższy poziom bezrobocia wśród młodzieży jest w
Niemczech (7,9 proc.) i Austrii (9,2 proc.).
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IV. Polska jest druga pod względem tego,
jak kolejki ograniczają dostęp do opieki
zdrowotnej
Według przytaczanych w raporcie danych Eurostatu kolejki w szpitalach i przychodniach znacznie ograniczają jakość i dostępność do służby
zdrowia. Problemem jest także długi czas oczekiwania na zabiegi chirurgiczne.
W Polsce stosunkowo mało wydaje się na służbę
zdrowia, jednak według autorów raportu rosnące
wydatki będą problemem dla skarbu państwa. Komisja Europejska ocenia polską opiekę medyczną
jako nieefektywną i borykającą się z kiepską dostępnością zasobów.
V. Najniższa w UE liczba lekarzy w stosunku do liczby pacjentów
Wbrew pozorom to także jest problem. Wyższa
liczba łóżek (4,3 łóżka przypadających na opiekę
doraźną w Polsce do 3,5 łóżka w UE) według
autorów raportu oznacza zbyt częste korzystanie
z hospitalizacji. Z drugiej strony w Polsce jest za
mało specjalistów medycznych. Liczba lekarzy w
stosunku do liczby pacjentów jest w Polsce najniższa w Unii.

VII.
W Polsce poświęca się o 100 godzin
więcej na obowiązki podatkowe
Polscy przedsiębiorcy muszą poświęcić na składanie
deklaracji i płacenie podatków 286 godzin w ciągu
roku. Dla porównania - według Banku Światowego średnia unijna wynosi 189 godzin. Mieszkaniec
Hiszpanii poświęca na kwestie podatkowe średnio
122 godziny, w Norwegii to średnio 83 godzin.
Autorzy raportu zwracają uwagę, że w ostatnich
latach nie zaobserwowano w Polsce znaczącej
poprawy pod tym względem. W światowym rankingu plasujemy się pod tym względem na 113.
pozycji.
VIII. W Polsce ponad 4 razy mniej dzieci
niż w UE oddaje się do żłobków
Według raportu odsetek dzieci poniżej 3. roku
życia, które uczęszczają do żłobków, wynosi 6
proc. Średnia dla państw Unii to ponad cztery
razy więcej - 28 proc. Według autorów dokumentu wyzwaniem dla Polski jest zniwelowanie różnic
w dostępie do wczesnej edukacji.
IX. Rolnictwo zatrudnia dwa razy więcej
ludzi w Polsce niż w UE

Luka w podatku VAT oznacza różnicę między podatkiem, który jest teoretycznie należny państwu,
a tym, który faktycznie otrzymuje. Według danych
przytaczanych w dokumencie w Polsce ta luka wyniosła w 2012 r. aż 25 proc. należnej kwoty.

Autorzy raportu krytycznie odnoszą się do systemu świadczeń i efektywności polskiego rolnictwa.
W tej dziedzinie gospodarki pracuje 11,4 proc.
wszystkich zatrudnionych, tymczasem średnia dla
krajów Unii to 5,1 proc. W Niemczech to jedynie
1,5 proc. Większy odsetek pracujących w rolnictwie jest tylko w Bułgarii (19,4 proc.) i Rumunii
(31,4 proc.).

W najlepszej sytuacji pod tym względem są Holandia i Finlandia, gdzie luka VAT to koło 5 proc.
Gorzej niż w Polsce jest w 7 państwach UE, w
tym na Słowacji (39 proc.) i Rumunii (44 proc.) Z
najnowszych danych wynika jednak, że w Polsce
następuje poprawa w stopniu zwalczania oszustw
podatkowych.

Jednocześnie rolnictwo produkuje 3,3 proc. wartości dodanej brutto, czyli totalnej wartości wyrobów i usług podmiotów krajowych. W raporcie
czytamy, że tylko jedna dziesiąta kosztów KRUS
jest pokrywana przez składki rolników. „W sumie
dotacje państwa na ten cel wynoszą blisko 1 proc.
PKB” - czytamy w raporcie.

VI. Państwo nie otrzymuje 25 proc. należnego podatku VAT
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Autorzy raportu podsumowują, że „nie odnotowano żadnego postępu w zakresie reformy systemów zabezpieczeń społecznych rolników i górników”.
X. Polska ma więcej wykształconych ludzi
niż średnia UE, ale są oni słabsi na rynku pracy
Odsetek osób z wyższym wykształceniem w grupie 30-34 lata wyniósł w Polsce w 2013 r. 40,5
proc. i był o ponad 3 punkty wyższy od średniej
unijnej. Jednak zdaniem autorów dokumentu polski system edukacji nie daje uczniom ważnych
kompetencji potrzebnych na rynku pracy.
Szkołom nie udaje się wyposażyć młodych ludzi
w „umiejętności analityczne, rozwiązywania problemów, krytycznego myślenia, pracy zespołowej
i kreatywność” - czytamy w dokumencie. Za część
problemu uznano nadmierny nacisk kładziony w
szkołach na przygotowanie do egzaminów testowych.
XI. W Polsce firmy wydają na badania
mniej niż w Czechach, na Węgrzech, 5
razy mniej niż w Niemczech
Chociaż nakłady finansowe sektora prywatnego na rozwój i badania wzrosły od 2007 roku,
pozostają kilkukrotnie niższe od średniej UE. W
2013 roku odsetek nakładów wyniósł prawie 0,4
proc. PKB, podczas gdy średnia państw Unii to
1,3 proc. PKB.
Jednocześnie w 2013 roku tylko 75 firm skorzystało
z ulg na nowe technologie. Chociaż ulga przyniosła średnio 4 mln zł korzyści na przedsiębiorstwo,
autorzy raportu zwracają uwagę, że ulga - zamiast
rozwoju nowych technologii - promuje ich zakup.
XII.
Mamy 1700 km nowych autostrad,
ale wciąż bardzo dużo wypadków
„Dzięki znaczącym inwestycjom gęstość polskiej

infrastruktury transportowej odpowiada już średniej UE” - czytamy w raporcie Komisji Europejskiej. Autorzy dokumentu zwracają jednak uwagę,
że wydatki na infrastrukturę nie są równomiernie
rozłożone i w bardzo złym stanie jest np. kolej.
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W latach 2006-2013 przybyło 1700 km dróg ekspresowych i autostrad, a o 700 km wzrosła długość torów kolejowych przystosowanych do prędkości 160 km na godz. Jednak Polska wciąż jest w
niechlubnej czołówce pod względem wypadków i
ofiar śmiertelnych na drogach.
Według danych z 2012 roku w Polsce na drogach ginęły 92 osoby na milion mieszkańców. To
prawie dwa razy więcej ofiar niż średnia unijna
(56 ofiar). Wśród badanych państw więcej osób
zginęło tylko w Rumunii (101 osób na milion
mieszkańców). Najbezpieczniej na drogach jest
w Wielkiej Brytanii, gdzie liczba ofiar na milion
mieszkańców to 28.
XIII. Prawie trzy czwarte budynków
mieszkalnych w Polsce ma złą izolację
Według danych szacunkowych ok. 70 proc. budynków mieszkalnych ma kiepską izolację. Z kolei
także ok. 70 proc. domów jest ogrzewane węglem, co jest szkodliwe dla środowiska. Ten stan
mają poprawić unijne dotacje. W budżecie UE dla
Polski na lata 2014-2020 na projekty związane z
efektywnością energetyczną przeznaczono 2 mld
euro.
XIV.
Prawie 2 mln ton odpadów jest wyrzucanych nielegalnie
Z danych przedstawionych w raporcie wynika, że
jesteśmy dużo gorsi w zarządzaniu odpadami od
Unii. 16 proc. odpadów komunalnych, czyli ok. 1,8
mln ton, trafia na nielegalne wysypiska lub jest
palone na własną rękę. Jedynie 13 proc. śmieci jest
poddawanych recyklingowi. Autorzy raportu podkreślają, że te wskaźniki są poniżej unijnej średniej.
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XV. Fatalne państwowe systemy informatyczne - przykładem PKW
Podczas gdy unijna średnia kontaktów między
obywatelami i organami państwa przez internet
wynosi 47 proc., w Polsce jest to tylko 27 proc.
Autorzy raportu ostro krytykują państwowe systemy informatyczne, jako przykład podając m.in.
problemy Państwowej Komisji Wyborczej podczas ostatnich wyborów samorządowych.
Dużo trzeba poprawić, ale... jest „imponujący
wzrost gospodarczy”
Chociaż raport KE wymienia bardzo wiele problemów, jego prognozy są generalnie optymistyczne.
Na samym początku autorzy podkreślają, że PKB
Polski wzrosło o 19 proc. od 2008 roku do teraz i
jest to najlepszy wynik w całej Unii Europejskiej.
W raporcie zwraca się uwagę, że Polska świetnie
poradziła sobie z kryzysem ekonomicznym, który
zachwiał gospodarkami większości krajów UE.
W latach 2008-2013 Polska była nie tylko liderem wzrostu, ale też jednym z niewielu państw
(12,5 proc.), które w ogóle zanotowały wzrost
gospodarczy. PKB per capita wzrosło w tych latach m.in. na Słowacji (5,2 proc.) i Niemczech (3
proc.). Spadek między 2008 a 2013 rokiem zanotowały z kolei np. Wielka Brytania (-4,1 proc.) i
Włochy (-9 proc.).
Przy większości problemów autorzy dokumentu
zwracają uwagę na działania rządu i parlamentu
dążące do poprawy sytuacji. Są jednak kwestie, w
których nie ma już tyle optymizmu.
Autorzy zwracają też uwagę, że sukces gospodarczy Polska zawdzięcza m.in. konkurencyjnym
kosztom siły roboczej. Ponadto za zaskakująco
niską uznano stopę inwestycji w Polsce w stosunku do rozwoju gospodarczego.
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Wygasa system kwot
mlecznych
Od początku kwietnia w UE nie obowiązuje już
system kwot mlecznych. Mimo tej zmiany, niektóre środki wsparcia dla producentów mleka pozostają - od dopłat bezpośrednich i dobrowolnego wsparcia dla inwestycji w ramach programów
rozwoju obszarów wiejskich po interwencję publiczną w razie potrzeby składowania. Przy spodziewanym wzroście popytu średnio o 2,1 proc.
rocznie, koniec kwot oznacza, że unijni rolnicy
będą mogli w pełni korzystać ze wzrostu gospodarczego, zwłaszcza w przypadku produktów o
wartości dodanej (np. ser).

NEW

O ostatecznej dacie likwidacji kwot zdecydowano po raz pierwszy w 2003 r., co miało zapewnić producentom w UE więcej elastyczności
w reagowaniu na rosnący popyt, zwłaszcza na
rynku światowym. Ponowne potwierdzenie miało miejsce w 2008 r. – wprowadzono wówczas
szereg środków umożliwiających „miękkie lądowanie”. Jeszcze w czasie istnienia kwot, eksport
nabiału z UE wzrósł w ciągu ostatnich 5 lat o 45
proc. pod względem wielkości i o 95 proc. pod
względem wartości. Prognozy rynkowe wskazują
na nadal dobre perspektywy dalszego wzrostu, w
szczególności dla produktów o wartości dodanej,
takich jak sery, jak również dla składników stosowanych w żywności dietetycznej i przeznaczonej
dla sportowców.
– Likwidacja systemu kwot mlecznych jest dla
Unii zarówno wyzwaniem, jak i szansą. Jest
wyzwaniem, ponieważ całe pokolenie rolników
będzie musiało zmierzyć się z zupełnie nowymi
okolicznościami i zapewne także z niestabilnością
rynku. Jest to jednak również szansa na wzrost i
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nowe miejsca pracy. Dzięki koncentracji na produktach o wartości dodanej oraz składnikach
żywności funkcjonalnej, sektor mleczarski ma
potencjał, żeby stać się siłą napędową europejskiej gospodarki. Obszary mniej uprzywilejowane,
gdzie likwidacja kwot może być postrzegana jako
zagrożenie, mają możliwość korzystania z szerokiej palety środków rozwoju obszarów wiejskich,
zgodnie z zasadą pomocniczości – powiedział, w
przededniu likwidacji kwot, komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Phil Hogan.
Wypowiadając się na temat nowych regulacji
komisarz Hogan podkreślił: – Koniec ery kwot
mlecznych stanowi zamknięcie rozdziału w historii europejskiej, a nawet globalnej dla sektora
mleczarskiego. Nastąpi otwarcie nowego rozdziału – nowa era bez ograniczeń w produkcji. Przy
spodziewanym wzroście popytu średnio o 2,1%
rocznie, koniec kwot oznacza, że unijni rolnicy
będą mogli w pełni korzystać ze wzrostu, zwłaszcza, jeśli chodzi o produkty o wartości dodanej,
take jak ser.

(2,4 proc.). Te ilości były następnie rozdzielane
między poszczególnych producentów (kwoty indywidualne) w każdym państwie członkowskim.
Jeżeli państwo członkowskie przekroczyło przyznane mu kwoty, producenci w tym państwie
uiszczali opłatę z tytułu nadwyżek (27,83 euro
za każde 100 kg). Opłata była proporcjonalna do
udziału danego producenta w nadwyżce w danym roku rozliczeniowym (od 1 kwietnia do 31
marca). Wysokość opłat była ustalana po redystrybucji kwot, których nie wykorzystali pozostali
producenci.
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NEW

Mimo zniesienia kwot mlecznych, niektóre środki
wsparcia pozostają dla producentów mleka niezmienne: od dopłat bezpośrednich i dobrowolnego wsparcia dla inwestycji w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich po interwencję
publiczną w razie potrzeby składowania. Pakiet
Mleczny wzmacnia również pozycję rolników
mleczarskich w łańcuchu rynku. Co więcej, Pakiet
Mleczny wzmacnia pozycję mleczarzy w łańcuchu rynkowym.
Jak działał system kwot?
System kwot mlecznych wprowadzono w latach
80., aby rozwiązać problem nadwyżek produkcji.
Każdemu państwu członkowskiemu przydzielano dwie kwoty – jedna określała dostawy do
mleczarni (97,6 proc. w skali całej UE), a druga
sprzedaż bezpośrednią na poziomie gospodarstw
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