NEWSLETTER marzec 2018

NEWSLETTER marzec 2018

Dodano: 05.04.2018

Kolejny krok Komisji w kierunku ochrony pracowników przed
rakotwórczymi chemikaliami
Komisja Europejska uczyniła dziś kolejny ważny krok
w kierunku ochrony pracowników w Unii Europejskiej
przed chorobami nowotworowymi i innymi istotnymi
problemami zdrowotnymi związanymi z pracą.
Komisja zaproponowała wprowadzenie limitów narażenia pracowników na pięć nowych substancji rakotwórczych, obok 21 substancji, dla których w bieżącej
kadencji Komisji takie limity zostały już ustanowione
bądź zaproponowane. Szacuje się, że dzisiejszy wniosek wpłynie korzystnie na warunki pracy ponad miliona
pracowników w UE i może zapobiec ponad 22 tys. zachorowań na choroby zawodowe.
Marianne Thyssen, unijna komisarz odpowiedzialna za
zatrudnienie, sprawy społeczne, umiejętności i mobilność pracowników, powiedziała: Komisja poczyniła dziś
kolejny ważny krok w walce z chorobami nowotworowymi związanymi z pracą i innymi istotnymi problemami
zdrowotnymi w miejscu pracy. Zaproponowaliśmy wprowadzenie limitów narażenia pracowników na pięć dodatkowych rakotwórczych substancji chemicznych. Poprawi to ochronę ponad miliona pracowników w Europie

i pomoże stworzyć zdrowsze i bezpieczniejsze miejsca
pracy, co jest podstawową zasadą Europejskiego filaru
praw socjalnych.
Komisja proponuje włączenie do dyrektywy w sprawie czynników rakotwórczych i mutagenów nowych
limitów narażenia na pięć rakotwórczych substancji
chemicznych. Wspomniane limity określają maksymalne dopuszczalne stężenie rakotwórczych substancji
chemicznych w powietrzu w miejscu pracy. Wybrano
pięć następujących substancji rakotwórczych o dużym
znaczeniu dla ochrony pracowników:
•• kadm i jego związki nieorganiczne,
•• beryl i jego związki nieorganiczne,
•• kwas arsenowy i jego sole, a także nieorganiczne związki arsenu,
•• formaldehyd,
•• 4,4’-metyleno-bis(2-chloroanilina) (MOCA).
Pierwsze trzy wymienione powyżej substancje są powszechnie stosowane w takich sektorach i produktach,
jak: produkcja i rafinacja kadmu, produkcja akumulatorów niklowo-kadmowych, platerowanie mechaniczne,
wytop cynku i miedzi, odlewnictwo, szkło, laboratoria,
elektronika, chemikalia, budownictwo, opieka zdrowotna, tworzywa sztuczne i recykling.
Wprowadzenie skutecznych środków zapobiegających
wysokiemu narażeniu na te pięć substancji i grupy substancji przyniesie pozytywne skutki wykraczające poza
profilaktykę nowotworów. Wprowadzenie limitów narażenia nie tylko doprowadzi do zmniejszenia liczby nowotworów związanych z pracą, lecz również ograniczy

inne poważne problemy zdrowotne powodowane substancjami rakotwórczymi i mutagennymi. Na przykład
narażenie na beryl oprócz raka płuc powoduje również
nieuleczalną przewlekłą chorobę berylową (berylozę).
Limity obowiązujące w całej UE sprzyjają również spójności, ponieważ tworzą jednakowe warunki działania
dla wszystkich przedsiębiorców oraz wskazują jasny,
wspólny cel pracodawcom, pracownikom i organom wykonawczym. Nowy wniosek legislacyjny pozwoli zatem
stworzyć bardziej skuteczny system ochrony zdrowia
pracowników i zapewni bardziej sprawiedliwe warunki
na jednolitym rynku.
Wniosek Komisji opiera się na dowodach naukowych
i jest wynikiem szeroko zakrojonych rozmów z właściwymi zainteresowanymi stronami, w szczególności
z pracodawcami, pracownikami i przedstawicielami
państw członkowskich.
Kontekst
Komisja jest zdecydowana działać na rzecz dalszej
poprawy prawa pracowników do wysokiego poziomu
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy.
W ramach Europejskiego filaru praw socjalnych, proklamowanego przez Parlament Europejski, Radę i Komisję na Szczycie Społecznym na rzecz Sprawiedliwego
Zatrudnienia i Wzrostu Gospodarczego w Göteborgu
w listopadzie 2017 r., uznaje się prawo pracowników
do zdrowego, bezpiecznego i dobrze przystosowanego środowiska pracy za niezbędne do osiągnięcia lepszych warunków życia i pracy w UE. Ochrona zdrowia
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pracowników poprzez ciągłe zmniejszanie narażenia na
substancje rakotwórcze i mutagenne w miejscu pracy
to konkretne działanie podjęte przez Komisję pod przewodnictwem Jeana-Claude’a Junckera w celu realizacji
tego priorytetu.
Z danych wynika, że nowotwory są główną przyczyną
zgonów związanych z wykonywaną pracą – odpowiadają za 52 proc. takich zgonów rocznie. W przypadku
chorób układu krążenia odsetek ten wynosi 24 proc.,
a w przypadku urazów – 2 proc. Nowotwory może
powodować narażenie na działanie niektórych chemikaliów w miejscu pracy. Choroba nowotworowa jest
wprawdzie chorobą złożoną i trudno jest jednoznacznie określić czynniki ją wywołujące, wiadomo jednak, że
nowotworom spowodowanym narażeniem na działanie
substancji chemicznych w miejscu pracy można zapobiec poprzez zmniejszenie lub wyeliminowanie takiego
narażenia.
Aby zagwarantować pracownikom ochronę przed takimi zagrożeniami, UE przyjęła w 2004 r. dyrektywę
2004/37/WE w sprawie czynników rakotwórczych i mutagenów. Dyrektywa ta określa działania, które należy
podjąć w celu wyeliminowania lub ograniczenia narażenia na rakotwórcze i mutagenne substancje chemiczne,
a tym samym ma pomóc w zapobieganiu zawodowym
chorobom nowotworowym i chorobom pokrewnym.
Wiedza naukowa na temat rakotwórczych lub mutagennych substancji chemicznych stale się powiększa,
a postęp technologiczny umożliwia poprawę ochrony
pracowników. Aby mechanizmy ochrony pracowników

ustanowione w tej dyrektywie były możliwie jak najbardziej skuteczne oraz aby we wszystkich państwach
członkowskich obowiązywały aktualne środki profilaktyczne, dyrektywa musi być regularnie aktualizowana.
Z tego względu Komisja wspiera stały proces aktualizacji dyrektywy w celu dostosowania jej do nowych
osiągnięć naukowych i technicznych, z uwzględnieniem
opinii partnerów społecznych i państw członkowskich.
W maju 2016 r. i w styczniu 2017 r. Komisja wystąpiła już
z dwoma wnioskami legislacyjnymi o nowelizację dyrektywy, w których określono dopuszczalne wartości dla
łącznie 21 czynników rakotwórczych. Pierwszy wniosek
został przyjęty przez współprawodawców pod koniec
2017 r. jako dyrektywa (UE) 2017/2398. Drugi wniosek dotyczący zmian legislacyjnych jest obecnie przedmiotem
rozmów prawodawców. W UE blisko 21 mln pracowników jest narażonych na co najmniej jedną z substancji
chemicznych wymienionych w tych trzech wnioskach.

Płatne staże w ETO!
Europejski Trybunał Obrachunkowy trzy razy do roku
oferuje możliwość odbycia staży w dziedzinach powiązanych z jego działalnością. Czas trwania stażu
wynosi trzy, cztery lub maksymalnie pięć miesięcy.
Trybunał oferuje staże odpłatne (1120 euro miesięcznie) lub bezpłatne, w zależności od możliwości budżetowych.
Staże organizowane są co roku i rozpoczynają się w następujących terminach:
- 1 lutego,
- 1 maja,
- 1 września.
Osoba ubiegająca się o staż musi spełnić następujące
wymagania:
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••

posiadać obywatelstwo jednego z państw
członkowskich Unii Europejskiej, chyba że organ powołujący zezwoli na odstępstwo;
•• posiadać uznawany dyplom wyższej uczelni
upoważniający do zakwalifikowania do grupy
funkcyjnej AD* zdefiniowanej w Regulaminie
pracowniczym urzędników Wspólnot Europejskich lub mieć ukończone co najmniej cztery
semestry studiów na wyższej uczelni, na kierunku, który pokrywa się z obszarem działalności Trybunału;
•• wykazać chęć uzyskania przeszkolenia
w jednym z obszarów działalności Trybunału;
•• nie mieć za sobą innego stażu w instytucji
lub organie UE;
•• deklarować biegłą znajomość jednego z języków urzędowych Unii Europejskiej oraz znajomość w stopniu zadowalającym co najmniej
jeszcze jednego języka urzędowego UE.
Zakwalifikowani kandydaci będą musieli przedstawić
aktualne zaświadczenie o niekaralności wydane przez
organ krajowy na potrzeby zatrudnienia w służbie publicznej oraz zaświadczenie lekarskie potwierdzające
wymaganą zdolność do wykonywania zadań służbowych.
REKRUTACJA - KLIK

Będziemy tam: II DZIEŃ
KSIĄŻKI AKADEMICKIEJ I NAUKOWEJ W BIAŁYMSTOKU
DZIEŃ KSIĄŻKI AKADEMICKIEJ I NAUKOWEJ W BIAŁYMSTOKU
Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku, ul. K. Ciołkowskiego 1K, 15-245 Białystok
Szanowni Państwo!
Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku serdecznie zaprasza do udziału w II Dniu
Książki Akademickiej i Naukowej w Białymstoku. Cykl
Dzień Książki Akademickiej i Naukowej ma na celu przede
wszystkim prezentację oraz promocję regionalnego rynku wydawniczego publikacji naukowych i akademickich
wśród jak najszerszego grona odbiorców. Pragniemy
upowszechniać informacje o autorach, instytucjach
i osobach prowadzących działalność wydawniczą, tytułach, seriach i nowościach wydawniczych, szczególnych osiągnięciach, aktualnym stanie rynku oraz jego
przyszłości, szansach i zagrożeniach.
II Dzień Książki Akademickiej i Naukowej odbędzie się 12
maja w Hali Sportowej Uniwersytetu w Białymstoku
przy ul. Świerkowej 20A, w ramach XV Ogólnopolskiego

Tygodnia Bibliotek. Tym razem organizatorzy zdecydowali o przeniesieniu wydarzenia do obiektu większego
i znanego mieszkańcom Białegostoku także jako miejsce odbywania się różnego rodzaju imprez masowych
w ciągu roku (m.in. wystawy minerałów, kotów rasowych, targi turystyczne, targi książki itp.).
Pierwsza edycja DKAiN odbyła się 11 maja w Uniwersyteckim Centrum Kultury i została objęta patronatem
honorowym Rektora UwB. Było to pierwsze tego typu
wydarzenie w Białymstoku. Główny punkt programu
stanowiły targi książki akademickiej i naukowej, w których wzięło udział kilkunastu wydawców z Białegostoku i regionu. Ponadto z Warszawy przyjechali przedstawiciele Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk,
którzy promowali niedawno opublikowany tom z serii
Katalog zabytków sztuki w Polsce, omawiający powiat
białostocki. Targom towarzyszyły wykłady i spotkania
z autorami oraz specjalistami, w tym z Piotrem Dobrołęckim, redaktorem naczelnym „Magazynu Literackiego
KSIĄŻKI”. Dodatkowo w Czytelni Humanistycznej Biblioteki Uniwersyteckiej zorganizowano kiermasz dubletów
i druków zbędnych, z którego dochód został przeznaczony na zakup nowości. We wszystkich wydarzeniach
wzięło udział ok. pół tysiąca osób, a sama impreza była
relacjonowana przez lokalną telewizję i inne media.
Podstawowym wydarzeniem II Dnia Książki Akademickiej i Naukowej będzie również prezentacja wydawnictw połączona ze sprzedażą publikacji. Podobnie jak
w zeszłym roku, nie przewiduje się żadnych opłat od
wydawców, którym gwarantujemy miejsce do prezen-
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tacji swojego dorobku. Wstęp na teren imprezy będzie
bezpłatny. Prezentacji poszczególnych wydawnictw
będą towarzyszyć spotkania z osobami zaangażowanymi w proces wydawniczy książek naukowych i akademickich, redaktorami, wydawcami i autorami oraz wykłady poświęcone zagadnieniu rynku książki naukowej
i akademickiej. Wydarzeniem wieńczącym imprezę będzie publiczna promocja najnowszej publikacji naukowej.
Na aktualnym etapie planowania wydarzenia jesteśmy Komisja Europejska proponuje dzisiaj obniżenie staotwarci na wszelkiego rodzaju propozycje i sugestie
wek za dokonywanie płatności transgranicznych
z Państwa strony, zarówno dotyczące organizacji im- w euro w obrębie całej UE. W świetle obecnych przepisów dla mieszkańców i przedsiębiorstw z krajów
prezy, jak i tematyki wydarzeń towarzyszących.
Organizator gwarantuje przeprowadzenie szeroko za- strefy euro nie stanowi różnicy, czy wykonują transkrojonej promocji z wykorzystaniem mediów trady- akcje w euro we własnym państwie, czy w innym pańcyjnych (lokalnych gazet oraz portali internetowych stwie członkowskim strefy euro.
dotyczących Białegostoku) oraz społecznościowych
(Facebook, blog i Instagram). Informacje o DKAiN zosta- Dzisiejszy wniosek ma na celu rozszerzenie tych korzyną także zamieszczone w „Biuletynie Informacyjnym ści na osoby i przedsiębiorstwa spoza państw strefy
Biblioteki Uniwersyteckiej”, rozsyłanym do wszystkich euro. Umożliwi to wszystkim klientom indywidualnym
studentów i pracowników UwB. Zabiegamy także o to, i przedsiębiorstwom, które przesyłają pieniądze, wypłaby i w tym roku przebieg wydarzenia relacjonowała lo- cają gotówkę lub dokonują płatności za granicą, czerkalna telewizja.
panie pełnych korzyści z jednolitego rynku. Wszystkie
Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w II Dniu Książki wewnątrzunijne płatności transgraniczne w euro dokoAkademickiej i Naukowej oraz kontaktu telefonicznego nywane poza strefą euro będą teraz kosztowały tyle
lub mailowego z organizatorami (tel.: 85 745 76 89, e- samo – z niewielkimi opłatami bądź całkowicie bez opłat
-mail: dkain.bguwb@gmail.com). Mamy nadzieję, że na- – co płatności krajowe w lokalnej walucie urzędowej. Posza propozycja spotka się z Państwa zainteresowaniem. nadto Komisja proponuje dzisiaj wprowadzenie większej
Serdecznie zapraszamy!
przejrzystości i konkurencyjności usług przeliczania
walut, gdy klienci indywidualni kupują towary i usługi
w innej walucie niż ich własna.

Tanie przelewy w euro w całej Unii i bardziej uczciwe przewalutowania

Wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za stabilność finansową, usługi finansowe i unię rynków
kapitałowych, Valdis Dombrovskis, stwierdził: Dzięki
dzisiejszemu wnioskowi stwarzamy obywatelom i przedsiębiorstwom z krajów spoza strefy euro takie same
warunki przy dokonywaniu płatności transgranicznych
w euro jak mieszkańcom krajów strefy euro. Wszyscy
Europejczycy będą mogli dokonywać przelewów transgranicznych w euro, płacąc tyle samo, ile zapłaciliby za
transakcje krajowe.” Dzisiejszy wniosek wymaga również pełnej przejrzystości podczas przeliczania walut,
gdy konsumenci dokonują płatności kartą w kraju, który
nie ma takiej samej waluty, jak ich własna.
Klienci indywidualni i przedsiębiorstwa ze strefy euro
korzystają już z bardzo niskich opłat za płatności transgraniczne w euro dzięki wprowadzeniu rozporządzenia
w sprawie płatności transgranicznych w 2001 r. W świetle obecnych przepisów dla mieszkańców i przedsiębiorstw z krajów strefy euro nie stanowi różnicy, czy
wykonują transakcje w euro we własnym państwie,
czy w innym państwie członkowskim strefy euro. Dzisiejszy wniosek ma na celu rozszerzenie tych korzyści
na osoby i przedsiębiorstwa spoza państw strefy euro,
kiedy podróżują lub dokonują płatności za granicą, co
ma zakończyć ponoszenie wysokich kosztów przy dokonywaniu wewnątrzunijnych transgranicznych transakcji w euro.
W szczególności propozycja ta gwarantuje, że opłaty
naliczane za płatności transgraniczne w euro będą
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takie same jak w przypadku analogicznych płatności
krajowych w lokalnej walucie. Pozwoli to na obniżenie
opłat do kilku euro, a nawet kilku centów. Na przykład
transgraniczne polecenie przelewu w euro (EUR) z Bułgarii będzie wyceniane tak samo jak krajowe polecenie
przelewu w lewach bułgarskich. To znacząca zmiana,
biorąc pod uwagę fakt, że opłaty za zwykłe polecenie
przelewu w niektórych krajach członkowskich spoza
strefy euro mogą być bardzo wygórowane (do 24 euro
za przelew 10 euro). Obecne wysokie opłaty stanowią
przeszkodę dla jednolitego rynku, stwarzając bariery
dla transgranicznych działań gospodarstw domowych
(kupowanie towarów i usług w innej strefie walutowej)
i przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich.
Tworzy to przepaść między mieszkańcami strefy euro,
którzy korzystają ze wspólnej waluty, a mieszkańcami spoza strefy euro, którzy mogą dokonywać tanich
transakcji jedynie na terenie swojego kraju.
Dzisiejszy wniosek prowadzi do przejrzystości w płatnościach w różnych walutach stosowanych na terenie
UE. Obecnie konsumenci zazwyczaj nie są informowani
lub świadomi kosztów transakcji, która wymaga dokonania przewalutowania. Wniosek ten wymaga zatem, aby
klienci indywidualni byli w pełni poinformowani o kosztach przeliczania walut zanim dokonają takiej płatności
(np. używając za granicą swojej karty podczas wypłacania pieniędzy z bankomatu lub dokonując płatności
kartą w punkcie sprzedaży bądź online). To oznacza, że
będą oni w stanie porównać koszty różnych przewalu-

towań, aby dokonać trafnego wyboru. Z najnowszych
ustaleń wynika, że konsumenci skarżą się na praktyki
w zakresie dynamicznego przeliczania walut – między
innymi podczas płacenia za granicą w ich walucie krajowej – i chcą ich zakazania, po tym jak okazało się, że
w większości zbadanych przypadków konsumenci ponosili straty. Brak niezbędnych informacji do podjęcia
najlepszej decyzji często prowadzi do nieuczciwego
skłaniania klientów do stosowania droższego przeliczania walut. Zadaniem Europejskiego Urzędu Nadzoru
Bankowego będzie sporządzenie projektu niezbędnego
regulacyjnego standardu technicznego, w celu wdrożenia zwiększonej przejrzystości.
Wniosek ustawodawczy zostanie teraz przedłożony
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie do przyjęcia.
Kontekst
Kluczowym priorytetem dla Komisji Junckera jest budowanie głębszego i bardziej uczciwego jednolitego rynku,
który umożliwi ludziom, usługom, towarom i kapitałowi
swobodę przepływu w gospodarce o rocznym produkcie krajowym brutto wynoszącym 15 bilionów euro.
Jednolity rynek ma na celu umożliwienie konsumentom
dostępu do lepszych produktów i niższych cen dzięki
większej konkurencyjności. Komisja Europejska podjęła
już wiele działań chroniących i wzmacniających pozycję europejskich klientów indywidualnych w obszarze
usług finansowych, takich jak: dyrektywa w sprawie
rachunku płatniczego przyznaje wszystkim mieszkańcom UE dostęp do podstawowego rachunku bankowe-

go; dyrektywa w sprawie usług płatniczych przynosi
znaczący wzrost bezpieczeństwa płatności oraz zaproponowane przez Komisję rozporządzenie w sprawie
ogólnoeuropejskiego indywidualnego projektu emerytalnego (OIPE), które to rozporządzenie umożliwi większy wybór przy oszczędzaniu na emeryturę. W marcu
2017 r. Komisja Europejska opublikowała plan działania
przedstawiający strategię wzmocnienia jednolitego
rynku UE dla klientów usług finansowych. Komisja realizuje obecnie pierwsze dwa działania przewidziane
w tym planie działania, które dotyczą przejrzystości
i opłat za transakcje transgraniczne: płatności transgraniczne są kluczowe dla integracji gospodarki UE.
Odgrywają one ważną rolę w jednoczeniu obywateli
i przedsiębiorstw UE. Ograniczenia i nadmierne koszty
wpływające na płatności transgraniczne są przeszkodą dla realizacji jednolitego rynku.
Aby przygotować zmiany rozporządzenia 924/2009, Komisja przeprowadziła konsultacje publiczne od lipca do
października 2017 r. w celu zebrania poglądów zainteresowanych stron co do najlepszego rozwiązania w kwestii realizacji celu obniżenia kosztów płatności transgranicznych w UE. W odpowiedzi na konsultacje publiczne
użytkownicy usług płatniczych (zarówno klienci indywidualni, jak i przedsiębiorstwa) wskazali na wysokie opłaty, które ponoszą za transakcje transgraniczne oraz na
brak przejrzystości w naliczaniu opłat. Dostawcy usług
płatniczych domagali się głównie wprowadzenia zróżnicowania pomiędzy płatnościami w euro, które były
przetwarzane bezpośrednio (np. przetwarzane auto-
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matycznie bez działań ręcznych), oraz dużo mniej wydajnymi, a przez to droższymi procesami przetwarzania
płatności w innych walutach.

Dodano: 26.03.2018

Kulisy sesji plenarnej PE
Za kulisami sesji plenarnych Parlamentu Europejskiego
europosłowie mają sporo pracy: spotkania grup politycznych, spotkania koordynatorów, posiedzenia komisji, spotkania delegacji, konferencje prasowe i wywiady.
Powód jest prosty: kiedy nie siedzą na sali obrad, muszą przygotować głosy i stanowiska, które chcą bronić.

Dodano: 19.03.2018

Środki dla gmin na sieci WiFi
Komisja Europejska uruchomiła dzisiaj portal internetowy WiFi4EU. Gminy z całej Europy zachęca
się teraz do wpisywania do rejestru swoich danych

w oczekiwaniu na pierwsze zaproszenie do składania projektów, które zostanie opublikowane w połowie maja. Udział w programie jest dla gmin szansą
na otrzymanie środków unijnych na sfinansowanie
instalacji publicznie dostępnych hotspotów Wi-Fi,
w których korzystanie z internetu będzie bezpłatne.
W ramach programu WiFi4EU gminom oferowany jest
bon o wartości 15 tys. euro do wykorzystania na instalację hotspotów Wi-Fi w przestrzeni publicznej, w tym
w miejscach takich jak biblioteki, muzea, parki czy place.
Jak oznajmił przewodniczący Jean-Claude Juncker, inicjatywa WiFi4EU ma służyć temu, aby do 2020 r. każda wieś i każde miasto w Europie oferowały bezpłatny
dostęp do internetu w pobliżu głównych skupisk życia
publicznego.
Gminy mogą wykorzystać bony otrzymane w ramach
programu WiFi4EU na zakup i instalację sprzętu Wi-Fi
(punktów dostępu do bezprzewodowego internetu)
w wybranych przez siebie ośrodkach lokalnego życia
publicznego. Koszty utrzymania sieci będą pokrywane
przez gminy.
Wiceprzewodniczący do spraw jednolitego rynku cyfrowego Andrus Ansip oświadczył: Uruchamiając dzisiaj portal WiFi4EU, czynimy konkretny krok, aby pomóc
gminom w zapewnianiu bezpłatnego Wi-Fi. To już duży
postęp, ale też gorąco apeluję do Parlamentu Europejskiego i Rady o ukończenie prac nad zaproponowanym
kodeksem łączności elektronicznej, co pozwoli zapewnić
szybkie łącza internetowe w całej UE. Dotyczy to rów-

nież koordynacji zarządzania widmem w całej Europie
oraz silnego pobudzania inwestycji w sieci o dużej przepustowości, których potrzebuje Europa.
Komisarz do spraw gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego, Marija Gabriel, wyjaśniła: Inicjatywa
WiFi4EU zapewni tysiącom Europejczyków bezpłatny dostęp do internetu w miejscach publicznych w całej UE.
Dzięki programowi WiFi4EU społeczności lokalne będą
w stanie ułatwić ludności łączenie się z internetem, co
umożliwi jej pełne korzystanie z nieograniczonego potencjału, jaki oferuje digitalizacja. Jest to konkretny krok
w kierunku urzeczywistnienia jednolitego rynku cyfrowego.
Na okres do 2020 r. w budżecie UE zarezerwowano
kwotę 120 mln euro, która przeznaczona jest na finansowanie sprzętu potrzebnego do świadczenia usług publicznego dostępu do Wi-Fi w maksymalnie 8 tys. gmin
we wszystkich państwach członkowskich UE oraz
w Norwegii i Islandii.
Jak złożyć wniosek o bon w ramach programu WiFi4EU?
•• Etap rejestracji: począwszy od 20 marca
2018 r. gminy powinny rejestrować się w portalu www.WiFi4EU.eu.
•• Etap składania wniosków: pierwsze zaproszenie do składania wniosków zostanie ogłoszone w połowie maja 2018 r. – do rozdysponowania między zarejestrowane gminy, które
złożą wtedy wnioski, będzie tysiąc bonów
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WiFi4EU o wartości 15 tys. każdy. Bony będą wie przenoszenia treści, które zapewni Europejczykom
rozdzielane zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
– już w pierwszych miesiącach 2018 r. – dostęp podczas
•• Etap przyznania bonów: Komisja ogłosi, dbając podróży do filmów, muzyki, gier wideo lub książek elekprzy tym o równomierne rozłożenie geograficz- tronicznych, na które wykupili abonament w swoim krane, nazwy tysiąca gmin, które otrzymają finan- ju, czy też w sprawie uwolnienia pasma 700 MHz na posowanie w ramach pierwszego zaproszenia do trzeby rozwoju sieci 5G i nowych usług internetowych.
składania wniosków. Każdy kraj uczestniczący Trwają negocjacje w sprawie 14 wniosków ustawodaww programie otrzyma co najmniej 15 bonów.
czych w ramach strategii jednolitego rynku cyfrowego,
•• W ciągu najbliższych dwóch lat ogłoszone która jest jednym z priorytetów Komisji Junckera. Kozostaną kolejne cztery zaproszenia.
misja zaapelowała do Parlamentu Europejskiego i Rady
Korzystanie z sieci sfinansowanych w ramach inicjaty- o przyspieszenie rozpatrywania wszystkich już przedwy WiFi4EU będzie bezpłatne, nie będzie poprzedzone łożonych wniosków.
reklamami i nie będzie się wiązać z koniecznością udo- Więcej informacji
stępniania danych osobowych do celów komercyjnych. Pytania i odpowiedzi
Środki finansowe zostaną przyznane wyłącznie sieciom, Zestawienie informacji
które nie powielają w tej samej przestrzeni publicznej
istniejących bezpłatnych prywatnych lub publicznych
ofert takiej samej jakości.
Dodano: 16.03.2018
Kontekst
Inicjatywa WiFi4EU, zapowiedziana przez przewodniczącego Jeana-Claude’a Junckera we wrześniu 2016 r.
w jego orędziu o stanie Unii Europejskiej, stanowi część
ambitnej reformy unijnych przepisów telekomunikacyjnych, obejmującej nowe środki służące zaspokojeniu coraz większych potrzeb Europejczyków w zakresie łączności, a także zwiększeniu konkurencyjności Europy.
UE w szybkim tempie osiągnęła ważne porozumienia
w sprawie zniesienia opłat roamingowych od 15 czerwca 2017 r. dla wszystkich podróżujących po UE, w spra-

UE w 2017 r.
kliknij aby pobrać RAPORT
Rok 2017 był dla Unii Europejskiej rokiem przełomowym.
To rok, w którym obchodziliśmy 60. rocznicę podpisania
traktatów rzymskich. To rok, w którym powracaliśmy myślami do tego, jak wiele się zmieniło w ciągu ostatnich
60 lat: nasza Unia jest teraz większa, silniejsza i bardziej
różnorodna niż w 1957 r.

Był to również rok, w którym po raz kolejny opowiedzieliśmy się po stronie naszych wspólnych przekonań.
Wartości i aspiracje, które były fundamentem Unii Europejskiej, wciąż są siłą napędową współczesnej Europy.
Wolność, demokracja, równość, poszanowanie godności
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ludzkiej i praworządność: oto wartości, które nas jednoczą i które nas chronią.
W ciągu ostatnich kilku lat udało nam się wiele dokonać. Realizujemy wszystkie 10 priorytetów, które zostały
wyznaczone przez Komisję Europejską i zatwierdzone
przez Parlament Europejski oraz państwa członkowskie.
W ten sposób wywiązujemy się z zadania, jakie w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 r. powierzyli
nam obywatele Europy i wybrany przez nich parlament.
W tej publikacji znajdą Państwo podsumowanie naszej
działalności w 2017 r.
Według Biura Analiz Parlamentu Europejskiego trzy lata
po objęciu urzędu obecna Komisja przedstawiła już 80
proc. inicjatyw, które zapowiedziała na początku kadencji, a w niektórych priorytetowych dziedzinach, takich
jak jednolity rynek cyfrowy, odsetek ten wynosi aż 94
proc., czyli przedstawiono już prawie wszystkie z początkowo ogłoszonych inicjatyw.
Ożywienie gospodarcze trwa już piąty rok, a jego efekty są odczuwalne w każdym z państw członkowskich.
W latach 2016 i 2017 wzrost gospodarczy był szybszy
niż w Stanach Zjednoczonych i Japonii. Wskaźnik zatrudnienia jest rekordowo wysoki, a stopa bezrobocia
najniższa od dziewięciu lat. Nasz plan inwestycyjny dla
Europy doprowadził już do uruchomienia inwestycji na
ponad 256 mld euro i umożliwił stworzenie ponad 300
tys. nowych miejsc pracy. Bardzo mnie cieszy, że do
2020 r. Parlament Europejski i kraje członkowskie postanowiły zwiększyć budżet Europejskiego Funduszu

na rzecz Inwestycji Strategicznych do co najmniej 500
mld euro i poszerzyć jego zakres.
Obiecałem Państwu, że Unia Europejska będzie działać na dużą skalę w kwestiach o pierwszorzędnym
znaczeniu, a w kwestiach mniej istotnych będzie
ograniczała swoje działania. Dlatego w 2017 r. liczba
nowych inicjatyw ustawodawczych spadła do 21. Za
czasów poprzednich Komisji liczba inicjatyw przekraczała 100 rocznie. Koncentrujemy naszą uwagę na
konkretnych działaniach zmieniających życie obywateli na lepsze, takich jak zniesienie opłat roamingowych, co oznacza, że podczas podróży po UE można
wysyłać SMS-y, telefonować i korzystać z internetu
bez dodatkowych opłat.
Przewodniczący Komisji Europejskiej
Jean-Claude Juncker

Dodano: 14.03.2018

Komisja przedstawia wnioski, które ją wzmocnią
i uczynią bardziej skuteczną i bezpieczniejszą

Komisja przedstawia dziś wniosek w sprawie reformy
wspólnej polityki wizowej UE, aby dostosować przepisy do zmieniających się problemów związanych z bezpieczeństwem, wyzwań związanych z migracją i nowych możliwości, jakie oferuje postęp technologiczny.
Proponowane zmiany do kodeksu wizowego uproszczą legalnie podróżującym osobom uzyskanie wizy
na wjazd do Europy, co ułatwi turystykę, handel
i kontakty biznesowe, a jednocześnie umocni bezpieczeństwo i ograniczy ryzyko związane z nielegalną
migracją.
Komisarz do spraw migracji, spraw wewnętrznych
i obywatelstwa Dimitris Avramopoulos powiedział: Co
roku miliony podróżujących odwiedzają terytorium UE,
co pozwala się rozwijać naszej branży przewoźniczej
i turystycznej. Proponowane przez nas dziś reformy ułatwią osobom podróżującym legalnie szybsze uzyskanie
wizy, a jednocześnie poprawione zostaną normy bezpieczeństwa i łatwiej będzie można wykryć i zatrzymać
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podróżujących nielegalnie. Nowe przepisy zagwarantują również, że nasza wspólna polityka wizowa pomoże
zwiększyć współpracę z państwami trzecimi w zakresie
powrotu migrantów o nieuregulowanym statusie.
Sektor podróży i turystyki odgrywa kluczową rolę w gospodarce europejskiej i generuje około 10 proc. PKB UE.
Mimo że państwa członkowskie UE należą do najważniejszych światowych kierunków turystycznych, długie
i skomplikowane procedury mogą zniechęcać turystów
do podróży do Europy, co skutkuje przekierowaniem
inwestycji i wydatków na inne kraje i ma negatywny
wpływ na unijną gospodarkę. Jednocześnie korzyści
płynące z ruchu wizowego należy zrównoważyć przez
lepszą migrację oraz bezpieczeństwo granic i zarządzanie nimi, tak aby można było odpowiednio reagować na
obecne i przyszłe wyzwania w zakresie bezpieczeństwa i migracji.
Dzisiejsze zmiany do kodeksu wizowego stanowią
pierwszy etap reformy wspólnej polityki wizowej UE
– następnym etapem będzie wniosek dotyczący aktualizacji wizowego systemu informacyjnego (VIS), który
zostanie złożony wiosną tego roku.
Prostsze, szybsze i bardziej bezpieczne procedury
Proponowane dzisiaj zmiany mają na celu zmodernizowanie i uproszczenie wspólnych przepisów wizowych
oraz usprawnienie procesu wydawania wiz zarówno dla
podróżujących legalnie osób, jak i dla państw członkowskich, przy jednoczesnym wzmocnieniu standardów
bezpieczeństwa procedury wizowej.

••

••

••

Szybsze i bardziej elastyczne procedury:
czas na rozpatrywanie wniosków wizowych
zostanie skrócony z 15 do 10 dni. Podróżni
będą mogli składać wnioski nawet na sześć
miesięcy przed planowaną podróżą, zamiast
obecnych trzech miesięcy, a także wypełniać
i podpisywać wnioski drogą elektroniczną.
Wizy wielokrotnego wjazdu o przedłużonej
ważności:zharmonizowane zasady będą
miały zastosowanie do wiz wielokrotnego
wjazdu, aby lepiej zapobiegać zjawisku polegającemu na wykorzystywaniu mniej rygorystycznych procedur wizowych (visa
shopping) oraz zmniejszyć koszty i zaoszczędzić czas, zarówno państw członkowskich,
jak i osób często podróżujących. Takie wizy
wielokrotnego wjazdu będą wydawane wiarygodnym, regularnie podróżującym osobom
posiadającym pozytywną tzw. „historię wizową” na wydłużany stopniowo okres od jednego do pięciu lat. Spełnianie przez podróżnych
warunków wjazdu będzie dokładnie i regularnie sprawdzane.
Wizy krótkoterminowe na granicach zewnętrznych: w celu ułatwienia turystyki
krótkoterminowej zezwala się państwom
członkowskim na wydawanie wiz jednorazowego wjazdu bezpośrednio na zewnętrznych
granicach lądowych i morskich w ramach

czasowych i sezonowych programów, z zastrzeżeniem ściśle określonych warunków.
Wizy te będą ważne na okres pobytu trwający maksymalnie siedem dni jedynie w wydającym je państwie członkowskim.
•• Dodatkowe środki na rzecz wzmocnienia
bezpieczeństwa: biorąc pod uwagę znaczny
wzrost kosztów rozpatrywania wniosków
w ostatnich latach, podwyższona zostanie
w umiarkowanym stopniu opłata wizowa
(z 60 euro do 80 euro), która nie była podnoszona od 2006 r. Ta umiarkowana podwyżka
opłaty ma umożliwić państwom członkowskim utrzymanie odpowiedniego poziomu
personelu konsularnego na całym świecie,
aby zapewnić ściślejszą kontrolę bezpieczeństwa, a także modernizację sprzętu informatycznego i oprogramowania, a nie będzie
jednocześnie stanowiła zbytniego obciążenia
dla wnioskodawców.
Polityka wizowa jako narzędzie pomagające poprawić współpracę w zakresie powrotów i readmisji
Zgodnie z wystosowanym w czerwcu 2017 r. przez
przywódców państw UE wezwaniem, poprzez lepsze
wykorzystanie efektu dźwigni wspólnej polityki wizowej UE Komisja przyspiesza dziś również wspólne
unijne działania w zakresie powrotów i readmisji. Komisja proponuje wprowadzenie nowego mechanizmu,
który zapewni bardziej rygorystyczne warunki roz-
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patrywania wniosków o wizy, w przypadku gdy dany
kraj partnerski nie będzie w wystarczającym stopniu
współpracował w zakresie readmisji migrantów o nieuregulowanym statusie, w tym podróżnych, którzy
legalnie wjechali na teren UE po otrzymaniu wizy, ale
nie wyjechali w przewidzianym terminie. Nowe przepisy umożliwią Komisji przeprowadzanie regularnej oceny
współpracy w dziedzinie powrotów z państwami spoza
UE. W razie potrzeby Komisja wraz z państwami członkowskimi może się zdecydować na bardziej restrykcyjne wdrażanie pewnych przepisów kodeksu wizowego,
w tym dotyczących maksymalnego czasu rozpatrywania wniosków, okresu ważności wydawanych wiz, kosztów opłat wizowych i zwolnień z takich opłat w przypadku niektórych podróżnych, takich jak dyplomaci.
Wzmocnienie kontroli bezpieczeństwa
Wiosną tego roku Komisja przedstawi wniosek dotyczący przeglądu wizowego systemu informacyjnego (VIS)
– bazy danych, w której rejestrowane są wnioski wizowe i dane personalizacyjne wnioskodawców. Reforma
ma na celu ułatwienie szybkich i skutecznych kontroli
„historii wizowej” osób, które złożyły wniosek o wizę,,
zarówno dla urzędników wydających wizy, jak i dla
funkcjonariuszy straży granicznej. Zlikwiduje ona również kolejną lukę informacyjną na szczeblu UE poprzez
umożliwienie organom krajowym dostępu do informacji
dotyczących wiz długoterminowych i zezwoleń na pobyt i wymiany takich informacji, do celów związanych
z zarządzaniem granicami i bezpieczeństwem.

Podstawowe przepisy będą obejmować obowiązkowe kontrole polegające na porównywaniu wniosków
wizowych z odnośnymi bazami danych dotyczącymi
bezpieczeństwa i migracji w celu zapewnienia pełnej
interoperacyjności systemu VIS z ogólnounijnymi bazami danych, takimi jak nowo utworzony system wjazdu/wyjazdu (EES), system informacyjny Schengen (SIS)
oraz europejski system przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS), poprzez jednolity portal wyszukiwania.
Refleksje na temat wiz cyfrowych
Przed końcem 2018 r. Komisja rozpocznie studium wykonalności i zainicjuje dyskusję z Parlamentem Europejskim i państwami członkowskimi na temat sposobu
wprowadzenia pełnej cyfryzacji procesu ubiegania się
o wizę.
Kontekst
Wspólna polityka wizowa UE ułatwia podróżowanie do
UE w celach turystycznych i biznesowych, przyczyniając się do rozwoju unijnej gospodarki, kontaktów międzyludzkich i wymiany kulturalnej. Tylko w 2016 r. wydanych zostało prawie 14 mln wiz Schengen na pobyt
krótkoterminowy (patrz najnowsze statystyki dotyczące wiz Schengen).
Obecnie istnieje 105 państw i podmiotów politycznych
spoza UE, których obywatele potrzebują wizy, aby móc
podróżować po strefie Schengen (pełna lista dostępna
jest tutaj)). Ogólnie rzecz biorąc, wiza krótkoterminowa

wydana przez jedno z państw Schengen uprawnia jego
posiadacza do podróżowania w każdym z 26 państw
Schengen przez okres nieprzekraczający 90 dni w każdym okresie 180-dniowym.
Od czasu wejścia w życie kodeksu wizowego w 2010 r.
środowisko, w którym realizowana jest polityka wizowa,
uległo znacznej zmianie. W ostatnich latach UE stanęła przed nowymi wyzwaniami związanymi z migracją
i bezpieczeństwem. We wrześniu 2017 r. Komisja ogłosiła, że przedstawi propozycje dotyczące sposobów unowocześnienia wspólnej unijnej polityki wizowej. Komisja
potwierdziła, że przedstawi projekt zmiany kodeksu
wizowego w swoim programie prac na 2018 r., a jednocześnie wycofa swój wcześniejszy wniosek w tej samej
sprawie.
Jednocześnie UE modernizuje swoje systemy informacyjne w zakresie zarządzania granicami, aby zlikwidować luki informacyjne i poprawić bezpieczeństwo
wewnętrzne. Przyszłe zmiany systemu VIS – wraz
z niedawnym przyjęciem systemu wjazdu/wyjazdu
(EES) oraz europejskim systemem informacji o podróży
oraz zezwoleń na podróż (ETIAS) – będą jeszcze jednym elementem na rzecz interoperacyjności systemów
informacji UE.
Więcej informacji
•• Pytania i odpowiedzi: Dostosowanie wspólnej
polityki wizowej UE do nowych wyzwań
•• ZESTAWIENIE INFORMACJI: Silniejsza, skuteczniejsza i bezpieczniejsza polityka wizowa UE
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••
••
••
••
••

Komunikat: Dostosowanie wspólnej polityki
wizowej do nowych wyzwań
Wniosek: Rozporządzenie zmieniające kodeks
wizowy
Załączniki do wniosku w sprawie rozporządzenia.
Dokument roboczy służb Komisji: ocena skutków
Dokument roboczy służb Komisji: streszczenie
oceny skutków

Dodano: 13.03.2018

UE a inwestycje transgraniczne
Komisja Europejska czyni dziś ważny krok w kierunku rozwoju unii rynków kapitałowych, wspierając
alternatywne źródła finansowania i znosząc bariery
dla inwestycji transgranicznych.
Unia rynków kapitałowych przyniesie korzyści wszystkim państwom członkowskim, w szczególności zaś
wzmocni unię gospodarczą i walutową poprzez promowanie udziału sektora prywatnego w podziale ryzyka.
Przedstawione dziś wnioski, które opierają się na po-

stępach już osiągniętych od czasu zainaugurowania
inicjatywy w sprawie unii rynków kapitałowych w 2015
r., przyczynią się do pobudzenia transgranicznego rynku funduszy inwestycyjnych, będą wspierać unijny rynek obligacji zabezpieczonych jako źródło finansowania
długoterminowego oraz zapewnią inwestorom większą
pewność prawa w kontekście transakcji transgranicznych w obrocie papierami wartościowymi i wierzytelnościami. Unia rynków kapitałowych to jeden z priorytetów
Komisji Junckera. Ma ona wzmocnić gospodarkę Europy
i pobudzać inwestycje, co poskutkuje stworzeniem nowych miejsc pracy. Jej celem jest zmobilizowanie kapitału i skierowanie go do wszystkich przedsiębiorstw w UE,
w szczególności do małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP), które tego potrzebują, by móc się rozwijać.
Szybkie przyjęcie tych wniosków przez Parlament Europejski i Radę umożliwi przedsiębiorstwom i inwestorom pełniejsze wykorzystanie możliwości oferowanych
przez jednolity rynek. Ponadto Komisja wzywa współprawodawców do szybkiego przyjęcia kluczowych reform mających na celu ukończenie procesu tworzenia
unii rynków kapitałowych, takich jak wnioski w sprawie
wzmocnienia nadzoru nad rynkiem kapitałowym, restrukturyzacji przedsiębiorstw i nowych możliwości gromadzenia oszczędności przez konsumentów. Spośród 12
przedstawionych przez Komisję wniosków, które miały
przyczynić się do ustanowienia fundamentów unii rynków kapitałowych, na obecnym etapie tylko 3 zostały
uzgodnione przez współprawodawców.

Wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za stabilność finansową, usługi finansowe i unię rynków kapitałowych Valdis Dombrovski spowiedział: Przedstawione
dzisiaj propozycje stanowią część szerszej strategii na
rzecz wzmocnienia rynków kapitałowych i zachęcania
do inwestycji w UE. Aby do 2019 r. w Europie powstała
prawdziwa unia rynków kapitałowych, musimy kontynuować prace w trzech obszarach: europejskich znaków
jakości i paszportów dla produktów finansowych, zharmonizowanych i uproszczonych przepisów mających
na celu pogłębienie rynków kapitałowych oraz bardziej
spójnego i skutecznego nadzoru.
Wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za zatrudnienie, wzrost gospodarczy, inwestycje i konkurencyjność Jyrki Katainen oświadczył: Chcemy, by
przedsiębiorstwa, zwłaszcza małe i średnie, zyskały
łatwiejszy dostęp do potrzebnego im finansowania na
korzystniejszych warunkach. Pomoże im w tym pogłębiony jednolity rynek, który jednocześnie umożliwi im
rozwój. Komisja wypełnia swoje zobowiązania w zakresie ustanowienia fundamentów unii rynków kapitałowych. Teraz inicjatywa leży po stronie Parlamentu Europejskiego i Rady. Komisja wyraża swoją gotowość do
współpracy, tak by wszystkie wnioski ustawodawcze
zostały przyjęte do 2019 r.
Unijna komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci Vĕra Jourová powiedziała:
Nowe przepisy ułatwią MŚP dostęp do kredytów i będą
wspierać inwestycje transgraniczne. Chcemy zapewnić
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pewność prawa i wyeliminować ryzyko prawne w przypadku transgranicznych przelewów wierzytelności oraz
transakcji, które są istotne dla finansowania MŚP.
Szczegółowe informacje na temat przedstawionych
dziś wniosków
•• Europejskie obligacje zabezpieczone
Komisja przedstawia dziś wniosek w sprawie wspólnych przepisów – dyrektywy i rozporządzenia – dotyczących obligacji zabezpieczonych. Łączna kwota
otwartych pozycji w obligacjach zabezpieczonych
wynosi 2,1 bln euro, co czyni rynek tych instrumentów
jednym z największych rynków długu w UE. Banki europejskie są światowymi liderami na tym rynku, który
stanowi ważne źródło finansowania długoterminowego
w wielu państwach członkowskich UE.
Obligacje zabezpieczone to instrumenty finansowe zabezpieczone wydzieloną pulą kredytów. Są one uważane za korzystne nie tylko dlatego, że umożliwiają finansowanie pożyczek w sposób racjonalny pod względem
kosztów, ale również ze względu na to, że są wyjątkowo bezpieczne. Rynek unijny jest jednak obecnie rozdrobniony, a w poszczególnych państwach członkowskich sytuacja przedstawia się odmiennie.
Proponowane przepisy opierają się na wysokiej jakości standardach i najlepszych praktykach. Mają one
ułatwić korzystanie na większą skalę z obligacji zabezpieczonych, stanowiących stabilne i opłacalne źródło
finansowania dla instytucji kredytowych, zwłaszcza
w przypadku rynków słabiej rozwiniętych. Zapewnią

one również inwestorom większe i bezpieczniejsze możliwości inwestycyjne.
Jednocześnie wniosek ma na celu obniżenie kosztów
finansowania zewnętrznego dla całej gospodarki. Z szacunków Komisji wynika, że unijni kredytobiorcy mogliby
zaoszczędzić między 1,5 a 1,9 mld euro rocznie.
•• Transgraniczna dystrybucja funduszy inwestycyjnych
Fundusze inwestycyjne stanowią istotne narzędzie,
które pozwala skierować oszczędności prywatne do
gospodarki i zwiększa możliwości finansowania dla
przedsiębiorstw. Unijny rynek funduszy inwestycyjnych ma wartość 14,3 bln euro. Nie osiągnął on jednak jeszcze w pełni swojego potencjału. Nieco ponad
jedna trzecia (37 %) funduszy UCITS i około 3 % alternatywnych funduszy inwestycyjnych (AFI) jest zarejestrowanych w celu sprzedaży swoich jednostek
w więcej niż trzech państwach członkowskich, co
wynika między innymi z barier regulacyjnych, które
utrudniają obecnie transgraniczną dystrybucję funduszy inwestycyjnych.
Przedstawiony dziś wniosek ma na celu wyeliminowanie przeszkód dla wszelkiego rodzaju funduszy
inwestycyjnych, co sprawi, że transgraniczna dystrybucja ich jednostek będzie prostsza, szybsza
i tańsza. Większa konkurencja przełoży się z kolei na
większy wybór i lepszą wartość dla inwestorów, przy
jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu ochrony inwestorów.
v

••

Prawo właściwe dla transakcji transgranicznych w obrocie papierami wartościowymi i wierzytelnościami
Przelew wierzytelności odnosi się do sytuacji, w której
wierzyciel przenosi na inną osobę prawo do dochodzenia wierzytelności w zamian za płatność. Z systemu
tego korzystają przedsiębiorstwa, aby uzyskać płynność i dostęp do kredytów. W obecnej chwili brak jest
pewności prawa co do tego, które prawo krajowe ma
zastosowanie przy ustalaniu, kto posiada wierzytelność po dokonaniu jej przelewu w przypadku sprawy
transgranicznej. Przedstawiony dziś projekt nowych
przepisów doprecyzowuje, zgodnie z jakim prawem
mają być rozstrzygane takie spory – co do zasady miałoby to być prawo państwa, w którym wierzyciel ma
miejsce zwykłego pobytu – bez względu na to, w którym państwie członkowskim sądy lub organy dokonują rozpoznania sprawy. Wniosek ten przyczyni się do
promowania inwestycji transgranicznych, zapewnienia
dostępu do tańszych kredytów i zapobiegania ryzyku
systemowemu.
Komisja przyjęła również komunikat mający na celu doprecyzowanie, które prawo krajowe będzie miało zastosowanie przy ustalaniu, kto jest właścicielem papierów
wartościowych w ramach transakcji transgranicznej.
Zwiększona pewność prawa przełoży się na wzrost
inwestycji transgranicznych, łatwiejszy dostęp do tańszych kredytów i większą integrację rynku.

NEWSLETTER marzec 2018

Kontekst:
W 2015 r. Komisja przedstawiła plan działania na rzecz
unii rynków kapitałowych, którego celem jest stworzenie prawdziwego, jednolitego rynku kapitałowego
w całej UE. Ów plan działania jest jednym z filarów
planu inwestycyjnego dla Europy – tzw. planu Junckera. Jednolity rynek kapitałowy przyniesie korzyści
wszystkim państwom członkowskim UE, a w szczególności wzmocni unię gospodarczą i walutową poprzez
promowanie transgranicznego udziału sektora prywatnego w podziale ryzyka w strefie euro, co w istotnym
stopniu pomoże zamortyzować wstrząsy gospodarcze
o charakterze systemowym.
Plan działania powstał w oparciu o następujące priorytety:
•• pogłębienie integracji finansowej i zwiększenie konkurencji,
•• stworzenie nowych możliwości dla inwestorów,
•• połączenie branży finansowej z gospodarką
realną dzięki promowaniu pozabankowych
źródeł finansowania,
•• zapewnienie silniejszego i bardziej odpornego
systemu finansowego.
W przeglądzie śródokresowym planu działania na rzecz
unii rynków kapitałowych opublikowanym w czerwcu
2017 r. przedstawiono informacje na temat dotychczasowych postępów w realizacji tego planu i określono
ramy czasowe dla kolejnych działań. W tym kontekście

Komisja zapowiedziała, że w I kwartale 2018 r. opublikuje szereg wniosków ustawodawczych dotyczących
w szczególności funduszy inwestycyjnych, obligacji zabezpieczonych i rozstrzygania sporów. Wnioski te znajdują się w przedstawionym dziś pakiecie.

Dodano: 12.03.2018

Centrum wiedzy na temat fałszowania i jakości żywności
W odpowiedzi na obawy konsumentów co do jakości
żywności i nadużyć dotyczących żywności Komisja
Europejska dokona jutro inauguracji centrum wiedzy
na temat fałszowania i jakości żywności – prowadzonego przez Wspólne Centrum Badawcze.
Centrum wiedzy – sieć składająca się z ekspertów zarówno z Komisji, jak i spoza niej – będzie wspierać decydentów
UE i władze krajowe, udostępniając i rozpowszechniając
aktualne informacje naukowe na temat fałszowania żywności i kwestii związanych z jakością żywności.
Obawy co do fałszowania i jakości żywności podważają zaufanie konsumentów i powodują szkody w ca-

łym łańcuchu dostaw żywności w Europie, od rolników
po sprzedawców detalicznych. Niedawne przypadki
fałszowania żywności dotyczyły oliwy z oliwek, wina,
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miodu, ryb, nabiału, mięsa i drobiu. Ponadto konsumenci
mogą być narażeni na nieuczciwe praktyki handlowe,
zwłaszcza w odniesieniu do produktów spożywczych
wykazujących istotne różnice w składzie na różnych
rynkach, ale posiadających podobne opakowanie.
Tibor Navracsics, komisarz do spraw edukacji, kultury, młodzieży i sportu, odpowiedzialny za Wspólne
Centrum Badawcze, uruchomi nowe centrum wiedzy
na temat fałszowania i jakości żywności w Strasburgu, w obecności wiceprzewodniczącego do spraw unii
energetycznej Maroša Šefčoviča oraz komisarz do
spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci Věry Jourovej.
Przed uruchomieniem, komisarz Navracsics stwierdził:
W przypadku żywności nauka jest w stanie bezpośrednio
i namacalnie wykazać korzyści, jakie przynosi obywatelom.
Jakość spożywanej przez nas żywności jest ważna dla
wszystkich, a ponieważ fałszowanie żywności to działalność przestępcza o charakterze transgranicznym, UE ma
tu do odegrania ważną rolę. Inauguracja centrum wiedzy
na temat fałszowania i jakości żywności jest ważnym krokiem. Centrum pomoże chronić integralność unijnego łańcucha żywnościowego i jakość produktów spożywczych,
stanowiąc wyraźną wartość dodaną dla Europejczyków.
Komisarz Věra Jourová powiedziała: Komisja bardzo poważnie traktuje kwestię jakości żywności i nieuzasadnionego różnicowania oraz podjęła już szereg konkretnych działań, aby rozwiązać ten problem. Dostarczanie
lepszych dowodów naukowych jest tego zasadniczym

elementem. Nowo utworzone centrum wiedzy – skupiające ekspertów z różnych miejsc i wiedzę z różnych źródeł, zarówno z Komisji Europejskiej, jak i spoza niej – pozwoli na dalsze gromadzenie i przetwarzanie dowodów
naukowych. Działania centrum pomogą też wypracować wspólne metody badań, co z kolei będzie pomocne
w stosowaniu i egzekwowaniu prawa żywnościowego
i z zakresu ochrony konsumentów.
Centrum wiedzy na temat fałszowania i jakości żywności będzie:
•• koordynować działania w zakresie nadzoru
rynku, np. w odniesieniu do składu i właściwości organoleptycznych żywności oferowanej w tym samym opakowaniu i pod tą samą
marką na kilku rynkach w Unii;
•• prowadzić system wczesnego ostrzegania i informowania o przypadkach fałszowania żywności, np. poprzez monitorowanie mediów i przekazywanie tych informacji ogółowi społeczeństwa;
•• łączyć systemy informowania państw członkowskich i Komisji, np. bazy danych opisujące
skład niektórych produktów rolno-spożywczych wysokiej wartości, takich jak wino lub
oliwa z oliwek;
•• stanowić źródło wiedzy o sytuacji w poszczególnych państwach, np. poprzez dopasowywanie kompetencji i infrastruktury laboratoryjnej w państwach członkowskich.
(fot. Lukasz Glowala / FORUM)

Centrum wiedzy na temat fałszowania i jakości żywności będzie wydawać biuletyny, tworzyć bazy danych i mapy interaktywne oraz publikować regularne
sprawozdania, a także udostępniać te informacje społeczeństwu. Centrum wiedzy będzie w pełni finansowane przez Komisję Europejską. Wielkość poszczególnych grup eksperckich będzie zależała od tematyki ich
prac. Centrum wiedzy uzupełni unijną sieć na rzecz
przeciwdziałania fałszowaniu żywności dzięki stworzeniu płaszczyzny współpracy między nauką a działaniami politycznymi.
Uruchomienie centrum wiedzy uświetni otwarcie wystawy „Nauka w centrum polityki europejskiej” w Parlamencie Europejskim w Strasburgu, która przedstawia
historię i działalność Wspólnego Centrum Badawczego
od jego utworzenia w 1957 r.
Kontekst
Łańcuch żywnościowy w Unii Europejskiej regulują między innymi ogólne przepisy prawa żywnościowego [1],
przepisy z zakresu przekazywania konsumentom informacji na temat żywności [2] oraz dyrektywa w sprawie
nieuczciwych praktyk handlowych [3]. Wymagają one
spełnienia określonych standardów dotyczących składu i jakości produktów rolnych.
Wspólne Centrum Badawcze posiada długoletnie doświadczenie w dziedzinie nauki o żywności, które obejmuje badanie autentyczności żywności i wiedzę specjalistyczną z zakresu opracowywania, stosowania

NEWSLETTER marzec 2018

i walidowania metod analitycznych do wykrywania zafałszowań w łańcuchu żywnościowym.
Centrum wiedzy na temat fałszowania i jakości żywności jest piątym uruchamianym centrum, obok centrów
wiedzy na temat biogospodarki, polityki terytorialnej,
migracji i demografii oraz zarządzania ryzykiem związanym z klęskami żywiołowymi.
Więcej informacji
Centra wiedzy Wspólnego Centrum Badawczego
Wspólne Centrum Badawcze. Kształtowanie polityki UE
w oparciu o fakty (PDF)

Dodano: 12.03.2018

KE a INICJATYWA OBYWATELSKA
Komisja Europejska przyjęła dziś swoje drugie
sprawozdanie ze stosowania rozporządzenia
o europejskiej inicjatywie obywatelskiej.

Szacuje się, że 9 mln Europejczyków ze wszystkich
28 państw członkowskich poparło europejską inicjaty-

wę obywatelską od czasu jej wejścia w życie w 2012 Udoskonalenia o charakterze nieustawodawczym zoroku. Cztery zakończone sukcesem inicjatywy zebrały stały wdrożone w ciągu trzech ostatnich lat. Komisja
dotychczas ponad milion podpisów, a Komisja zobowią- Junckera przyjęła również bardziej polityczne podejście
zała się do podjęcia działań następczych w ramach – wszystkie wnioski o rejestrację (przed uzyskaniem
trzech z nich.
możliwości zbierania podpisów) rozpatrywane są od
Pierwszy wiceprzewodniczący Frans Timmermans teraz przez kolegium komisarzy, a w niektórych przyoświadczył: Fakt, iż w ciągu ostatnich sześciu lat 9 mi- padkach dokonuje się częściowej rejestracji. Zmiany
lionów osób poparło europejską inicjatywę obywatelską te zaowocowały znacznym wzrostem liczby inicjatyw
wskazuje na to, że wspiera ona uczestnictwo oraz deba- dopuszczonych do rejestracji: około 90 proc. zapropotę na szczeblu transgranicznym, wywierając konkretny nowanych inicjatyw od kwietnia 2015 r., w porównaniu
wpływ na politykę UE. Musimy jednak pójść dalej: nasz do 60 proc. wszystkich propozycji w poprzednim trzyostatni wniosek dotyczący reformy ułatwi obywatelom letnim okresie.
inicjowanie nowych inicjatyw i udział w nich, zezwala- Spośród 4 inicjatyw obywatelskich, które otrzymały
jąc równocześnie młodym ludziom w wieku od 16 lat na poparcie ponad miliona obywateli, Komisja prowadzi
zabranie głosu.
nieustawodawcze działania następcze w odniesieniu
do inicjatywy „Stop wiwisekcji”; w odpowiedzi na inicjatywę „Right2Water” Komisja zaproponowała w lutym
rewizję dyrektywy w sprawie wody pitnej; w następstwie inicjatywy „Zakaz stosowania glifosatu i ochrona
ludzi i środowiska przed toksycznymi pestycydami”, Komisja zapowiedziała przyjęcie wniosku ustawodawczego w celu zwiększenia przejrzystości ocen naukowych
i procesu decyzyjnego.
Po przedstawieniu przez Komisję pierwszego sprawozdania ze stosowania rozporządzenia o europejskiej
inicjatywie obywatelskiej w marcu 2015 r., rozpoczęto
ocenę skutków w celu poprawy skuteczności tego narzędzia, włączając w to otwarte konsultacje publiczne.
W dniu 13 września 2017 r. Komisja przedstawiła wnio-
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sek dotyczący nowego rozporządzenia, który musi teraz zostać przyjęty przez Parlament Europejski i Radę.
Nowe rozporządzenie zwiększy dostępność europejskiej inicjatywy obywatelskiej, zmniejszy jej uciążliwości oraz ułatwi jej stosowanie organizatorom i zwolennikom. Komisja wzywa do przyjęcia tego rozporządzenia
do końca 2018 r., aby mogło ono wejść w życie w styczniu 2020 r.
Wnioski zostaną omówione z zainteresowanymi stronami w trakcie Dnia Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej,
zorganizowanego przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny 10 kwietnia.
Kontekst
Europejska inicjatywa obywatelska została wprowadzona Traktatem z Lizbony i od wejścia w życie rozporządzenia w sprawie inicjatywy wdrażającego postanowienia Traktatu, czyli od kwietnia 2012 r., stanowi
instrument, przy pomocy którego obywatele mogą
kształtować działania UE.
Po formalnej rejestracji inicjatywy 1 milion obywateli
z przynajmniej jednej czwartej państw członkowskich
będzie mógł zwrócić się do Komisji Europejskiej o przedłożenie wniosku ustawodawczego w jednej z dziedzin,
w których posiada ona takie uprawnienia.
Zgodnie z warunkami dopuszczalności, przewidzianymi
w rozporządzeniu w sprawie europejskiej inicjatywy
obywatelskiej, proponowane działanie nie może wykraczać w sposób oczywisty poza kompetencje Komisji

w zakresie proponowania aktów prawnych, nie może
być oczywistym nadużyciem, nie może być ewidentnie
niepoważne lub dokuczliwe ani w sposób oczywisty
sprzeczne z wartościami Unii.
Więcej informacji:
Drugie sprawozdanie Komisji ze stosowania rozporządzenia o europejskiej inicjatywie obywatelskiej
Wniosek Komisji dotyczący zmienionego rozporządzenia
w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej
Strona internetowa na temat europejskiej inicjatywy
obywatelskiej
Rozporządzenie w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej

NEWSLETTER marzec 2018

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Białystok
ul. Brukowa 28. lok. 8
15-889 Białystok
tel. 085 744 24 43
fax. 085 653 77 53
e-mail: europedirect-bialystok@bia.pl

Godziny otwarcia punktu:
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Siedziba Punktu Informacyjnego
Europe Direct - Białystok

17

