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NOWY KIERUNEK DLA EUROPY
Rok temu Komisja Ursuli von der Leyen złożyła Europie obietnicę: obiecaliśmy odważną i śmiałą reakcję w przypadku konieczności podjęcia działań na
szczeblu europejskim. W ciągu pierwszych dni swojej
kadencji nowa Komisja wyznaczyła nowy i ambitny
kurs działań dla Unii Europejskiej.

Następnym krokiem było podjęcie szybkich działań i zapoczątkowanie odbudowy naszej gospodarki.
NextGenerationEU, plan odbudowy zaproponowany przez Komisję, uzgodniony przez Radę Europejską oraz przedłożony Parlamentowi Europejskiemu
i wszystkim państwom członkowskim, otwiera nowe
możliwości w historii UE. Jest on centralnym elementem najpotężniejszego długoterminowego budżetu
UE w historii. Łącznie dysponują one poważną kwotą
1,8 bln euro.

Przedstawiliśmy Europejski Zielony Ład i jego
pierwsze elementy składowe, wprowadzając Unię na
drogę osiągnięcia neutralności klimatycznej. Zaproponowaliśmy pakiet mający uczynić Europę globalnym
liderem w zakresie innowacji cyfrowych. Przedstawiliśmy strategię przemysłową UE, by zdefiniować
nową drogę dla europejskiego przemysłu w czasach
transformacji ekologicznej i cyfrowej. W szybko zmieniającym się kontekście geopolitycznym konieczna
jest ekologiczna i cyfrowa transformacja europejskiej
gospodarki oraz wzmocnienie jej konkurencyjności na
arenie światowej. Wytyczyliśmy zatem bardzo ambitny plan działania, by osiągnąć te cele.

Dostosowaliśmy się
do nieprzewidzianych
i dramatycznych okoliczności,
realizując przy tym zasady
i aspiracje nakreślone w naszych
wytycznych politycznych rok temu.

Potem nadeszła pandemia koronawirusa i związane z nią ludzkie tragedie, ograniczenia, pogorszenie
sytuacji gospodarczej. Kryzys ten wymagał prawdziwie europejskiej reakcji i odpowiedzią była największa
zbiorowa mobilizacja w historii Unii. Komisja skupiła
się najpierw na zorganizowaniu zgodnej i skoordynowanej reakcji Europy na stan wyjątkowy – by
dostarczyć i rozdzielić środki ochrony indywidualnej,
zorganizować powrót obywateli europejskich, którzy
utknęli za granicą, zabezpieczyć dostęp do dawek
przyszłej szczepionki. Unia Europejska poruszała się
po nieznanym terytorium: zareagowaliśmy odważnie,
gdy zdrowie i bezpieczeństwo naszych obywateli wymagało podjęcia działań ze strony UE.

Dzięki temu planowi udało się nam dostosować do
nieprzewidzianych i dramatycznych okoliczności, realizując przy tym zasady i aspiracje nakreślone w naszych wytycznych politycznych rok temu. Dwojaka
transformacja – ekologiczna i cyfrowa – tym bardziej
pozostaje teraz zasadniczym elementem naszego programu, a nowe zasoby mają ją przyspieszyć.
Nie tylko odbudowujemy naszą gospodarkę, ale też
przygotowujemy lepszą przyszłość następnemu pokoleniu.

Pracownicy pierwszego kontaktu wykonywali swoje obowiązki
w sposób bohaterski, obywatele wyrzekli się części swoich
swobód; w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się wirusa
wprowadzono bezprecedensowe środki.
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1. Pierwsze 100 dni
W ciągu pierwszych 100 dni Komisja
Ursuli von der Leyen przedstawiła unikalny zestaw ambitnych założeń, aby
stawić czoła poważnym wyzwaniom
stojącym przed naszym pokoleniem.
Od 1 grudnia 2019 r. instytucje Unii
przedstawiły samodzielnie lub wspólnie
sześćdziesiąt cztery wnioski. Obejmują
one elementy składowe nowej strategii na rzecz wzrostu gospodarczego
w Europie, opartej na trzech filarach:
Europejskim Zielonym Ładzie, Europie
na miarę ery cyfrowej oraz Gospodarce
służącej ludziom.

PRZEWODZENIE
PRZEMIANOM
EKOLOGICZNYM
I CYFROWYM
W 11. dniu swojej kadencji Komisja Ursuli von der Leyen przedstawiła inicjatywę
Europejski Zielony Ład. W jej ramach

UE rozpoczęła największą świadomą
transformację w historii, przedstawiając plan działania na rzecz uczynienia
z Europy pierwszego kontynentu
neutralnego pod względem klimatu
do 2050 r., przy jednoczesnym zwiększeniu wzrostu gospodarczego, zapewnieniu nowych i lepszych miejsc pracy
i poprawie dobrobytu obywateli. Zmiana klimatu i degradacja środowiska
zagrażają egzystencji Europy i reszty
świata. Aby sprostać tym wyzwaniom,
Europa potrzebuje nowej strategii na
rzecz wzrostu, która przekształci Unię
w nowoczesną, zasobooszczędną
i konkurencyjną gospodarkę służącą
ludziom.

Nowa strategia na rzecz
wzrostu gospodarczego,
oparta na trzech filarach

Wyzwania stojące przed
naszym pokoleniem –
dwojaka transformacja,
ekologiczna i cyfrowa –
stały się jeszcze pilniejsze
niż przed rozpoczęciem
kryzysu. Nadszedł
czas na transformację
ekologiczną. Kierunek
fali inwestycji, którą
mamy wkrótce wyzwolić,
będzie wskazywał
Europejski Zielony
Ład. Podobnie kryzys
związany z koronawirusem
i późniejsze środki izolacji
pokazały, jak niezbędny
jest dostęp obywateli
i przedsiębiorstw do
rozwiązań cyfrowych –
a jego brak może stać
się źródłem nowych
nierówności.

PAKT KLIMATYCZNY
I EUROPEJSKIE PRAWO
O KLIMACIE
INWESTYCJE W BARDZIEJ
INTELIGENTNY
I ZRÓWNOWAŻONY
TRANSPORT

PROMOWANIE
CZYSTEJ ENERGII

BARDZIEJ
EKOLOGICZNY
PRZEMYSŁ

OCHRONA
NATURY

OD POLA
DO STOŁU

Europejski
Zielony Ład

PRZEWODZENIE
ZIELONEJ
TRANSFORMACJI
NA ŚWIECIE

ELIMINOWANIE
ZANIECZYSZCZEŃ

SPRAWIEDLIWA
TRANSFORMACJA
DLA WSZYSTKICH

FINANSOWANIE PROJEKTÓW
EKOLOGICZNYCH

EFEKTYWNOŚĆ
ENERGETYCZNA DOMÓW
I MIESZKAŃ
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W dniu 14 stycznia Komisja ogłosiła plan
inwestycyjny na rzecz zrównoważonej
Europy, aby zmobilizować prywatne środki
finansowe na wsparcie zielonej transformacji. Plan ten zawiera również mechanizm
sprawiedliwej transformacji, który zapewni kierunek działań sprzyjający włączeniu społecznemu i dobrobytowi. Przejście na
neutralność klimatyczną oferuje regionom
i sektorom możliwości, ale stawia przed
nimi również wyzwania. Jedni skorzystają
od razu, w przypadku innych wymagać to
będzie więcej czasu.
By zapewnić bardziej zrównoważony podział możliwości, Komisja zaproponowała
mobilizację co najmniej 100 mld euro za
pośrednictwem mechanizmu sprawiedliwej transformacji na pomoc regionom, sektorom przemysłu i pracownikom, którzy staną w obliczu największych
wyzwań związanych z zieloną transformacją. Sukces odniesiemy tylko wtedy, gdy
obywatele i wspólnoty staną się podmiotami w procesie przemian.

Sukces odniesiemy tylko
wtedy, gdy obywatele
i wspólnoty staną się
podmiotami w procesie
przemian.
W dniu 4 marca Komisja Ursuli von der
Leyen zaproponowała Europejskie prawo
o klimacie, które ma przekształcić obietnice polityczne w zobowiązania prawne.
Określiliśmy zobowiązanie prawne, dzięki
któremu UE ma stać się neutralna dla klimatu do 2050 r., i wprowadziliśmy mechanizm umożliwiający monitorowanie postępów.
Tego samego dnia rozpoczęliśmy konsultacje publiczne w sprawie przyszłego paktu
na rzecz klimatu skierowane do władz regionalnych, społeczności lokalnych, społeczeństwa obywatelskiego, przedstawicieli
przemysłu i szkół. Wspólnie podmioty te
opracują szereg zobowiązań mających na
celu doprowadzenie do zmiany zachowań,

począwszy od obywateli, a skończywszy
na największych przedsiębiorstwach wielonarodowych.
W dniu 11 marca Komisja Europejska przyjęła nowy plan działania UE dotyczący
gospodarki o obiegu zamkniętym, który ma przygotować naszą gospodarkę na
ekologiczną przyszłość, uczynić ją bardziej
konkurencyjną, chronić środowisko oraz zapewnić nowe prawa konsumentom.
Drugim filarem naszej nowej strategii wzrostu jest dążenie do uczynienia Europy globalnym liderem w zakresie innowacji cyfrowych. W 81. dniu urzędowania Komisja
ogłosiła swoje plany dotyczące kształtowania cyfrowej przyszłości Europy,
które stworzą nowe możliwości dla przedsiębiorstw oraz zapewnią obywatelom
godne zaufania technologie. Ten drugi filar
obejmuje wiele zagadnień: od cyberbezpieczeństwa po edukację cyfrową, od obliczeń
superkomputerowych po konkurencyjność
w globalnym wymiarze. Składają się na nią
dwie szczegółowe strategie: jedna poświęcona danym, a druga – sztucznej inteligencji.
Komisja oraz państwa członkowskie określiły również wspólne podejście w zakresie bezpiecznego rozwoju i eksploatacji
sieci 5G w UE, które ma zapewnić lepszy
dostęp do internetu i przyczynić się do
tworzenia nowych miejsc pracy i nowych
możliwości. Według szacunków1 w ciągu
najbliższych 5 lat tylko dzięki sztucznej
inteligencji i robotyce mogłoby powstać
na całym świecie niemal 60 mln nowych
miejsc pracy.
Technologie takie jak sztuczna inteligencja,
sieci 5G, superkomputery i komputery kwantowe mają potencjał zrewolucjonizowania
naszego stylu życia oraz mogą się przyczynić do stworzenia nowych atrakcyjnych
możliwości we wszystkich sektorach europejskiego przemysłu (na przykład sztuczna
inteligencja mogłaby być przydatna w analizie objawów choroby), poprawy możliwości
zawodowych pracowników oraz zwiększenia
konkurencyjności UE na świecie.
1 http://reports.weforum.org/future-of-jobs-2018
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W dniu 20 maja
Komisja przedstawiła
nową kompleksową
strategię na rzecz
bioróżnorodności, mającą
przywrócić ważną rolę
przyrody w naszym
życiu, oraz strategię
„od pola do stołu” na
rzecz sprawiedliwego,
zdrowego i przyjaznego
środowisku systemu
żywnościowego. Te dwie
strategie wzajemnie
się uzupełniają, łącząc
przyrodę, rolników, firmy
i konsumentów we
wspólnym wysiłku na
rzecz zrównoważonej
i konkurencyjnej
przyszłości.
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Blisko jedna czwarta robotów przemysłowych i usługowych
produkowanych jest przez firmy mające swoje siedziby w Europie. Europejskie podejście do transformacji cyfrowej
wzmacnia nasze demokratyczne fundamenty, zakłada poszanowanie naszych praw podstawowych i przyczynia się do
zrównoważonej, zasobooszczędnej i neutralnej dla klimatu
gospodarki. Obywatele pozbędą się obaw i będą czuli, że
mają silną pozycję, jedynie w godnym zaufania otoczeniu,
w którym szanowana jest ich prywatność.

Technologie takie jak sztuczna inteligencja, sieci
5G, superkomputery i komputery kwantowe mają
potencjał zrewolucjonizowania naszego stylu
życia oraz mogą się przyczynić do stworzenia
nowych atrakcyjnych możliwości we wszystkich
sektorach europejskiego przemysłu, poprawy
możliwości zawodowych pracowników oraz
zwiększenia konkurencyjności Europy na świecie.

Przemysł europejski może odegrać zasadniczą rolę w procesie transformacji wiodącym do neutralności klimatycznej
i przywództwa cyfrowego. W 101. dniu urzędowania Komisja
Ursuli von der Leyen przedstawiła nową strategię przemysłową UE, która ma ułatwić europejskim przedsiębiorstwom osiągnięcie ambitnych założeń oraz wzmocnić ich
konkurencyjność na arenie światowej.

20 %

35

99 %

80 %

unijnej gospodarki
ogółem stanowi
przemysł europejski

mln miejsc pracy
w przemyśle

unijnych firm to
małe i średnie
przedsiębiorstwa

wszystkich eksportujących drobnych przedsiębiorstw prowadzi
sprzedaż do innych
państw członkowskich

szenia dobrobytu i możliwości europejskich obywateli
i przedsiębiorstw.

Nikt nie zostanie pozostawiony
samemu sobie, niezależnie od płci,
pochodzenia czy wieku.

Podstawą europejskiej gospodarki jest zdolność
godzenia mechanizmów rynkowych i kwestii społecznych, wzrostu i sprawiedliwości społecznej, a także
radykalnych innowacji oraz odwiecznych wartości.
W 45. dniu Komisja Ursuli von der Leyen rozpoczęła
pierwszy etap konsultacji z partnerami społecznymi – przedsiębiorstwami i związkami zawodowymi –
w sprawie sprawiedliwych płac minimalnych dla
pracowników w całej UE. Będzie to ważny krok na
drodze do stworzenia silnej Europy socjalnej na rzecz
sprawiedliwej transformacji. Nikt nie zostanie pozostawiony samemu sobie, niezależnie od płci, pochodzenia czy wieku.

Bardziej zintegrowany i sprawnie funkcjonujący jednolity rynek stworzyłby nowe możliwości
dla europejskich przedsiębiorstw i przełożył się na
dodatkowy roczny wzrost rzędu 183–269 mld euro
w przypadku produkcji oraz 338 mld euro w przypadku usług. Oznacza to wzrost unijnego produktu
krajowego brutto o około 12 proc. Jednolity rynek
okazał się sukcesem, który przyczynia się do zwięk-
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KOMISJA JAKO AKTYWNY PODMIOT
GEOPOLITYCZNY

wej w dziedzinie zdrowia, takimi jak GAVI, Globalny
Sojusz na rzecz Szczepionek i Szczepień czy CEPI,
oraz z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego,
takimi jak Global Citizen. To był prawdziwy maraton
globalnej solidarności i jesteśmy dumni, że byliśmy
siłą przewodnią, która to umożliwiła.

Poza siłą gospodarczą i finansową
Unia Europejska dysponuje też
wyjątkow ym atutem w kwestiach
globalnych: niespotykanym potencjałem w zakresie koordynacji działań. Jesteśmy
w samym środku globalnej
sieci sojuszy. Jesteśmy filarem wielostronnego systemu. Możemy budować szeroko
zakrojone koalicje na rzecz poparcia wspólnej sprawy i wiemy,
jak zjednoczyć siły regionalne i rywalizujące narody przy jednym stole.

Dzięki tej pracy zagwarantowaliśmy, że leczenie
i przyszła szczepionka będą również dostępne dla
krajów o niskich dochodach, które inaczej nie mogłyby sobie na nie pozwolić. To właśnie w tym duchu
przystąpiliśmy do programu COVAX, którego celem
jest zagwarantowanie wszystkim krajom na świecie
sprawiedliwego i równego dostępu do szczepionki.
Dbanie o innych wzmacnia również samą Europę.
Od pierwszego dnia urzędowania Komisja Ursuli von
der Leyen stawała po stronie interesów i wartości europejskich na arenie międzynarodowej – pracując nad
rozszerzeniem zakresu działań na rzecz klimatu i łagodzeniem sporów handlowych, jak również nad kryzysami w naszym sąsiedztwie i reformą wielostronnego systemu.

Oddaliśmy ten potencjał w zakresie koordynacji działań do dyspozycji naszych przyjaciół w potrzebie –
w ciągu pierwszych 100 dni naszej kadencji i nie tylko. Kiedy Albanię dotknęło niszczycielskie trzęsienie
ziemi, zmobilizowaliśmy całą wspólnotę międzynarodową wokół tej wyjątkowej sytuacji i odbudowy. Państwa, które zazwyczaj nie prowadzą z sobą rozmów,
połączyły siły na rzecz wspólnej sprawy.

Jako cel swojej pierwszej wizyty przewodnicząca
Ursula von der Leyen wybrała Afrykę oraz siedzibę
główną Unii Afrykańskiej w Addis Abebie. W 100. dniu
przedstawiliśmy nową strategię dotyczącą Afryki,
aby wprowadzić nasze partnerstwo na kolejny poziom.
Jej zasadniczymi elementami są: wzmocnienie współpracy w dziedzinie trwałego wzrostu gospodarczego
i zatrudnienia; transformacja ekologiczna; transformacja cyfrowa; pokój, bezpieczeństwo i sprawowanie
rządów; migracja i mobilność.

Wraz z rozpoczęciem pandemii
oczywista stała się konieczność
skoordynowanej wspólnej
reakcji – Komisja Ursuli von der
Leyen testowała nowe sposoby
wykorzystania potencjału UE
w zakresie koordynacji działań.

W 67. dniu urzędowania Komisja przyjęła nową metodykę negocjacji akcesyjnych UE, co ma zapewnić silniejsze sterowanie polityczne i prowadzenie
rokowań w bardziej wiarygodny, dynamiczny i przewidywalny sposób. Dzięki temu Rada Europejska rozpoczęła negocjacje akcesyjne z Albanią i Macedonią
Północną, a Komisja przedłożyła już odnośne projekty
ram negocjacyjnych Radzie. Komisja Europejska solidarnie wspierała naszych
przyjaciół na Bałkanach Zachodnich
podczas
kryzysu związanego
z koronawirusem, dostarczając natychmia-

Współpracowaliśmy ściśle z instytucjami wielostronnymi, rządami krajowymi oraz organizacjami pozarządowymi, aby zebrać środki na leczenie i szczepionkę.
W ramach tej zróżnicowanej międzynarodowej koalicji
ustanowiliśmy akcelerator dostępu do narzędzi
walki z COVID-19, globalną platformę współpracy
w celu przyspieszenia badań i prac nad lekami i szczepionką oraz ich sprawiedliwej dystrybucji. Współpracowaliśmy ściśle nie tylko ze Światową Organizacją
Zdrowia i państwami z całego świata, lecz również
z podmiotami działającymi na arenie międzynarodo-
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stowego i długoterminowego wsparcia
i włączając ich w wiele inicjatyw zazwyczaj
zarezerwowanych dla państw członkowskich.
Wraz z przywódcami naszych sześciu krajów partnerskich z Europy Wschodniej
uzgodniliśmy nowe priorytety, które będą
kształtować drugą dekadę Partnerstwa
Wschodniego. Wspomniany program może
sprawić, że cały kontynent europejski będzie bardziej odporny na wszelkiego rodzaju wstrząsy, od kryzysów gospodarczych po
zmianę klimatu.
Globalizacja nie jest działaniem jednokierunkowym. UE patronuje reformie Światowej Organizacji Handlu właśnie po to, by
móc nadal czerpać korzyści z globalnej integracji i otwarcia, a jednocześnie zaradzić
niedoskonałościom naszych systemów gospodarczych i politycznych.
Chcemy dojść do porozumienia w sprawie mechanizmu rozstrzygania sporów
WTO. Jako że mechanizm ten obecnie się
nie sprawdza, Komisja zdecydowała się na
wzmocnienie egzekwowania swoich przepisów handlowych: w przypadku sporu hand
lowego jesteśmy gotowi zastosować środki
zaradcze chroniące europejskie interesy,
z pełnym poszanowaniem prawa międzynarodowego.

OCHRONA OBYWATELI UE
Jeszcze w ciągu pierwszych 100 dni
urzędowania Komisja przedstawiła
swoją strategię na rzecz równości mężczyzn i kobiet w Europie, przede wszystkim aby przeciwdziałać utrzymującemu się zjawisku
przemocy uwarunkowanej płcią oraz
zwalczać związane z płcią stereotypy.
W strategii tej określiła kluczowe działania na lata 2020–2025 i zobowiązała się
do uwzględniania perspektywy równości we
wszystkich obszarach unijnej polityki.
Jednym z aspektów ochrony obywateli Unii
jest ochrona ich zdrowia. Już 4 lutego,
jeszcze przed początkiem pandemii, Komisja Europejska ogłosiła – zgodnie z tym,
co zapowiedziano w wytycznych politycznych – ogólnounijne konsultacje publiczne
w sprawie europejskiego planu walki
z rakiem. W Unii Europejskiej co roku diagnozuje się 3,5 mln przypadków raka. Rocznie umiera 1,3 mln chorych, jednak dowody
wskazują, że ponad 40 proc. zachorowań na
raka można zapobiec.
Uwaga przesunęła się radykalnie w kolejnych tygodniach, podczas których koronawirus rozprzestrzenił się w Europie i uznano, że
ma charakter pandemii. Sprawy przybrały
inny obrót, wymagając od Komisji przejęcia
przywództwa w obliczu kryzysu w dziedzinie zdrowia publicznego, który szybko przekształcił się również w kryzys gospodarczy.
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Europa pozostaje
wiarygodnym światowym
liderem i partnerem
w zakresie pomocy
rozwojowej i humanitarnej.
Dzięki podejściu
„Drużyna Europy” –
w ramach którego łączymy
zasoby i wiedzę ekspercką
Komisji Europejskiej,
państw członkowskich
oraz unijnych instytucji
finansowych – zebraliśmy
ponad 36 mld euro
na działania związane
z sytuacjami wyjątkowymi
oraz zaspokojenie
potrzeb humanitarnych,
wzmocnienie sektora opieki
zdrowotnej, udoskonalenie
systemów zaopatrzenia
w wodę, poprawę
warunków sanitarnych
i systemów żywności,
jak również ograniczenie
skutków gospodarczych
i społecznych pandemii
koronawirusa na całym
świecie.
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2. Bezprecedensowa reakcja Europy
na bezprecedensowy kryzys
Pandemia koronawirusa głęboko wstrząsnęła Europą i światem. To, co rozpoczęło się jako
odosobnione przypadki, szybko
przerodziło się w stan wyjątkowy, który dotyczy każdego
państwa, regionu i osoby. Od początku roku z powodu COVID-19
w UE zmarło prawie 150 tys. osób;
w innych częściach świata życie straciło jeszcze więcej ludzi.
Do tej pory udało się jednak uratować setki tysięcy
istnień ludzkich. Bez szybkiej i zdecydowanej reakcji Unii Europejskiej i jej państw członkowskich,
by chronić życie i źródła utrzymania w UE,
sytuacja byłaby bardziej dramatyczna. Pracownicy
pierwszego kontaktu wykonywali swoje obowiązki
w sposób bohaterski, obywatele wyrzekli się części
swoich swobód, a w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się wirusa wprowadzono bezprecedensowe środki.

Europa stała się globalnym
centrum solidarności.
Europa stała się globalnym centrum solidarności.
W szpitalach przyjmowano i leczono pacjentów
z innych państw; państwa członkowskie połączyły
siły w celu zakupu sprzętu medycznego; wysyłano mobilne zespoły medyczne, aby odpowiedzieć
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na najpilniejsze potrzeby; umożliwiono powrót do
domu ponad 600 tys. obywateli UE, którzy utknęli poza granicami Unii Europejskiej; zmobilizowano
publiczne i prywatne inwestycje, na szczeblu europejskim i krajowym, w celu opracowania szczepionki dla wszystkich ludzi na całym świecie. Kryzys pokazał, na czym polega solidarność europejska.

Znaczna większość środków
w zakresie zdrowia
publicznego, mobilności,
turystyki i gospodarki została
opracowana, aby umożliwić
natychmiastową reakcję na
bezpośredni kryzys w dziedzinie
zdrowia publicznego.
Komisja dawała z siebie wszystko, by zwalczyć pandemię i złagodzić jej skutki gospodarcze: od marca
przyjęto 828 środków, w tym 373 decyzje w sprawie pomocy państwa, które stanowią ratunek dla
europejskich przedsiębiorców. Znaczna większość
środków w zakresie zdrowia publicznego, mobilności, turystyki i gospodarki została opracowana, aby
umożliwić natychmiastową reakcję na bezpośredni
kryzys w dziedzinie zdrowia publicznego. Od tego
czasu Komisja podejmowała działania, by uczynić
nasze gospodarki, społeczeństwa i Unię Europejską
bardziej odpornymi na nadchodzące wyzwania.
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WALKA Z GLOBALNYM
KRYZYSEM ZDROWOTNYM
Naszym priorytetem było ratowanie życia. Dostarczyliśmy pilnie potrzebnej pomocy przez
liczne mosty powietrzne zorganizowane przez
Komisję. Zwróciliśmy się do państw członkowskich o wspólne zamawianie sprzętu medycznego. Ustanowiono strategiczne zapasy w ramach rescEU i centra dystrybucji, by służyły jako
wspólna europejska rezerwa niezbędnego wyposażenia medycznego. Sprzęt, taki jak ratujące
życie respiratory, maski i środki dezynfekujące,
był przekazywany za pośrednictwem Europejskiego Centrum Koordynacji Reagowania
Kryzysowego najbardziej potrzebującym państwom członkowskim.
Ponadto w ramach nowo utworzonego Instru
mentu na rzecz Wsparcia w Sytuacjach
Nadzwyczajnych zakupiono około 10 mln masek w celu ochrony pracowników służby zdrowia,
które dostarczano w lecie partiami do krajów,
które o to prosiły. Wysłaliśmy do Włoch, do szpitali w Mediolanie i Bergamo, zespoły medyczne
z całego kontynentu. Przywóz wyrobów medycznych był tańszy dzięki zniesieniu przez
nas ceł. Pomogliśmy naukowcom zbierać dane
i dzielić się nimi. Przeznaczyliśmy dodatkowe
środki na najbardziej obiecujące projekty badawcze. A za pośrednictwem Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności oraz jego Europejskiego Centrum Koordynacji Reagowania
Kryzysowego zorganizowaliśmy i skoordynowaliśmy 369 lotów, umożliwiając powrót blisko
82 tys. obywateli UE i 10 tys. osób spoza UE,
którzy utknęli za granicą.
W dziedzinie zdrowia publicznego UE osiąg
nęła to, czego żadne państwo członkowskie
nie mogłoby osiągnąć samodzielnie. Wytyczne w sprawie metod przeprowadzania testów,
swobodnego przepływu pracowników służby
zdrowia, wyrobów medycznych i środków ochrony osobistej, jak również dobrowolne aplikacje
umożliwiające ustalanie kontaktów zakaźnych
zagwarantowały wymianę najlepszych praktyk i ich intensyfikację. W europejskim planie
działania prowadzącym do zniesienia środków powstrzymujących rozprzestrzenianie
się koronawirusa określono wspólne zasady i środki towarzyszące, dzięki którym można
w skoordynowany sposób znosić ograniczenia.

Zgodnie z unijną
strategią w zakresie szczepień Komisja
i niektóre państwa członkowskie prowadzą intensywne negocjacje z naukowcami
pracującymi nad szczepionką w celu
zapewnienia obywatelom UE zróżnicowanego zestawu szczepionek po uczciwych cenach.
W komunikacie Komisji w sprawie krótkoterminowej gotowości UE w dziedzinie
zdrowia na wypadek występowania ognisk
COVID-19 przedstawiono kluczowe działania,
które należy podjąć w nadchodzących miesiącach.
Komisja zabezpieczyła integralność jednolitego rynku. Kiedy zaczęły się tworzyć długie
kolejki ciężarówek na przejściach granicznych
w UE, Komisja stworzyła system „uprzywilejowanych korytarzy”, aby zapewnić sprawny
transgraniczny transport podstawowych towarów. Podjęła też działania przeciwko nieproporcjonalnym ograniczeniom wewnętrznym, które
prowadziły do utworzenia nowych niedoborów.
Podczas pandemii UE wyczerpująco informowała swoich obywateli. Opracowała nowe narzędzie internetowe – „Re-open EU” – które gromadzi informacje na temat ograniczeń podróży,
transportu i turystyki we wszystkich państwach
członkowskich. „Re-open EU” zostało wykorzystane przez dziesiątki milionów ludzi w Europie
i poza jej granicami.
UE przewodziła również globalnej reakcji na
kryzys. Przez cały czas trwania pandemii przewodnicząca Ursula von der Leyen pozostawała
w stałym kontakcie z przywódcami państw G-20
i innymi partnerami międzynarodowymi. Wraz
ze Światową Organizacją Zdrowia i wieloma
innymi partnerami ustanowiliśmy nowe ramy
współpracy – akcelerator dostępu do narzędzi
walki z COVID-19 – w celu przyspieszenia prac
nad szczepionkami, leczeniem i testami
oraz ich wprowadzenia.
Dzięki działaniom w ramach globalnej reakcji na
pandemię koronawirusa, którymi kierowała Komisja, pozyskano łączną kwotę 15,9 mld euro.
W dniu 4 maja Komisja Europejska uruchomiła światową akcję darczyńców, dzięki której do
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Dzięki działaniom
w ramach globalnej
reakcji na pandemię
koronawirusa, którymi
kierowała Komisja,
pozyskano łączną
kwotę 15,9 mld euro.
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ODBUDOWA GOSPODARKI
I PRZYGOTOWANIE SIĘ
NA PRZYSZŁOŚĆ

końca maja zebrano 9,8 mld euro na rzecz zapewnienia powszechnego dostępu do przystępnych cenowo
metod leczenia, testów i szczepionek na koronawirusa
oraz na rzecz wsparcia systemów ochrony zdrowia na
całym świecie.

Początkowy kryzys w dziedzinie zdrowia publicznego
przekształcił się w poważny wstrząs gospodarczy. Aby
zapobiec masowym zwolnieniom, Komisja ustanowiła instrument w wysokości 100 mld euro na wsparcie
zatrudnienia w zmniejszonym wymiarze czasu pracy –
europejski instrument tymczasowego wsparcia
w celu zmniejszenia ryzyka bezrobocia w związku
z sytuacją nadzwyczajną (SURE).

W dniu 27 czerwca, na zorganizowanym z inicjatywy
przewodniczącej Ursuli von der Leyen i organizacji
Global Citizen szczycie darczyńców i koncercie w ramach kampanii „Globalny cel: zjednoczeni z myślą
o przyszłości”, artyści, naukowcy i światowi politycy
dali wyraz swojemu zaangażowaniu na rzecz zapewnienia powszechnego dostępu do leków przeciwko koronawirusowi. Ten szczyt był punktem przełomowym
globalnych działań solidarnościowych.

Aby jeszcze bardziej osłabić uderzenie, Komisja wprowadziła – zgodnie z obietnicą zawartą w jej wytycznych
politycznych – pełną elastyczność zasad UE dotyczących pomocy państwa, uruchamiając po raz pierwszy
ogólną klauzulę wyjścia w ramach paktu stabilności
i wzrostu. W rekordowym czasie utworzono inicjatywy inwestycyjne w odpowiedzi na koronawirusa
(CRII) o wartości do 54 mld euro, aby zapewnić płynność przedsiębiorstwom i sektorowi opieki zdrowotnej.

Przyczynił się do pozyskania dodatkowej kwoty
6,15 mld euro na rzecz zapewnienia powszechnego
dostępu do przystępnych cenowo szczepionek na
koronawirusa, metod leczenia i testów oraz wsparcia
systemów ochrony zdrowia i ożywienia gospodarczego
w państwach wrażliwych.
Komisja Europejska zakończyła dotychczas rozmowy
z sześcioma koncernami farmaceutycznymi, aby zabezpieczyć dostawy przyszłej szczepionki dla Europejczyków.

W rekordowym czasie w
odpowiedzi na koronawirusa
utworzono inicjatywy inwestycyjne
o wartości do 54 mld euro,
aby zapewnić płynność
przedsiębiorstwom i sektorowi
opieki zdrowotnej.

W naszych działaniach zewnętrznych, których celem
jest powstrzymanie koronawirusa, występowaliśmy zawsze jako „Drużyna Europy”. Oznacza to, że Komisja
Europejska, instytucje finansowe UE i państwa członkowskie połączyły siły na rzecz osiągnięcia wspólnych
celów, które określono w opublikowanym na początku
kwietnia komunikacie w sprawie światowej reakcji UE
na COVID-19. Jedna drużyna na rzecz silniejszej pozycji
UE na arenie międzynarodowej.

575 mld EUR

100 mld EUR

70 mld EUR

3 045 mld EUR

240 mld EUR

200 mld EUR

Środki krajowe
wprowadzone w ramach
elastyczności
unijnych przepisów budżetowych
(ogólna klauzula
wyjścia)

SURE – pomoc
finansowa UE na
rzecz mechanizmów zmniejszonego wymiaru
czasu pracy

Bezpośrednie
wsparcie UE,
w tym inicjatywa
CRII

Krajowe środki
wsparcia płynności,
w tym programy
zatwierdzone w ramach tymczasowych,
elastycznych unijnych zasad pomocy
państwa

Europejski
Mechanizm Stabilności: wsparcie
z tytułu kryzysu
pandemicznego dla państw
członkowskich

EBI – finansowanie przez grupę
EBI dla przedsiębiorstw

Ogółem: 4,2 bln EUR
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sokości 1 074 mld euro, uzgodnionego przez Radę
Europejską, z zastrzeżeniem zgody Parlamentu Europejskiego, uzupełnionego dodatkowym instrumentem na rzecz odbudowy w wysokości 750 mld euro –
NextGenerationEU . Pakiet ten będzie wspierać
państwa członkowskie w odbudowywaniu gospodarki,
ułatwi inwestycje publiczne i prywatne zorientowane
na dwojaką transformację – ekologiczną i cyfrową –
oraz pomoże wyciągnąć wnioski z kryzysu .

Unia Europejska i państwa członkowskie podjęły zdecydowane działania, by wspierać pracowników
i przedsiębiorstwa. Komisja uruchomiła ogólną klauzulę wyjścia w ramach paktu stabilności i wzrostu,
aby zapewnić państwom członkowskim maksymalną
elastyczność. Dzięki temu będą one mogły wspierać
zarówno swoje systemy opieki zdrowotnej i personel
medyczny, jak i osoby poważnie dotknięte kryzysem.
Zmobilizowana do tej pory całkowita kwota sięgnęła 4,2 bln euro, co stanowi ponad 30 proc. unijnego
produktu krajowego brutto.

Komisja zaciągnie pożyczki w wysokości 750 mld euro
na rynkach finansowych i przekaże środki państwom
członkowskim za pośrednictwem budżetu UE w formie
dotacji i pożyczek . Zgodnie z modelem symulacyjnym
szacuje się, że uruchomione inwestycje zwiększą realny poziom unijnego produktu krajowego brutto
o około 1,75 proc. w 2021 r. i 2022 r., zaś do 2024 r. wartość ta wzrośnie do 2,25 proc. Wspomniane inwestycje
doprowadzą do utworzenia nawet 2 mln miejsc pracy
do 2022 r. Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności w wysokości 672,5 mld euro zapewni wsparcie w formie dotacji i pożyczek na niezbędne inwestycje i reformy w państwach członkowskich.

Skala kryzysu była taka, że pomimo szybkiej i zdecydowanej reakcji organów publicznych, gospodarka
UE doświadczy w tym roku recesji. Niezbędne środki mające na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania
się wirusa spowolniły życie społeczne i gospodarcze – w niektórych przypadkach niemal do zastoju.
Oczekuje się, że w 2020 r. gospodarka UE skurczy się
o 8,3 proc. Poszczególne państwa członkowskie zostały dotknięte w różnym stopniu, co stwarza ryzyko
powstawania rozbieżności między naszymi gospodarkami. Jednocześnie skutki kryzysu będą odczuwalne
przez wszystkich.

Zmieniając swój sposób działania, Unia Europejska ponownie odkrywa swoje prawdziwe powołanie. Nadaliśmy niespotykaną siłę budżetowi UE. Zgodziliśmy
się na wykorzystanie bardzo silnego ratingu kredytowego Komisji Europejskiej w celu pozyskania środków, które zostaną wydane przez wszystkie państwa
członkowskie, w tym państwa najbardziej potrzebujące i z ograniczoną zdolnością wydatkowania środków.
W ten sposób Unia Europejska ożywia pierwotną ideę
swoich założycieli: dobrobyt w każdym kraju europejskim zależy od dobrobytu we wszystkich innych krajach europejskich. Nasza jedność jest naszą siłą.

W 2020 r. bezrobocie w UE ma wzrosnąć do 9 proc.,
nieproporcjonalnie uderzając w kobiety, młodych ludzi, pracowników o niskich umiejętnościach i osoby
zatrudnione na czas określony. Ubóstwo, wykluczenie
społeczne i nierówności mogą wzrosnąć, uwypuklając
znaczenie sprawiedliwej odbudowy sprzyjającej
integracji społecznej. Oczekuje się, że gospodarka
powróci na ścieżkę wzrostu w 2021 r., ale perspektywy są niepewne i w ogromnej mierze zależą od
rozwoju sytuacji w zakresie zdrowia publicznego. UE
nie podejmuje ryzykownych działań: projekt i ambicje
planu odbudowy zaproponowanego przez Komisję są
bezprecedensowe.

UE nie podejmuje ryzykownych
działań: projekt i ambicje planu
odbudowy zaproponowanego przez
Komisję są bezprecedensowe.
Opracowany przez Komisję plan odbudowy dla Europy pozwoli naprawić szkody i zapewnić lepszą przyszłość kolejnym pokoleniom. Na lipcowym posiedzeniu
Rady Europejskiej unijni przywódcy uzgodnili, na podstawie wniosku Komisji, duży pakiet odbudowy. Składa się on z długoterminowego budżetu UE w wy13
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Wzmocniony budżet na lata 2021–2027 będzie
stymulować transformację ekologiczną i cyfrową,
budując bardziej sprawiedliwą i odporną gospodarkę.
Ponad połowa całkowitego budżetu zostanie przeznaczona na modernizację gospodarki europejskiej,
tak aby osiągnąć cel dotyczący neutralności klimatycznej do 2050 r., oraz by sprostać wyzwaniom ery
cyfrowej.

Ponadto w odpowiedzi na kryzys Komisja dostosowała
swój program prac na 2020 r. Koncentrując się na
inicjatywach, które stanowią natychmiastową i skuteczną reakcję na kryzys, Komisja realizuje jednocześnie swoje priorytety strategiczne.

Dobrobyt w każdym kraju
europejskim zależy od dobrobytu
we wszystkich innych krajach
europejskich. Nasza jedność jest
naszą siłą.

CAŁKOWITY BUDŻET NA LATA 2021–2027

OGÓŁEM 1 824,3 mld EUR

1 074,3 mld EUR

750 mld EUR

Wieloletnie ramy
finansowe

NextGenerationEU
Koronakryzysowy pakiet odbudowy
skumulowany w pierwszych latach

Siedmioletni budżet UE

750 mld EUR
390 mld EUR (dotacje)
360 mld EUR (pożyczki)
Kapitał pozyskany na rynkach finansowych
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3. Europa, która wyjdzie z pandemii silniejsza
Wyzwania stojące przed naszym pokoleniem – dwojaka transformacja, ekologiczna i cyfrowa – stały się
jeszcze pilniejsze niż przed rozpoczęciem kryzysu.
Nadszedł czas na transformację ekologiczną. Kierunek fali inwestycji, którą mamy wkrótce wyzwolić,
będzie wskazywał Europejski Zielony Ład. Podobnie
kryzys związany z koronawirusem i późniejsze środki
izolacji pokazały, jak niezbędny jest dostęp obywateli
i przedsiębiorstw do rozwiązań cyfrowych – a jego
brak może stać się źródłem nowych nierówności.

i szczepionki. Kierowaliśmy się przekonaniem, że dobra
opieka zdrowotna powinna być prawem powszechnym,
a nie przywilejem tych, których na nią stać.

Aby walczyć z pandemią,
Komisja współpracowała ściśle
z instytucjami wielostronnymi,
rządami krajowymi oraz
organizacjami pozarządowymi.

Pomimo pandemii Komisja nadal pracuje nad priorytetami strategicznymi. W dniu 20 maja przedstawiła
nową kompleksową strategię na rzecz bioróżnorodności, mającą przywrócić ważną rolę przyrody
w naszym życiu, oraz strategię „od pola do stołu”
na rzecz sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego środowisku systemu żywnościowego. Te dwie strategie
wzajemnie się uzupełniają, łącząc przyrodę, rolników,
firmy i konsumentów we wspólnym wysiłku na rzecz
zrównoważonej i konkurencyjnej przyszłości.

Zawsze dążyliśmy do wspólnych rozwiązań, lecz w razie konieczności potrafiliśmy też twardo bronić swego
stanowiska. Dołożyliśmy starań, aby budować nasze
relacje z Chinami w oparciu o bardziej solidne podstawy, zasadę wzajemności i równe warunki działania w dziedzinach takich, jak handel i inwestycje, choć
nie tylko. Szczyt UE–Chiny był okazją do zacieśnienia naszej współpracy w różnych dziedzinach – od
kryzysu związanego z koronawirusem po działania
w dziedzinie klimatu – oraz do przedyskutowania kwestii spornych, takich jak prawa człowieka i sytuacja
w Hongkongu.

W dniu 8 lipca Komisja przyjęła strategie UE na
rzecz integracji systemów energetycznych oraz
sektora technologii wodorowych. Ta ostatnia poświęcona jest wykorzystaniu potencjału transformacji
związanej z dekarbonizacją przemysłu, transportu,
produkcji energii elektrycznej i budownictwa w całej
Europie dzięki inwestycjom, odpowiednim regulacjom,
tworzeniu rynków oraz badaniom i innowacjom. Kontynuowane są też prace nad osiągnięciem neutralności klimatycznej do 2050 r.

Poparliśmy wezwanie Sekretarza Generalnego ONZ
do globalnego zawieszenia broni. Nadal też odgrywamy wiodącą rolę w angażowaniu społeczności
międzynarodowej w rozwiązywanie trudnych sytuacji: współorganizowaliśmy m.in. ważne konferencje
w sprawie Wenezueli, Sudanu i Syrii.

Wizja Ursuli von der Leyen zakładała, że Komisja będzie czynnym podmiotem na scenie geopolitycznej.
Pandemia koronawirusa pokazała, że takie podejście
ma silniejszą rację bytu niż kiedykolwiek wcześniej:
udana odbudowa unijnej gospodarki jest możliwa jedynie wówczas, gdy nasi partnerzy na całym świecie również podźwigną się z kryzysu. Aby walczyć z pandemią,
Komisja współpracowała ściśle z instytucjami wielostronnymi, rządami krajowymi oraz organizacjami pozarządowymi. Przewodziliśmy globalnej współpracy,
aby zdobyć zasoby potrzebne do opracowania leków

Komisja Ursuli von der Leyen pracuje nieprzerwanie,
aby osiągnąć porozumienie w sprawie nowego partnerstwa ze Zjednoczonym Królestwem. Angażujemy się w konstruktywny sposób w negocjacje, aby
osiągnąć rezultat korzystny dla obu stron oraz chronić
europejskie interesy. Jednocześnie naszym priorytetem pozostaje pełne i terminowe wdrożenie umowy
o wystąpieniu.
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UE pozostaje wiarygodnym światowym liderem i partnerem w zakresie pomocy rozwojowej i humanitarnej.
Dzięki podejściu „Drużyna Europy” – w ramach którego łączymy zasoby i wiedzę ekspercką Komisji Europejskiej, państw członkowskich oraz unijnych instytucji finansowych – zebraliśmy ponad 36 mld euro na
działania związane z sytuacjami wyjątkowymi oraz
zaspokojenie potrzeb humanitarnych, wzmocnienie
sektora opieki zdrowotnej, udoskonalenie systemów
zaopatrzenia w wodę, poprawę warunków sanitarnych
i systemów żywności, jak również ograniczenie skutków gospodarczych i społecznych pandemii koronawirusa na całym świecie.

W dniu 1 lipca Komisja Europejska uruchomiła program wsparcia na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, który ma być pomostem do zatrudnienia dla
kolejnego pokolenia. Jego zasadniczymi elementami
są: kształcenie i szkolenie zawodowe, przyuczanie do
zawodu, wsparcie zatrudnienia ludzi młodych oraz finansowanie.
W oczach wielu Europejczyków bezpieczeństwo jest
najwyższym priorytetem i jedną z najważniejszych
kwestii. Opublikowana w dniu 24 lipca strategia UE
w zakresie unii bezpieczeństwa pomoże zwiększyć bezpieczeństwo naszego środowiska fizycznego i cyfrowego w ciągu następnych 5 lat w różnych
obszarach: od walki z terroryzmem i przestępczością
zorganizowaną po cyberbezpieczeństwo, od zapobiegania zagrożeniom hybrydowym po zwiększenie
odporności naszej infrastruktury krytycznej. Komisja przedstawiła również nowy plan działania na
rzecz zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

W centrum uwagi Komisji Europejskiej podczas po
dejmowania decyzji byli obywatele UE: Komisja zadbała o zabezpieczenie ich interesów, zwłaszcza w
dziedzinach wymienionych poniżej.
W dniu 24 czerwca przyjęła pierwszą strategię UE
w zakresie praw ofiar, która ma zapewnić wszystkim
ofiarom przestępstw możliwość korzystania z przysługujących im praw, niezależnie od tego, gdzie doszło do
popełnienia przestępstwa. Wspomniana strategia koncentruje się – po pierwsze – na wzmocnieniu pozycji
ofiar, aby mogły zgłaszać przestępstwa, ubiegać się
o odszkodowanie i ostatecznie przezwyciężyć skutki
przestępstwa, a po drugie – na współpracy ze wszystkimi właściwymi podmiotami w dziedzinie praw ofiar.

Przedstawiła też pierwszą europejską strategię
mającą chronić dzieci przed niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych, przestępstwem,
którego występowanie wyraźnie nasiliło się podczas
kryzysu związanego z koronawirusem ze względu na
fizyczną izolację i zwiększoną aktywność w internecie. Zaproponowała ponadto nowe strategie zwal-

STRATEGIA UE
W ZAKRESIE UNII BEZPIECZEŃSTWA
Ochrona wszystkich obywateli w Europie
Środowisko
bezpieczeństwa,
które wytrzyma
próbę czasu

Działanie w obliczu
zmieniających
się zagrożeń

Ochrona
Europejczyków
przed terroryzmem
i przestępczością
zorganizowaną

Silny ekosystem
bezpieczeństwa

Ochrona infrastruktury
krytycznej i jej odporność

Cyberprzestępczość

Terroryzm i radykalizacja
postaw

Współpraca i wymiana
informacji

Cyberbezpieczeństwo

Nowoczesne egzekwowanie
prawa

Przestępczość
zorganizowana

Silne granice zewnętrzne

Ochrona przestrzeni
publicznej

Zwalczanie nielegalnych
treści w internecie

Udoskonalanie badań
i innowacji
Rozwijanie umiejętności
i zwiększanie świadomości
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Inwestycje w priorytetowych dziedzinach pobudzą proces odbudowy i pozwolą zbudować silniejszą Unię dla przyszłych pokoleń. Komisja nasili
swoje wysiłki związane z realizacją priorytetów określonych w ciągu pierwszych 100 dni, w szczególności w zakresie transformacji ekologicznej i cyfrowej.
NextGenerationEU oraz nowy długoterminowy
budżet zapewnią nam narzędzia, dzięki którym będzie mogła spełnić oczekiwania obywateli. Nadchodzące miesiące i lata stanowią decydujący moment
w historii Europy i dla przyszłych pokoleń.

czania nielegalnych narkotyków i broni palnej, które
napędzają przestępczość zorganizowaną.
Komisja nasiliła walkę z przekazywaniem informacji wprowadzających w błąd, dezinformacją
i obcą ingerencją dzięki współpracy z platformami
internetowymi, społeczeństwem obywatelskim, środowiskiem akademickim oraz badaczami. Wraz z Europejską Służbą Działań Zewnętrznych przedstawiła we
wspólnym komunikacie wszystkie podejmowane wysiłki i planowane działania w tym zakresie. Przyczyni
się to nie tylko do wzmocnienia zaufania publicznego
do Unii, lecz również do ochrony osób mieszkających
w UE przed potencjalnymi szkodami gospodarczymi
i uszczerbkiem na zdrowiu w związku z oszustwami
i rzekomymi lekami mającymi zwalczać koronawirusa.

Nadchodzące miesiące i lata
stanowią decydujący moment
w historii Europy i dla przyszłych
pokoleń.

Prace Komisji Europejskiej w ciągu najbliższych
12 miesięcy będą miały kluczowe znaczenie dla sytuacji w nadchodzących latach i dziesięcioleciach. Pandemia koronawirusa pokazała po raz kolejny, że siła
Europy leży w jej jedności oraz że wyzwania, jakie
przed nami stoją, są większe niż możliwości pojedynczych państw.

Na początku swojej kadencji Komisja przedstawiła
wizję zielonej przyszłości, zapewniającej obywatelom
dobrobyt i zdrowie. Nadszedł czas, by zebrać siły, urzeczywistnić tę wizję i spełnić oczekiwania obywateli.
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Legenda
Priorytety polityczne
Reakcja na kryzys związany z koronawirusem
Negocjacje ze Zjednoczonym Królestwem

2019
GRUDZIEŃ

11.12
Europejski Zielony Ład wyznacza
plan działania, którego celem jest, by
do 2050 r. Europa stała się pierwszym
kontynentem neutralnym dla klimatu

2020
STYCZEŃ

8.1

14.1

Spotkanie przewodniczącej Ursuli
von der Leyen z brytyjskim
premierem Borisem Johnsonem

Plan inwestycyjny na rzecz
zrównoważonej Europy ma na celu
uruchomienie unijnego finansowania
i pobudzenie inwestycji publicznych
i prywatnych koniecznych do przejścia na
neutralną dla klimatu, zieloną gospodarkę
sprzyjającą włączeniu społecznemu

19.1

Mechanizm sprawiedliwej transformacji
to podstawowe narzędzie zapewniające,
aby transformacja w kierunku gospodarki
neutralnej dla klimatu przebiegała w sposób
sprawiedliwy, nie pozostawiając nikogo w tyle

Międzynarodowa konferencja
w Berlinie poświęcona sytuacji w Libii

21.1

Pierwszy etap konsultacji z partnerami
społecznymi – przedsiębiorstwami
i związkami zawodowymi – na temat
sprawiedliwej płacy minimalnej
dla pracowników w UE

Spotkanie przewodniczącej Ursuli
von der Leyen z prezydentem
USA Donaldem Trumpem

29.1

31.1
Zjednoczone Królestwo
występuje z Unii Europejskiej

Bezpieczne sieci 5G: Komisja zatwierdza
wspólny unijny zestaw instrumentów
uzgodniony przez państwa członkowskie
19
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LUTY
UE zaczyna pomagać w repatriacji Europejczyków
w ramach działań podejmowanych
w reakcji na pandemię koronawirusa

3.2

4.2

Komisja przedstawia wniosek dotyczący zalecenia Rady
w sprawie wytycznych negocjacyjnych dotyczących
nowego partnerstwa ze Zjednoczonym Królestwem

Konsultacje publiczne na temat kształtu
europejskiego planu walki z rakiem

5.2
Nowa metodyka negocjacji akcesyjnych
UE – aby negocjacje były bardziej wiarygodne,
przewidywalne i dynamiczne – to pierwszy
element opracowanej przez Komisję
odnowionej strategii rozszerzenia

17.2
UE i międzynarodowi darczyńcy
deklarują wsparcie w wysokości
1,15 mld euro na odbudowę
Albanii po trzęsieniu ziemi

19.2
Komisja przedstawia program mający
kształtować cyfrową przyszłość
Europy: strategia w zakresie danych
i biała księga w sprawie sztucznej
inteligencji otwierają nowe możliwości
dla przedsiębiorstw, a jednocześnie
kładą nacisk na godne zaufania
technologie dla mieszkańców

25.2
Komisja Europejska otrzymuje
mandat do rozpoczęcia negocjacji
ze Zjednoczonym Królestwem

MARZEC

4.3

5.3

W Europejskim prawie o klimacie
Komisja proponuje ustanowić
prawnie wiążący cel osiągnięcia
do 2050 r. zerowej emisji
gazów cieplarnianych netto

Nowa strategia na rzecz
równouprawnienia płci na lata 2020–2025
określa kluczowe działania zapewniające
równość mężczyzn i kobiet w Europie
20
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9.3
Nowa strategia UE otwiera drogę
do silniejszego i bardziej ambitnego
partnerstwa z Afryką

10.3
Nowa strategia przemysłowa
ma na celu przygotowanie
ekologicznej i cyfrowej transformacji
europejskiego przemysłu

11.3

13.3

Nowy plan działania UE dotyczący
gospodarki o obiegu zamkniętym
ma na celu tworzenie bardziej
ekologicznej i konkurencyjnej Europy

Komisja apeluje o zdecydowaną
i skoordynowaną reakcję gospodarczą na
kryzys związany z koronawirusem
Nowa inicjatywa inwestycyjna
w odpowiedzi na koronawirusa ma pomóc
państwom członkowskim w finansowaniu
własnych działań w reakcji na pandemię

16.3
Panel doradczy ds. koronawirusa skupia
specjalistów w dziedzinie epidemiologii
i wirologii z różnych państw członkowskich

18.3

Wprowadzone zostaje tymczasowe
ograniczenie innych niż niezbędne
podróży do UE (do 30 czerwca)

Komisja przedstawia propozycję
nowych celów politycznych dla
Partnerstwa Wschodniego

19.3
20.3

Tymczasowe ramy umożliwiają państwom
członkowskim wykorzystanie pełnej elastyczności
przepisów o pomocy państwa, aby wspierać
gospodarkę w kontekście pandemii koronawirusa

Uruchomiona zostaje ogólna klauzula
korekcyjna paktu stabilności i wzrostu

23.3

26.3

Wprowadzone zostają uprzywilejowane
korytarze, aby zapewnić dostępność
towarów i podstawowych usług

Rada Europejska wyraża zgodę na
rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych
z Albanią i Macedonią Północną

30.3
Pierwsze posiedzenie Wspólnego Komitetu
UE–Zjednoczone Królestwo w sprawie
wdrożenia i stosowania umowy o wystąpieniu
21
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KWIECIEŃ

2.4
Uruchomiony zostaje nowy instrument
tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia
ryzyka bezrobocia w związku z sytuacją
nadzwyczajną (SURE) o wartości 100 mld euro

15.4
Europejski plan działania wytycza
drogę do wspólnego znoszenia
środków powstrzymujących
rozprzestrzenianie się wirusa

20.4
Globalne działania UE w odpowiedzi
na koronawirusa wspierają państwa
partnerskie w walce z pandemią. Wkład UE
w pomoc tym krajom sięga 15,6 mld euro.

24.4
2. runda negocjacji w sprawie przyszłych
stosunków ze Zjednoczonym Królestwem

29.4
Pakiet wsparcia dla sektora transportu

30.4
Środki wspierające sektor rolnictwa

MAJ

6.5

4.5

Wideokonferencja przywódców UE
i państw Bałkanów Zachodnich

Podczas konferencji zorganizowanej
w związku z globalną reakcją na
pandemię koronawirusa darczyńcy
z całego świata deklarują 7,4 mld euro
na powszechny dostęp do szczepionek

8.5

7.5

Unijny humanitarny most
powietrzny umożliwia transport
pracowników pomocy humanitarnej
i dostaw awaryjnych do najtrudniej
dostępnych miejsc na świecie

Plan działania na rzecz kompleksowej
unijnej polityki zapobiegania praniu
pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
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13.5

15.5

Komisja prezentuje wytyczne dotyczące bezpiecznego
wznowienia podróży i ożywienia turystyki
w Europie w 2020 r. i kolejnych latach

3. runda negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem

20.5
Unijna strategia na rzecz
bioróżnorodności 2030
uwzględnia pięć głównych czynników
powodujących utratę różnorodności
biologicznej i zapewnia pełne
wdrożenie przepisów UE

26.5
Spotkanie przywódców UE i Japonii
za pośrednictwem wideokonferencji

Strategia „od pola do stołu” umożliwi
w UE przejście na zrównoważony
system żywnościowy, który zapewni
bezpieczeństwo żywnościowe
oraz dostęp do zdrowej diety

27.5
Komisja prezentuje nowe narzędzie służące
odbudowie, NextGenerationEU, oparte
na solidnym, nowoczesnym i odnowionym
długoterminowym budżecie UE

CZERWIEC

5.6
4. runda negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem

15.6
Spotkanie na wysokim szczeblu przewodniczącej
Ursuli von der Leyen, przewodniczącego Charles’a
Michela i przewodniczącego Davida Sassoli
z brytyjskim premierem Borisem Johnsonem

17.6
Strategia UE dotycząca szczepionek
Biała księga w sprawie
wyrównywania szans w związku
z subsydiami zagranicznymi

Nowa platforma internetowa
Re-open EU zawiera podstawowe
informacje umożliwiające bezpieczne
przywrócenie swobodnego
przepływu osób i wznowienie
turystyki w całej Europie

18.6
Wideokonferencja przywódców
Partnerstwa Wschodniego
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22.6

24.6

22. szczyt UE–Chiny odbywa się
za pośrednictwem wideokonferencji

Komisja prezentuje strategię UE
w zakresie praw ofiar
na lata 2020–2025

27.6
Podczas zorganizowanej przez Komisję
Europejską i organizację Global Citizen
konferencji „Globalny cel: zjednoczeni
z myślą o przyszłości” darczyńcy
deklarują dodatkową kwotę 6,15 mld euro
na pomoc w opracowaniu i sprawiedliwym
udostępnianiu metod leczenia, testów
i szczepionek na koronawirusa

30.6
Przywódcy UE i Republiki
Korei dyskutują o sposobach
pogłębienia globalnej współpracy
w okresie odbudowy

Repatriację do
Europy blisko 78 tys.
obywateli UE i 10 tys.
osób spoza UE ułatwia
Unijny Mechanizm Ochrony
Ludności

LIPIEC

1.7
Pakiet wsparcia na rzecz zatrudnienia
ludzi młodych obejmuje cztery główne
elementy: wzmocnienie gwarancji dla
młodzieży, strategię szkoleń, praktyki
zawodowe i środki dodatkowe

2.7

Europejski program na rzecz
umiejętności wspierający trwałą
konkurencyjność, sprawiedliwość
społeczną i odporność wyznacza cele
w zakresie podnoszenia i zmiany
kwalifikacji na następne 5 lat

Ograniczona runda negocjacji
ze Zjednoczonym Królestwem
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8.7

9.7

Tworzenie gospodarki neutralnej
dla klimatu: Komisja przedstawia
strategię UE na rzecz integracji
systemów energetycznych

Komisja przyjmuje komunikat mający pomóc
organom krajowym, przedsiębiorstwom
i społeczeństwu przygotować się do
nieuniknionych zmian, jakie nastąpią po
zakończeniu okresu przejściowego
ze Zjednoczonym Królestwem

Publikacja strategii w zakresie wodoru
na rzecz Europy neutralnej dla klimatu
Pierwsze międzyinstytucjonalne
spotkanie dotyczące instrumentu
NextGenerationEU i wieloletnich ram
finansowych na lata 2021–2027

15.7
Szczyt UE–Indie odbywa się za
pośrednictwem wideokonferencji

21.7

23.7

Przywódcy UE uzgadniają plan odbudowy
i wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027

6. runda negocjacji
ze Zjednoczonym Królestwem

SIERPIEŃ

4.8
W ciągu kilku godzin od śmiertelnego
wybuchu w Bejrucie aktywowany
zostaje Unijny Mechanizm Ochrony
Ludności. Dwadzieścia państw – z UE
i krajów uczestniczących – dostarcza
rzeczowe wsparcie nadzwyczajne,
w tym blisko 300 specjalistów do
działań poszukiwawczo-ratowniczych

21.8
7. runda negocjacji
ze Zjednoczonym Królestwem

31.8

27.8

Komisja potwierdza, że jest zainteresowana
udziałem w programie na rzecz
globalnego dostępu do szczepionki
przeciwko COVID-19 (COVAX) i w ramach
działań „Drużyna Europy” zapowiada
wkład w postaci gwarancji o wartości
400 mln euro na wsparcie programu.

Komisja podpisuje swoją pierwszą
umowę z koncernem farmaceutycznym
AstraZeneca, która umożliwi zakup
szczepionki przeciwko COVID-19 dla
wszystkich państw członkowskich UE

WRZESIEŃ

10.9
8. runda negocjacji
ze Zjednoczonym Królestwem
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WNIOSKI USTAWODAWCZE OD 1 GRUDNIA 2019 R.

64 uzgodnione
wnioski

210 wniosków
oczekujących na
rozpatrzenie
(z których 19 ma
zostać wycofanych)

36 wniosków
oczekujących
na rozpatrzenie

związanych z działaniami
w reakcji na pandemię
koronawirusa

DZIAŁANIA W REAKCJI NA PANDEMIĘ KORONAWIRUSA

828 decyzji

oraz innych aktów ustawodawczych i aktów o charakterze nieustawodawczym,
przyjętych w drodze procedury ustnej, pisemnej i procedury uprawnienia, w tym

373 decyzje w sprawie pomocy państwa
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