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 Wrzesień - grudzień 2011 

 Przyjęcie tzw. ‘Sześciopaku’ 

  13 grudnia wszedł w życie pakiet 6 aktów prawnych wzmacniających koordynację 
polityk gospodarczych w Unii Europejskiej. 

 Polska prezydencja doprowadziła do przełomowego porozumienia w sprawie 
Sześciopaku w połowie września, po wielu tygodniach trudnych negocjacji. 

 Dyskusje nad tym projektem trwały w Unii od września 2010 r. Mimo wielu prób  
i wysiłków, węgierska prezydencja w Radzie UE nie zdołała osiągnąć w tej sprawie 
porozumienia z Parlamentem Europejskim. Kompromis został wypracowany dopiero  
w połowie września. 

 „Sześciopak” wprowadza zasadnicze reformy, od dawna oczekiwane przez rynki. 
Cztery z sześciu projektów dotyczą finansów publicznych. Reformują zarówno 
prewencyjną, jak i „korygującą” część Paktu Stabilności i Wzrostu. Nowa dyrektywa  
o wymogach dla ram budżetowych zagwarantuje, że krajowe rozwiązania będą 
sprzyjać wzmocnieniu dyscypliny fiskalnej w UE. Ponadto, nadzór nad politykami 
gospodarczymi państw członkowskich zostanie poszerzony poprzez wprowadzenie 
mechanizmu zapobiegania i korygowania nadmiernej nierównowagi 
makroekonomicznej. Zostanie ustanowiona nowa „procedura nadmiernej 
nierównowagi” z potencjalnymi sankcjami za brak dyscypliny. Nowe zasady poprawią 
dyscyplinę budżetową w państwach członkowskich i wzmocnią stabilność gospodarki 
UE. 

 Główne elementy pakietu to: 

 wzmocnienie kryterium długu, dotychczas odgrywającego dużo mniejszą rolę niż 
kryterium deficytu, w części korygującej Paktu Stabilności i Wzrostu; 

 rozszerzenie, w ramach Paktu, możliwości stosowania sankcji wobec państw strefy 
euro za nieprzestrzeganie reguł i zasad polityki budżetowej oraz wprowadzanie ich 
na wcześniejszym niż dotychczas etapie (proces nakładania sankcji będzie 
podlegać mniejszej uznaniowości, a rola Komisji Europejskiej w ramach nadzoru 
zostanie wzmocniona); 

 zwiększenie przejrzystości procesu decyzyjnego w koordynacji polityk 
gospodarczych w UE oraz ustanowienie nowego „dialogu ekonomicznego” 
pomiędzy instytucjami unijnymi; 

 wzmocnienie zobowiązania rządów i parlamentów do przestrzegania wspólnie 
uzgodnionych zasad i polityk unijnych. 
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 18/19 listopada 2011 

 Budżet UE na rok 2012 uzgodniony 

  W nocy z 18 na 19 listopada kompromisem zakończyły się negocjacje Parlamentu 
Europejskiego i Rady reprezentowanej przez polską prezydencję ws. budżetu. 

 Polska prezydencja już na początku lipca po długotrwałych i trudnych negocjacjach 
uzyskała poparcie większości kwalifikowanej w Radzie w sprawie stanowiska Rady UE 
do projektu budżetu. 

 W negocjacjach 18 i 19 listopada, ustalono, że przyszłoroczny budżet wyniesie  
147,2 mld euro po stronie zobowiązań i 129 mld euro po stronie płatności. W zakresie 
płatności to tyle, ile proponowały państwa członkowskie. 

 Istotny wzrost budżetu po stronie zobowiązań (do poziomu 147,232 mld euro) 
uwzględnia wiele postulatów zaproponowanych przez Parlament Europejski 
związanych przede wszystkim z realizacją Strategii Europa 2020 oraz wynikających  
z zewnętrznych wyzwań UE. Osiągnięty kompromis pozwolił pogodzić potrzebę 
zachowania odpowiedniej dyscypliny finansowej z finansowaniem zwiększonych 
potrzeb w zakresie prorozwojowych polityk UE. 

 Ważnym elementem negocjacji był także projekt zmiany budżetu UE na 2011 
wynikający ze zwiększonego zapotrzebowania na środki z funduszy strukturalnych 
(Europejskiego Funduszu Społecznego) oraz na badania i rozwój. Ostatecznie 
uzgodniono zwiększenie w 2011 r. budżetu UE o 200 mln EUR w płatnościach w celu 
sfinansowania ww. dodatkowych potrzeb. 

 Był to pierwszy raz od wejścia w życie Traktatu z Lizbony, gdy Rada i PE zdołały 
osiągnąć porozumienie w sprawie budżetu rocznego w terminie przewidzianym 
prawem (upływał on 21 listopada w nocy). 

 

 29-30 września 2011 

 Szczyt Partnerstwa Wschodniego 

  32 delegacje państw członkowskich Unii Europejskiej i krajów partnerskich oraz 
przedstawiciele najważniejszych instytucji UE podsumowali pierwsze dwa lata działania 
Partnerstwa i podjęli decyzję w sprawie jego przyszłości. Z kończącej szczyt wspólnej 
deklaracji (zaakceptowanej przez wszystkie państwa uczestniczące w spotkaniu w 
Warszawie) płynie czytelny sygnał dla wszystkich sześciu krajów partnerstwa: Unia 
Europejska jest gotowa im pomagać, rozmawiać o ich europejskich aspiracjach  
i o formach ściślejszej integracji. Uczestnicy szczytu zgodzili się, że wzmocnienie 
Partnerstwa Wschodniego - włączając w to zwiększenie jego finansowania - jest 
koniecznością także teraz, gdy Unia zmaga się z kryzysem gospodarczym i jest 
zaangażowana w budowę nowej strategii dla państw Południa. 

 Deklaracja polityczna szczytu została podparta wieloma konkretami: budżet 
przeznaczony na inicjatywy Partnerstwa Wschodniego wzrósł do prawie 2 mld euro; do 
końca roku zostaną zakończone negocjacje o umowie stowarzyszeniowej z Ukrainą  
i rozpoczęte negocjacje umowy DCFTA z Mołdawią i Gruzją; państwa PW dostały 
obietnicę bezwizowego ruchu do UE jak tylko będą na to gotowe, powstanie też 
Akademia Administracji Publicznej PW w Warszawie, wzmacniająca proces budowania 
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demokratycznych instytucji państwowych w krajach partnerstwa. 

 Jednym z głównych tematów dyskusji na szczycie była Białoruś. Unia Europejska 
podkreśliła swoje twarde, wspólne stanowisko w tej sprawie: pomoc jest możliwa tylko 
w przypadku zasadniczych zmian na Białorusi.  

 - Pełna amnestia i rehabilitacja więźniów aresztowanych po wyborach, podjęcie 
rozmów z opozycją i przeprowadzenie wyborów parlamentarnych zgodnie  
ze standardami OBWE to warunki uruchomienia „Pakietu modernizacyjnego dla 
Białorusi – podkreślił premier Donald Tusk, przedstawiając w trakcie szczytu nową 
koncepcję polskiego rządu, z dużym zainteresowaniem przyjętą przez europejskich 
partnerów. Przedstawiona przez szefa polskiego rządu inicjatywa „Pakietu” zakłada 
m.in. możliwość udzielania Białorusi grantów i kredytów instytucji międzynarodowych 
, takich jak EBI oraz EBOR, oraz wsparcia dla stabilizacji białoruskiej waluty. 

 W specjalnej deklaracji przyjętej na szczycie, państwa Unii Europejskiej kolejny raz 
podkreśliły swoją całkowitą dezaprobatę dla obecnej polityki władz białoruskich. 

 

 12 grudnia 2011 

 Rozpoczęcie negocjacji handlowych z Gruzją i Mołdawią, wzmocnienie partnerstwa z 
Azerbejdżanem i Armenia 

  12 grudnia w Brukseli minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski oraz komisarz 
UE ds. handlu Karel de Gucht złożyli podpisy na dokumentami, które pozwalają na 
rozpoczęcie negocjacji handlowych z Gruzją i Mołdawią. Na uroczystości oba państwa 
były reprezentowane przez premierów Nika Gilauri’a oraz Vlada Filata. 

 - Jest to kolejna rzecz, którą możemy zapisać po stronie rzeczy „zrobionych” podczas 
polskiej prezydencji - powiedział polski minister spraw zagranicznych. - Rozmowy 
techniczne rozpoczną się w styczniu, a formalne tury negocjacyjne w pierwszym 
kwartale przyszłego roku - dodał. 

 Rozpoczynające się negocjacje ws. Pogłębionej i Całościowej Strefy Wolnego Handlu  
z Gruzją oraz Mołdawią były jednym z priorytetów polskiej prezydencji oraz jednym  
z głównych zapisów Deklaracji Szczytu Partnerstwa Wschodniego w Warszawie. 
Jednocześnie są rezultatem starań Gruzji i Mołdawi oraz ich intensywnej współpracy  
z Komisją Europejską. 

 Zbliżenie handlowe tych państw Partnerstwa Wschodniego z Unią Europejską oraz 
szersze otwarcie na rynek 500 milionów konsumentów stanowi krok naprzód  
w procesie integracji europejskiej. 

 27 października Armenia podpisała Partnerstwo na rzecz Mobilności. 

 W przyszłym roku rozpoczną się negocjacje Komisji Europejskiej z Armenią  
i Azerbejdżanem ws. umów o ułatwieniach wizowych i readmisji na podstawie mandatu 
przyjętego w grudniu, 

 

 Wrzesień – grudzień 2011 

 Zakończenie negocjacji umowy ws. strefy wolnego handlu oraz Umowy 
Stowarzyszeniowej z Ukrainą 

  Do 23 września br. Ukraina i Unia Europejska uzgodniły zasadnicze kwestie umowy o 
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powołaniu pogłębionej i kompleksowej strefy wolnego handlu (DCFTA), a 20 
października zakończyły się techniczne negocjacje w tej sprawie. 

 Umowa o strefie wolnego handlu jest częścią negocjowanej Umowy Stowarzyszeniowej 
Ukraina-UE. 

 Parafowanie tej umowy może nastąpić do końca grudnia. 

 

 15 grudnia 2011 

 Przyjęcie deklaracji ws. Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji 

  15 grudnia państwa członkowskie UE uzgodniły treść deklaracji politycznej w sprawie 
powołania Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji.  

 Ideę powołania Funduszu przedstawił w styczniu 2011 r. minister Radosław Sikorski w 
reakcji na wydarzenia na Białorusi i rozpoczynającej się Arabskiej Wiosny. 24 maja 
inicjatywa stała się częścią, przedstawionej przez Wysoką Przedstawiciel Catherine 
Ashton, nowej Polityki Sąsiedztwa. Powołanie Funduszu było także przedmiotem 
rozmów w czasie spotkania ministrów spraw zagranicznych w formacie Gymnich w 
Sopocie we wrześniu. 

 Fundusz, finansowany ze składek państw członkowskich oraz budżetu UE, posiadać 
będzie ograniczone do minimum struktury zarządzania oraz procedury pozwalające na 
elastyczne i szybkie reagowanie na potrzeby przez rodzących się demokracji. 

 Będzie wykonywał swoje zadania głównie poprzez udzielanie grantów, trafiających 
bezpośrednio do beneficjentów i we współpracy z parterami takimi jak organizacje 
społeczeństwa obywatelskiego, czy fundacje o charakterze politycznym. 

 Fundusz, jako nowe narzędzie wsparcia procesów demokratycznych w krajach 
autorytarnych oraz w fazie transformacji ustrojowej, wypełni lukę w dotychczasowym 
instrumentarium Unii Europejskiej. Jego działania adresowane będą m.in. do liderów 
środowisk prodemokratycznych, niezależnych mediów oraz organizacji obywatelskich 
działających na rzecz pluralizmu politycznego oraz przemian demokratycznych. 

 Podjęte w grudniu decyzje umożliwiają uruchomienie Funduszu w 2012 roku. 

 

 24 listopada 2011 

 Zewnętrzny wymiar polityki energetycznej UE 

  - Przyjęcie przez kraje UE konkluzji dotyczących współpracy energetycznej to duże 
osiągnięcie polskiej prezydencji. Pozwoli to na realne zwiększenie  bezpieczeństwa 
dostaw energii w Europie - powiedział wicepremier minister gospodarki Waldemar 
Pawlak po posiedzeniu Rady UE ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii. 

 Osiągnięcie porozumienia w sprawie zewnętrznego wymiaru polityki energetycznej było 
jednym z głównych priorytetów polskiej prezydencji. 

 Przyjęty przez kraje członkowskie dokument definiuje m.in. zasady rynkowe w relacjach 
zewnętrznych, kluczowe projekty infrastrukturalne umożliwiające dostawy surowców 
spoza UE oraz współpracę państw członkowskich na forach międzynarodowych, jak 
MAE, czy agencja IRENA. 

 Na posiedzeniu rady TTE. Ministrowie ds. energii omówili także nowe rozporządzenie 
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w sprawie infrastruktury przesyłowej. Projekt rozporządzenia zawiera m.in. propozycje 
działań na rzecz skrócenia czasu wydawania pozwoleń, mechanizmu podziału kosztów 
związanych z realizacją transgranicznych projektów oraz stworzenia zachęt 
inwestycyjnych. – W ramach instrumentu „Łącząc Europę” Komisja proponuje, aby  
w okresie 2014-2020 przyznać 9,1 mld euro na inwestycje w infrastrukturę 
energetyczną – poinformował wicepremier Pawlak. 

 Ministrowie przyjęli też raport polskiej prezydencji poświęcony kilkumiesięcznym 
pracom nad projektem dyrektywy ws. efektywności energetycznej. 

 

 18 lipca /12 września 2011 

 Mandat do negocjacji umowy UE z Azerbejdżanem i Turkmenistanem ws. ram 
prawnych dla Trans-kaspijskiego Systemu Gazociągów 

  18 lipca polska prezydencja, przewodząc obradom COREPER I, poinformowała, że w 
wyniku intensywnych dyskusji podczas grupy roboczej osiągnięto jednomyślność 
państw członkowskich dla mandatu na negocjowanie umowy gazowej [umowa ws. ram 
prawnych dla Trans-kaspijskiego Systemu Gazociągów ] z Azerbejdżanem  
i Turkmenistanem. 

 12 września mandat przyjęła Rada ds. Ogólnych. 

 To pierwszy taki wspólny mandat do rozmów gazowych z Turkmenistanem  
i Azerbejdżanem. 

 Prowadzone przez KE negocjacje mają dotyczyć budowy gazociągu transkaspijskiego 
łączącego Azerbejdżan z Turkmenistanem, co pozwoli – w powiązaniu z realizacją 
projektów Południowego Korytarza – na import kaspijskiego gazu do UE.  

 Zgodnie z konkluzjami Rady Europejskiej z lutego 20-11 r., Południowy Korytarz jest 
priorytetowym korytarzem importu dużych ilości gazu dla UE, gdyż ma zapewnić 
Europie dywersyfikację źródeł dostaw (obok źródła norweskiego, rosyjskiego oraz 
algierskiego).  

 W skład Południowego Korytarza może wchodzić kilka różnych projektów (ITGI, AGRI 
, Nabucco, White Stream). Na obecnym etapie nie jest rolą Prezydencji/UE, aby 
przesądzać, które z projektów Południowego Korytarza będą realizowane, gdyż ich 
realizacja będzie zależała od decyzji podejmowanych na poziomie komercyjnym.  

  

 6 grudnia 2011 

 Merytoryczne porozumienie w sprawie jednolitego patentu 

  Wypracowane przez polską prezydencję porozumienie może aż o 80 proc. zmniejszyć 
koszty uzyskania ochrony patentowej w Unii. 

 Dzięki porozumieniu przedsiębiorcy będą mogli korzystać ze wspólnego dla całej Unii 
systemu ochrony wynalazków oraz rozstrzygać spory przed Jednolitym Sądem 
Patentowym (JSP). 

 Brak unijnego systemu w zakresie ochrony patentowej stanowił do tej pory barierę dla 
prawidłowego i skutecznego funkcjonowania europejskich firm zarówno na rynku 
wewnętrznym UE, jak i na rynkach światowych. 

 Pakiet umożliwiający wspólny system patentowy składa się z dwóch rozporządzeń  
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(ws. jednolitego systemu ochrony patentowej i ws. reżimu językowego) oraz umowy 
międzynarodowej tworzącej Jednolity Sąd Patentowy. 

 Prace nad utworzeniem systemu jednolitej ochrony patentowej trwają w UE od ponad 
30 lat. Negocjacje prowadzone przez polską prezydencję doprowadziły do uzgodnienia 
merytorycznego pakietu patentowego, co de facto przesądzi o kształcie tworzonego 
systemu. Procedura uzgadniania całego pakietu patentowego zakończy się formalnie 
na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego w lutym 2012 r. Z kolei 
podpisanie umowy międzynarodowej tworzącej Jednolity Sąd Patentowy planowane 
jest w I poł. 2012 r. 

 Prezydencja uzgodniła m.in. lokalizację dla sądu apelacyjnego w Luksemburgu oraz 
Centrum Mediacji i Arbitrażu w Lizbonie i Lublanie, a także podstawowe zasady ich 
finansowania.  

 Prowadzone są rozmowy na temat lokalizacji siedziby Jednolitego Sądu Patentowego. 

 

 23 listopada 2011 

 Kompromis w sprawie rachunkowości mikroprzedsiębiorstw 

  Polska prezydencja z zadowoleniem przyjęła kompromis odnośnie zmiany dyrektywy 
dotyczącej rocznych sprawozdań finansowych (78/660/EWG) dzięki której niektóre 
rodzaje spółek, tzw. mikropodmioty, zostaną zwolnione z części obowiązków 
dotyczących rocznej sprawozdawczości finansowej.  

 Osiągnięty kompromis dotyczy uproszczeń w sprawozdawczości finansowej 
mikropodmiotów i powinien przyczynić się do znacznego zmniejszenia obciążeń 
administracyjnych dla ww. jednostek. Finalizacja trwającego od 2009 r. procesu 
legislacyjnego nad wspomnianym projektem jest spełnieniem postulatu Rady 
Europejskiej z dnia 23 października br. dotyczącego jak najszybszego zakończenia 
prac w tym zakresie, w celu zmniejszenia obciążeń administracyjnych dla 
najmniejszych podmiotów. 

 

 9 grudnia 2011 

 Podpisanie Traktatu Akcesyjnego z Chorwacją 

  W imieniu Chorwacji traktat podpisali prezydent Ivo Josipović i premier Jadranka Kosor, 
w imieniu UE przewodniczący Rady Europejskiej Herman Van Rompuy, premier 
Donald Tusk oraz przedstawiciele pozostałych państw członkowskich UE. 

 - Jesteśmy po wyczerpującej dyskusji w kluczowym dla historii Unii momencie. 
Szukamy wyjścia z kryzysu, który tak bardzo dotkliwie odczuwamy na całym świecie 
, a w szczególności w strefie euro, a przecież decyzja Chorwacji, nadzieje i marzenia 
kolejnych państw, które aplikują do UE pokazują, że UE ma głęboki sens – powiedział 
Donald Tusk. 

 Polska prezydencja w terminie zakończyła prace nad pierwszą (angielską) wersją 
Traktatu Akcesyjnego dla Chorwacji. 17 września br. premier Donald Tusk uroczyście 
przekazał tekst projektu Traktatu władzom chorwackim w Zagrzebiu. 

 Chorwacja wystąpiła o członkostwo w Unii Europejskiej w 2003 r. Formalne negocjacje 
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rozpoczęły się w październiku 2005 r., a zakończyły 30 czerwca 2011 r.  

 Kraj ten wejdzie do Unii w dniu 1 lipca 2013 r. – już po zakończeniu procesu 
ratyfikacyjnego we wszystkich państwach członkowskich oraz Chorwacji.  

 

 11 grudnia 2011 

 Sukces konferencji klimatycznej w Durbanie 

  Po dwóch tygodniach negocjacji, ponad 190 krajów, które podpisały Konwencję 
klimatyczną ONZ, zgodziło się na plan dojścia do nowego globalnego porozumienia  
o ochronie klimatu – do czego dążyła Unia Europejska. 

 Porozumienie osiągnięte na szczycie w Durbanie doprowadziło do ambitnego 
porozumienia, jakiego dotąd nie było. – To historyczny przełom w walce ze zmianami 
klimatu – podkreśla Marcin Korolec, minister środowiska odpowiedzialny za negocjacje 
w imieniu polskiej prezydencji, reprezentującej całą UE. 

 Przyjęty plan działania doprowadzi najpóźniej do 2015 r. do stworzenia nowego 
prawnie wiążącego porozumienia prawnego, które obejmie wszystkie kraje Konwencji 
klimatycznej i 100 proc. emisji gazów cieplarnianych w tej grupie. Dotychczas 
obowiązujący Protokół z Kioto nakładał obowiązki redukcyjne tylko na grupę krajów 
rozwiniętych. Podczas szczytu zapadła też decyzja, że Unia Europejska przyjmie też 
drugi okres Protokołu z Kioto – po 2012 r. 

 Na szczycie zapadło też szereg innych ważnych decyzji, m.in. dotycząca sposobu 
działania Zielonego funduszu finansowego (Green Climate Fund), który miałby 
wspierać działania na rzecz przystosowania do zmian klimatu i redukcji emisji 
szczególnie w krajach rozwijających się. 

 Polska prezydencja uzgadniała stanowisko i wspólnie z Komisją Europejska 
prezentowała je na forum globalnym. Polska była tez organizatorem logistycznego 
centrum zarządzania pracami UE na szczycie – tworząc miejsce do całodobowych 
negocjacji około 1000 osób reprezentujących Unię podczas kilkunastotysięcznego 
szczytu. 

 

 23 września 2011 

 Europejski Nakaz Ochrony w sprawach karnych 

  23 września polska prezydencja zakończyła negocjacje polityczne pomiędzy 
Parlamentem Europejskim i Radą dotyczące projektu dyrektywy w sprawie 
Europejskiego Nakazu Ochrony w sprawach karnych.  

 Tekst został formalnie przyjęty na głosowaniu Parlamentu Europejskiego 13 grudnia. 

 Prace nad projektem dyrektywy w sprawie Europejskiego Nakazu Ochrony w sprawach 
karnych zostały zainicjowane przez Polskę i Hiszpanię. Celem nakaz ochrony jest 
pomoc przede wszystkim ofiarom przemocy domowej. O tym, że potrzeba rozwiązania 
problemu jest nie cierpi zwłoki świadczą statystyki - w 2010 r. tylko w Polsce było 
ponad 134 tys. zgłoszeń przypadków przemocy domowej (wg procedury Niebieskiej 
Karty). 

 Nakaz będzie wydawany na wniosek ofiary i przekazywany bezpośrednio między 
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właściwymi organami państw członkowskich. Dyrektywa będzie w szczególności 
umożliwiać przekazywanie możliwości stosowania takich środków jak zakaz zbliżania 
się, czy, w radykalnych przypadkach, nakaz opuszczenia mieszkania. 

 

 16 grudnia 2011 

 Sprawozdanie prezydencji w sprawie przyszłości Polityki Spójności na lata 2014-
2020 

  Na formalnym spotkaniu unijnych ministrów odpowiedzialnych za Politykę Spójności w 
ramach Rady ds. Ogólnych, przedstawione zostało sprawozdanie prezydencji nt. 
przebiegu negocjacji nad projektem rozporządzeń dla Polityki Spójności na lata 2014-
2020. 

 Kluczowe kwestie zidentyfikowane w sprawozdaniu: 

 Sposób przyjmowania Wspólnych Ram Strategicznych (WRS). Zdecydowana większość 
państw członkowskich  jednoznacznie opowiedziała się za przyjęciem WRS przez 
Parlament Europejski i Radę w ramach zwykłej procedury ustawodawczej, w formie 
aneksu do rozporządzenia ogólnego. 

 Wykorzystywanie Zaleceń dla poszczególnych państw członkowskich jako narzędzia 
dostosowania polityki spójności do szerszego procesu realizacji strategii „Europa 2020”. 
Wszystkie państwa potwierdziły swoją gotowość do rzeczywistej realizacji strategii „Europa 
2020” oraz podkreśliły znaczenie Polityki Spójności dla osiągnięcia jej celów. Większość 
państw członkowskich zgodziła się z propozycją prezydencji, aby punktem odniesienia dla 
polityki spójności były Krajowe Programy Reform, a nie Zalecenia, ponieważ to pozwoli na 
lepsze dopasowanie interwencji tej polityki do konkretnego kontekstu rozwojowego w 
danym państwie członkowskim i zapewni im wyższą skuteczność. 

 Równowaga między koncentracją tematyczną a elastycznością dla państw członkowskich i 
regionów przy realizacji Polityki Spójności. Wszystkie państwa potwierdziły konieczność 
silniejszego skoncentrowania wsparcia Polityki Spójności i uznały kierunki wyznaczone 
przez strategię „Europa 2020” i korespondującą z nimi listę celów tematycznych  za 
odpowiednie.  W dobie kryzysu i ograniczonych środków publicznych i prywatnych, należy 
zapewnić, że zasoby Polityki Spójności zostaną przeznaczone na projekty o najwyższej 
wartości dodanej: rozwój przedsiębiorczości, B+R, innowacyjność, efektywność 
energetyczną, zmiany klimatu, zatrudnienie i integrację społeczną. Jednocześnie 
większość państw członkowskich widzi potrzebę zwiększenia elastyczności mechanizmów 
koncentracji, zaproponowanych przez Komisję, aby w pełni wykorzystać różnorodne 
potencjały państw, regionów i innych terytoriów.  .  

 - Debata na temat pakietu legislacyjnego 2014-2020 wkroczyła w zaawansowane 
stadium. Zaprezentowany podczas obrad  raport został dobrze przyjęty przez pozostałe 
państwa członkowskie i stanowi podstawę dla dalszych prac prezydencji duńskiej i 
cypryjskiej – podkreślała minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska. 

 Prezydencji udało się osiągnąć znaczący postęp jeśli chodzi o negocjacje w dwóch 
blokach negocjacyjnych: programowanie strategiczne i koncentracja tematyczna. 
Polsce udało się również zainicjować debatę w zakresie warunkowości i wymiaru 
terytorialnego. 
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 14 listopada 2011 

 Kompromis ws. programu dystrybucji żywności dla najbiedniejszych  

  15 grudnia polska prezydencja ogłosiła porozumienie polityczne w sprawie programu 
dystrybucji żywności dla najbiedniejszych podczas najbliższej Rady ds. Rolnictwa  
i Rybołówstwa. 

 14 listopada na Radzie ds. Rolnictwa i Rybołówstwa udało się osiągnąć kompromis  
w sprawie przedłużenia funkcjonowania programu.  

 Zagwarantowano poparcie większości kwalifikowanej dla tymczasowego działania 
programu w latach 2012 i 2013 zgodnie z ustalonymi warunkami. Uzgodniony projekt 
kompromisu zostanie przedstawiony na kolejnej Radzie UE celem uzyskania 
formalnego porozumienia. 

 Od czasu przedstawienia przez Komisję Europejską projektu zmian programu w 2010 
roku, propozycja trzy razy była przedmiotem dyskusji na forum Rady. Za każdym razem 
sprzeciwiała się jej ‘blokująca mniejszość’. Dzięki staraniom polskiej prezydencji 
, zaproponowane rozwiązanie kompromisowe umożliwi praktyczne funkcjonowanie 
systemu przez kolejna dwa lata. 

 Ponadto program będzie w całości finansowany przez UE i obejmie finansowaniem 
m.in.: koszty transportu, magazynowania oraz koszty administracyjne bezpośrednio 
związane z realizacją programu. 

 Z programu korzysta w Unii Europejskiej około 18 milionów ludzi, w tym około  
4 milionów w Polsce. W przyszłym roku na ten cel zostanie wydanych 480 milionów 
euro. 

 

 23 listopada 2011 

 Środki biobójcze bardziej przyjazne dla środowiska i bezpieczniejsze dla 
użytkownika 

  Państwa członkowskie uznały, że kompromis w brzmieniu wynegocjowanym przez 
prezydencję jest dobrze wyważony i zgodny z Traktatem oraz z założeniami polityki 
środowiskowej UE. 

 Dzięki temu rozporządzeniu powstanie bardziej przyjazny środowisku i bezpieczny dla 
użytkownika system autoryzacji produktów biobójczych. Środki biobójcze są używane 
powszechnie w gospodarstwach domowych, szpitalach, różnych gałęziach przemysłu. 
 Używa się ich jako środki dezynfekcyjne, dodatki do farb, lakierów, środki konserwacji 
drewna, produkty przeciwko gryzoniom, środki owadobójcze it. Zmiany, w stosunku  
do obecnie obowiązującej dyrektywy, umożliwią m.in. wzajemne uznawanie pozwoleń 
przez kraje członkowskie, usprawnienie procedur rejestracyjnych poprzez centralną 
koordynację oceny substancji czynnych i produktów przez Europejską Agencję 
Chemiczną, włączając w to elektroniczną wymianę danych, z użyciem Centralnego 
Rejestru Produktów Biobójczych. 

 Jednym z ważnych nowych elementów jest objęcie zakresem rozporządzenia wyrobów 
poddanych działaniu produktami biobójczymi, dotychczas niekontrolowanych  
(a mogących stwarzać niebezpieczeństwo dla użytkownika). 

 Kluczową zmianą jest także to, że odtąd kwestie rejestracji i wprowadzania do obrotu 
będą regulowane rozporządzeniem unijnym (wiąże w całości i jest bezpośrednio 
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stosowane w państwach członkowskich) a nie dyrektywą (podlegająca wdrożeniu  
za pośrednictwem przepisów narodowych). 

 Wprowadzenie rozporządzenia w istotny sposób uporządkuje rynek produktów 
biobójczych i podniesie ich bezpieczeństwo dla użytkownika i środowiska. 

 

 15 listopada 2011 

 Kompromis w sprawie detergentów  

  15 listopada Rada przyjęła kompromis ws. projektu zmieniającego rozporządzenie dot. 
stosowania fosforanów i innych związków fosforu w detergentach piorących 
wykorzystywanych w gospodarstwach domowych oraz detergentach do zmywarek 
przeznaczonych do użytku konsumenckiego.  

 Wypracowany projekt zmian w rozporządzeniu harmonizuje na poziomie UE przepisy w 
zakresie zawartości fosforanów w detergentach, przyczyniając się do poprawy 
swobody w przepływie towarów, likwidacji barier na rynku wewnętrznym, ułatwiając tym 
samym producentom i przedsiębiorcom działalność na unijnym rynku. Na nowych 
regułach zyska też środowisko naturalne: mniej fosforanów w detergentach oznacza, 
że ograniczony zostanie proces  eutrofizacji (nadmiernego wzrostu glonów i sinic)  
w jeziorach i morzach.  

 

 28 września 2011 

 Kompromis ws. tabel korelacyjnych 

  Dzięki staraniom polskiej prezydencji, 28 września udało się doprowadzić  
do porozumienia w sprawie tzw. tabel korelacyjnych (lub „tabel zbieżności”) – 
specjalnych dokumentów, które opisują w jaki sposób prawa UE są wdrażane  
w państwach członkowskich. Wypracowany kompromis między Parlamentem  
Europejskim i Radą został zaakceptowany na forum komitetu ambasadorów 
COREPER. 

 Reguły i zakres stosowania „tabel korelacyjnych” były przedmiotem wieloletniego sporu 
między Parlamentem, Komisją i Radą UE. Brak rozwiązania tej kwestii utrudniał  
w znaczny sposób proces legislacyjny w instytucjach unijnych, skupiając niepotrzebny 
wysiłek na dyskusjach o kwestiach, które – w oczach opinii publicznej - miały charakter 
„techniczny” a nie merytoryczny. Przedłużający się spór o tabele doprowadził  
do zablokowania prac legislacyjnych m.in. nad dwoma ważnymi dossier (formalnie nie 
związanymi z kwestią tabel): 

 dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwalczania niegodziwego 
traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci  
oraz pornografii dziecięcej, uchylającej decyzję ramową 2004/68/WSiSW, 

 dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 
2001/112/WE odnoszącą się do soków owocowych i niektórych podobnych 
produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi. 

 Wypracowany kompromis pozwolił „odblokować” prace w Parlamencie Europejskim  
i Radzie nad tymi dwoma projektami dyrektyw i doprowadzić do ich przyjęcia jeszcze  
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w czasie polskiej prezydencji. 

 Na mocy porozumienia, „tabele korelacyjne” – przekazywane przez państwa 
członkowskie do Komisji Europejskiej - będą syntetycznie zestawiać poszczególne 
przepisy dyrektyw przyjmowanych na poziomie UE oraz odpowiadające im przepisy 
prawa krajowego w poszczególnych państwach członkowskich. W ten sposób tabele 
korelacyjne pokażą, w jaki sposób państwa członkowskie dokonują transpozycji prawa 
unijnego. Sporządzanie tego typu dokumentów będzie służyć większej przejrzystości 
procesu decyzyjnego oraz skuteczności kontroli stosowania prawa UE, bez nakładania 
na państwa członkowskie nadmiernych obciążeń administracyjnych. 

 


