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EUROPA –  
POWRÓT DO PRZYSZŁOŚCI

Choć z powodu pandemii rok 2020 był jednym z najtrudniejszych lat w naszej historii, Europa 
znowu spogląda z nadzieją w przyszłość. Jesienią 2020 r. pandemia uderzyła w nas z jeszcze 
większą siłą niż wiosną 2020 r. Europa ponownie znalazła się w trybie reagowania kryzysowego, 
w pełni koncentrując się na ograniczeniu rozprzestrzeniania się wirusa. Unia Europejska 
podwoiła swoje wysiłki. Pracowała nad zakupem szczepionek, zwiększeniem produkcji, 
zacieśnieniem współpracy międzynarodowej w walce z pandemią i wyprowadzeniem Europy 
z kryzysu gospodarczego przy pomocy planu odbudowy NextGenerationEU.

Do jego realizacji zmobilizowała się cała Unia Europejska. Przed nami jeszcze długa droga, ale 
do końca 2022 r. produkcja wszystkich państw członkowskich powinna powrócić do poziomu 
sprzed kryzysu. Jednocześnie wyznaczyliśmy ambitne cele transformacji naszej gospodarki, 
aby uczynić ją bardziej ekologiczną, bardziej cyfrową i sprawiedliwszą. Dzięki tym celom i 
inwestycjom z NextGenerationEU zmieniamy nasz kontynent na następne dziesięciolecia. 
Europa ponownie koncentruje się na przyszłości.

Po pierwsze, strategia Komisji polegająca na wspólnym zamawianiu szczepionek oraz 
budowaniu szerokiej bazy europejskich dostawców szczepionek i ich dywersyfikacji okazała 
się skuteczna. Po wolniejszym niż oczekiwano początku ze względu na małe moce produkcyjne 
tempo unijnej kampanii szczepień szybko wzrosło. Do połowy kwietnia br. mieszkańcom UE 
podano 100 mln dawek szczepionek przeciwko COVID-19.

Do końca sierpnia 2021 r. 70% populacji osób dorosłych w UE zostało w pełni zaszczepionych, 
dzięki czemu możemy uznać naszą obietnicę osiągnięcia tego celu „do końca lata” za spełnioną. 
W tym samym czasie Komisja wynegocjowała też dwie dodatkowe umowy z firmami 
farmaceutycznymi w celu zabezpieczenia większej liczby szczepionek przeciwko COVID-19 – 
dla młodzieży, dla naszych partnerów międzynarodowych, na potrzeby dawek wzmacniających 
i dla ochrony przed nowymi wariantami. UE próbuje wyprzedzić krzywą zakażeń i w ten sposób 
budować popandemiczną przyszłość.

Po drugie, Komisja Europejska zintensyfikowała prace mające na celu powstrzymanie 
pandemii na innych kontynentach, działając wspólnie z państwami członkowskimi UE jako 
Team Europe. W maju 2020 r. Komisja zorganizowała dwie konferencje darczyńców w ramach 
globalnej reakcji na pandemię koronawirusa. Komisja była wiodącym twórcą i sponsorem 
COVAX – globalnego programu nabywania szczepionek dla krajów o niskim i średnim 
dochodzie, dzięki któremu zapewnia się również szczepionki osobom w 
najtrudniejszej sytuacji. Do tej pory za pośrednictwem programu COVAX, 
częściowo dzięki finansowaniu UE, wysłano ponad 200 mln dawek 
szczepionek do 138 krajów.

W maju 2021 r. przewodnicząca Ursula von der Leyen, wraz z 
premierem Włoch Mario Draghim, była współgospodarzem 
pierwszego Światowego Szczytu Zdrowia, na którym 
przywódcy światowi podpisali deklarację rzymską w sprawie 
przygotowania się do przyszłych pandemii i zapobiegania im.

Do końca sierpnia 
2021 r.  

70% 
Europejczyków 
w wieku 
powyżej 18 lat 
zostało w pełni 
zaszczepionych.
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Po trzecie, zasoby z NextGenerationEU – naszego historycznego planu odbudowy – 
zaczęły zasilać gospodarkę. Było to możliwe dzięki temu, że cała Europa zaangażowała się w 
ten cel. Pod koniec 2020 r. Parlament Europejski i Rada osiągnęły porozumienie w sprawie 
wniosku Komisji dotyczącego ustanowienia NextGenerationEU. Wszyscy zgodziliśmy się, że 
NextGenerationEU powinien służyć szerszym celom niż tylko wyprowadzenie Europy z kryzysu. 
Powinien on również przekształcić gospodarkę Europy, czyniąc ją bardziej ekologiczną, bardziej 
cyfrową, odporniejszą i sprawiedliwszą.

W kolejnych miesiącach Komisja współpracowała z państwami członkowskimi, w przygotowywaniu 
ich krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności, zawierających plany inwestycji 
i reform dla poszczególnych państw członkowskich. Do lata osiemnaście planów naprawy 
zostało zatwierdzonych. Latem 2021 r. pierwsze fundusze – pożyczone przez Komisję na 
rynkach kapitałowych – zaczęły docierać do państw członkowskich.

Popandemiczne ożywienie gospodarcze jest pokoleniową okazją do kształtowania przyszłości 
Europy. Aby jak najlepiej wykorzystać nadchodzące inwestycje i reformy, Unia dokładnie wie, 
dokąd zmierza, i ma jasne cele, które będą miarą jej sukcesu. Wymierne cele łatwiej jest 
realizować. Komisja opracowała trzy zestawy celów na 2030 r. W czerwcu 2021 r. przyjęto 
wniosek dotyczący Europejskiego prawa o klimacie, wyznaczając cele polegające na 
zapewnieniu neutralności klimatycznej UE do 2050 r. i ograniczeniu emisji CO2 o co najmniej 
55% do 2030 r. W marcu 2021 r. Komisja przedstawiła swoją wizję cyfrowej dekady Europy, 
określając jasne cele w zakresie infrastruktury cyfrowej, umiejętności cyfrowych i cyfryzacji 
przedsiębiorstw oraz usług publicznych. Ponadto w maju 2021 r. na szczycie społecznym w 
Porto przywódcy UE zatwierdzili wniosek Komisji dotyczący zestawu celów społecznych, 
które mają zostać osiągnięte do 2030 r. Te trzy zestawy celów stanowią plan działania na 
rzecz lepszej Europy – Unii, z której wszyscy możemy być dumni. Europa koncentruje się teraz 
na przyszłości.

Komisja baczniej niż kiedykolwiek dotąd śledziła rozwój sytuacji w Unii w dziedzinie demokracji, 
praworządności i praw podstawowych. W czasie krótszym niż rok Komisja przygotowała 
dwa sprawozdania na temat praworządności, w tym rozdziały dotyczące każdego z 27 państw 
członkowskich. Od początku swojego mandatu Komisja wszczęła około 40 postępowań w 
sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego związanych z ochroną 
praworządności i innych wartości Unii określonych w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej. 
Praworządność chroni obywateli przed rządami siły. Komisja Europejska będzie kontynuować 
współpracę z organami krajowymi, aby znaleźć rozwiązania gwarantujące obywatelom ich 
codzienne prawa i wolności.

W niniejszej broszurze opisano pracę i osiągnięcia zrealizowane przez rok od czasu orędzia o 
stanie Unii w 2020 r. Rozpoczyna się ona od zobowiązania Komisji do zakończenia kryzysu 

związanego z COVID-19, zarówno w odniesieniu do jego aspektu zdrowotnego, jak i w 
odniesieniu do ożywienia naszych gospodarek, przy jednoczesnym uczynieniu ich 

bardziej ekologicznymi, cyfrowymi i sprawiedliwszymi dzięki instrumentowi 
NextGenerationEU. Następnie przedstawiono analizę prac Komisji w dziedzinie 

klimatu, cyfryzacji i kwestii społecznych. Ostatnie rozdziały dotyczą działań 
Komisji na arenie globalnej oraz konferencji w sprawie przyszłości Europy.

Uczynienie 
UE neutralną 
klimatycznie 
do 2050 r. i 
ograniczenie 
emisji CO2 o 

55%  
do 2030 r.

4

OSIĄGNIĘCIAORĘDZIE O STANIE UNII 2021



1.  WYPROWADZANIE EUROPY 
ZE ŚWIATOWEGO KRYZYSU 
ZDROWOTNEGO

 
SZCZEPIENIA W CELU PRZEZWYCIĘŻENIA PANDEMII

Dzięki unijnej strategii dotyczącej szczepionek Komisja zabezpieczyła do 4,6 mld dawek 
szczepionek przeciwko COVID-19, czyli więcej niż potrzeba, aby zabezpieczyć potrzeby 
wszystkich mieszkańców UE i dużej części świata.

Komisja, w imieniu państw członkowskich, zawarła umowy zakupu z wyprzedzeniem z 
poszczególnymi producentami szczepionek. W zamian za prawo do zakupu określonej liczby 
dawek szczepionki w określonym okresie i za określoną cenę Komisja sfinansowała część 
początkowych kosztów ponoszonych przez producentów szczepionek z instrumentu wsparcia 
w sytuacjach nadzwyczajnych z budżetem 2,7 mld euro. W ten sposób Komisja przyczyniła 
się do opracowania w rekordowym czasie bezpiecznych i skutecznych szczepionek oraz do 
przyspieszenia ich produkcji.

Obecnie cztery szczepionki przeciwko COVID-19 są dopuszczone do stosowania w UE na 
podstawie pozytywnej rekomendacji naukowej Europejskiej Agencji Leków, po przeprowadzeniu 
jednych z najbardziej rygorystycznych badań klinicznych na świecie.

639 mln 
dawek dostarczonych 
do UE

522,4 mln
dawek podanych 
w UE

70% 
populacji osób dorosłych 
w UE zostało w pełni 
zaszczepionych

Ostatnia aktualizacja: 31 sierpnia 2021 r.
Źródło: Producenci szczepionek i dane ECDC

Komisja działała na rzecz zapewnienia wszystkim państwom członkowskim sprawiedliwego i 
równego dostępu do szczepionek. Pierwsze szczepienia przeciwko COVID-19 miały miejsce 
podczas unijnych dni szczepień w grudniu 2020 r., mniej niż 10 miesięcy po ogłoszeniu 
pandemii przez Światową Organizację Zdrowia.

Kampania szczepień przebiegała wolniej niż oczekiwano w pierwszych miesiącach, głównie z 
powodu ograniczonych mocy produkcyjnych, a także z uwagi na fakt, że jedno przedsiębiorstwo 
nie wywiązywało się z umowy. Tempo dostarczania szczepionek szybko jednak wzrosło, 
umożliwiając Unii osiągnięcie do lata celów w zakresie szczepień. Wydarzenia te dobitnie 
pokazały, że decyzja Komisji o zainwestowaniu w szeroki zestaw szczepionek była właściwa. 
Ponadto Komisja współpracowała z producentami w celu zwiększenia ich zdolności 
produkcyjnych w Europie.

Komisja 
zapewniła do 
4,6 mld dawek 
szczepionek 
przeciwko 
COVID-19.
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W związku z pojawieniem się nowych wariantów koronawirusa Komisja uruchomiła 
fundusze na pilne badania naukowe i w kontynuowała zawieranie umów zakupu 

z wyprzedzeniem na dawki wzmacniające i przystosowanie szczepionek 
do nowych wariantów.

ROZSZERZANIE REAKCJI NA KRYZYS 
ZDROWOTNY

Komisja Europejska podwoiła swoje wysiłki na rzecz łagodzenia 
społeczno-gospodarczych skutków kryzysu, przyjmując od początku 
pandemii 2 179 środków.

Działania UE zapewniły dostępność bezpiecznych i skutecznych szczepionek. 
Komisja współpracowała z państwami członkowskimi w celu poprawy ich 

możliwości i strategii w zakresie testowania i śledzenia kontaktów, a także 
w celu zagwarantowania stałego przepływu towarów, utrzymania miejsc pracy 

i dostarczania rzetelnych informacji na temat sytuacji zdrowotnej w oparciu o 
wspólny kod kolorystyczny stosowany przez ponad 30 państw europejskich.

W duchu europejskiej solidarności w ramach instrumentu wsparcia w sytuacjach 
nadzwyczajnych udostępniono prawie 100 mln euro na zakup środków ochrony 

indywidualnej i leków. Uruchomiła ona również 100 mln euro na bezpośrednie zakupy ponad 
20 mln szybkich testów antygenowych w celu uzupełnienia krajowych strategii badawczych.

W marcu 2021 r. Komisja zaproponowała udostępnienie 530 mln euro w ramach Europejskiego 
Funduszu Solidarności na wsparcie krajowych środków nadzwyczajnych w dziedzinie zdrowia 
realizowanych przez 17 państw członkowskich i trzy kraje przystępujące. Ponad 7,6 mld euro 
przeznaczono na działania w dziedzinie opieki zdrowotnej w ramach będącej częścią polityki 
spójności inicjatywy inwestycyjnej w odpowiedzi na koronawirusa.

Jednocześnie Komisja przekazała 2,5 mln euro na szkolenie multidyscyplinarnej grupy 
pracowników służby zdrowia w celu wsparcia oddziałów intensywnej terapii. Program szkoleń 
został wdrożony w całej UE i objął 700 szpitali oraz 17 tys. lekarzy i pielęgniarek.

Komisja określiła kluczowe elementy kompleksowych strategii testowania, które należy 
rozważyć w odniesieniu do krajowych, regionalnych lub lokalnych podejść do testowania. 
Obejmują one zakres testowania, grupy priorytetowe, zdolności i zasoby w zakresie testowania 
oraz wskazania, kiedy właściwe może być stosowanie szybkich testów antygenowych.

Komisja wezwała państwa członkowskie do zwiększenia sekwencjonowania genomowego i 
monitorowania obecności wariantów do poziomu co najmniej 5%, a najlepiej 10% dodatnich 
wyników badań oraz zapewniła 110 mln euro wsparcia za pośrednictwem Europejskiego 
Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób.

Ponadto z unijnego programu w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” 
uruchomiono 123 mln euro na pilne badania nad wariantami. Strategiczne zapasy sprzętu 
medycznego na potrzeby sytuacji nadzwyczajnych w ramach rescEU były namacalną oznaką 
solidarności i ratowały życie w obliczu pandemii koronawirusa. Od czasu utworzenia rescEU 
w 2020 r. UE wysłała z zapasów rescEU ponad 6,6 mln niezbędnych produktów medycznych 
do państw członkowskich (Czechy, Francji i Chorwacja) oraz państw uczestniczących (Czarnogóra, 
Macedonia Północna i Serbia). UE zmobilizowała również sześć zespołów ratownictwa 
medycznego (po jednym z Belgii, Danii i Rumunii na Słowację, jeden z Niemiec do Papui-Nowej 
Gwinei i kolejny na Gwineę oraz jeden z Rumunii do Tunezji).

Ponad  
7,6 mld euro 
przeznaczono na 
działania w 
dziedzinie opieki 
zdrowotnej w 
ramach będącej 
częścią polityki 
spójności 
inicjatywy 
inwestycyjnej 
w odpowiedzi na 
koronawirusa.
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Aby lepiej reagować na przyszłe wyzwania, zmieniono przepisy dotyczące ochrony 
ludności UE, które weszły w życie w maju 2021 r. i które dają UE dodatkowe możliwości 
reagowania na nowe zagrożenia w Europie i na świecie, jednocześnie zwiększając 
rezerwy rescEU.

BEZPIECZNE PONOWNE OTWARCIE EUROPY

Komisja Europejska wspierała państwa członkowskie w utrzymywaniu bezpiecznego 
swobodnego przepływu przez granice, zgodnie z aktualną sytuacją epidemiologiczną. 
Określono w nim wspólny kod kolorystyczny, aby pomóc w lepszym stosowaniu 
środków i zapewnić podróżnym dokładniejsze informacje. Komisja wprowadziła również 
wspólne kryteria dla obszarów wysokiego ryzyka i ustanowiła mechanizm „hamulca 
bezpieczeństwa”, aby ograniczyć podróże z krajów spoza UE dotkniętych nowymi wariantami 
będącymi przedmiotem zainteresowania lub obaw.

Gdy tylko liczba szczepień zaczęła rosnąć, a sytuacja zdrowotna poprawiła się, Komisja 
nakreśliła plan bezpiecznego i stopniowego ponownego otwarcia.

Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID jest symbolem otwartej i bezpiecznej Europy. Daje 
ono poczucie bezpieczeństwa podczas podróżowania w obrębie UE. Organom i liniom lotniczym 
umożliwia sprawdzanie niezbędnych dokumentów. Dane wskazują, że skala działalności w 
zakresie przewozów lotniczych ponownie przekroczyła 70% poziomu sprzed kryzysu 
Zaświadczenia w postaci cyfrowej lub papierowej są bezpłatne i mogą być wykorzystane jako 
dowód szczepienia, wykonania testu lub wyzdrowienia. Każde unijne cyfrowe zaświadczenie 
COVID zawiera kod QR z podpisem cyfrowym, chroniącym je przed sfałszowaniem. Aby zapewnić 
wiarygodną weryfikację zaświadczeń ponad granicami, Komisja opracowała bezpieczną 
infrastrukturę cyfrową łączącą systemy krajowe, którą uruchomiono 1 czerwca br. Do końca 
sierpnia wygenerowano około 400 mln zaświadczeń. Poprzez wprowadzenie zaświadczenia 
UE ustanawia również globalny standard i wykazuje wiodącą rolę w dziedzinie technologii – do 
końca sierpnia do systemu przystąpiło dziewięć państw spoza UE: Islandia, Liechtenstein, 
Macedonia Północna, Norwegia, San Marino, Szwajcaria, Turcja, Ukraina i Watykan. Trwają 
rozmowy z około 20 kolejnymi krajami.

Stopniowo UE ponownie otwiera także podróże międzynarodowe tam, gdzie jest to bezpieczne. 
W maju 2021 r. państwa członkowskie UE zgodziły się na ponowne otwarcie granic dla osób 
zaszczepionych przybywających spoza UE.

Re-open EU funkcjonowało jako centrum informacji na temat środków krajowych i sytuacji 
zdrowotnej, pomagając zorientować się co do przebiegu pandemii w 31 krajach. Platforma, 
która pierwotnie została uruchomiona jako strona internetowa, jest obecnie dostępna również 
w postaci aplikacji z funkcją planowania podróży.

Unijne cyfrowe 
zaświadczenie 
COVID-19 ułatwia 
mieszkańcom 
UE bezpieczne 
podróżowanie 
po Europie.
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PRZYGOTOWANIE SIĘ NA PRZYSZŁE WYZWANIA: 
STWORZENIE PODSTAW DLA ZDROWSZEJ 
EUROPY

Walka z pandemią i podniesienie poziomu zdrowia mieszkańców UE wymaga 
czegoś więcej niż tylko szczepionek. Potrzeba bezpiecznych i skutecznych terapii. 

Europejska strategia na rzecz środków terapeutycznych przeciwko 
COVID-19, zaproponowana przez Komisję w maju 2021 r., będzie wspierać 
opracowywanie i dostępność leków, także tych przeznaczonych dla pacjentów 

powracających do zdrowia po przejściu COVID-19. Komisja zidentyfikowała pięć 
obiecujących terapii COVID-19, aby do jesieni 2021 r. sporządzić listę dziesięciu.

Pandemia COVID-19 przesunęła zdrowie publiczne w centrum zainteresowania. 
Komisja tworzy fundamenty silnej Europejskiej Unii Zdrowotnej, w której 27 państw 

członkowskich będzie współpracować w wykrywaniu stanów zagrożenia zdrowia, 
przygotowywaniu się na te zagrożenia i wspólnym reagowaniu. Europejska Unia Zdrowotna 
pomoże wyposażyć UE w środki umożliwiające skuteczniejsze zapobieganie przyszłym 
pandemiom i reagowanie na nie, poprawę odporności systemów opieki zdrowotnej oraz 
wspieranie profilaktyki, leczenia i późniejszej opieki w takich chorobach jak rak.

Pierwszym filarem Europejskiej Unii Zdrowia jest gotowość na wypadek sytuacji kryzysowych 
i reagowanie na takie sytuacje. Komisja zaproponowała wzmocnienie Europejskiego Centrum 
ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób oraz Europejskiej Agencji Leków. Zapewni to państwom 
członkowskim większe wsparcie w postaci silniejszego nadzoru, analiz naukowych i wytycznych 
przed kryzysem i w jego trakcie.

Komisja pracuje również nad utworzeniem unijnego urzędu ds. reagowania kryzysowego 
w sytuacjach zagrożenia zdrowia (HERA). Najlepszym sposobem na opanowanie przyszłych 
pandemii jest działanie, jeszcze zanim się pojawią. Na tym właśnie polega misja HERA. Urząd 
ten zapewni stałą strukturę dla modelowania ryzyka, globalnego nadzoru zdrowotnego, 
elastycznych zdolności produkcyjnych, opracowywania szczepionek i badań medycznych.

W perspektywie krótkoterminowej Komisja Europejska realizuje nowy plan gotowości w zakresie 
obrony biologicznej zwany inkubatorem HERA, który skupia naukowców, przedsiębiorstwa 
biotechnologiczne, producentów, organy regulacyjne i organy publiczne, aby szybko wykrywać 
i charakteryzować nowe warianty, dostosowywać szczepionki w razie potrzeby i zwiększać 
istniejące zdolności produkcyjne. W tym specjalna grupa ekspertów ds. wariantów ocenia nowe 
zagrożenia ze strony tych wariantów i zaleca podejmowanie działań wyprzedzających. 
Vaccelerate – pierwsza ogólnounijna sieć badań nad szczepionkami przeciwko COVID-19, 
uruchomiona w ramach inkubatora HERA – przyspieszy badania nad szczepionkami i połączy 
wszystkie strony zaangażowane w opracowywanie szczepionek.

Drugim filarem Europejskiej Unii Zdrowia jest europejski plan walki z rakiem, przedstawiony 
w lutym 2021 r. W planie tym, którego punktem wyjścia są nowe technologie, badania naukowe 
i innowacje, określono nowe podejście UE do profilaktyki i leczenia raka oraz opieki nad chorymi, 
na inwestycje przeznaczono tutaj 4 mld euro.

Trzeci filar, strategia farmaceutyczna dla Europy, przyjęta przez Komisję 25 listopada 
2020 r., zapewni pacjentom dostęp do innowacyjnych i przystępnych cenowo leków oraz będzie 
wspierać konkurencyjność, innowacyjność i zrównoważony charakter unijnego przemysłu 
farmaceutycznego. Strategia ta przyczyni się również do budowania strategicznej autonomii 
Europy, w szczególności poprzez rozwiązanie problemu niedoborów leków i słabości w łańcuchu 
dostaw ujawnionych przez pandemię.

W tym samym duchu nowy program UE dla zdrowia EU4health jest ambitną odpowiedzią UE 
na apel o wsparcie ze strony szpitali i służb medycznych. UE4health wykroczy poza reagowanie 
kryzysowe i wzmocni krajowe systemy opieki zdrowotnej inwestycjami o wartości ponad 5,3 
mld euro, aby budować silniejsze i bardziej odporne krajowe systemy opieki zdrowotnej. W 
2021 r. wydanych zostanie do 311 mln euro.
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Poprawa i wspieranie 
zdrowia w Unii 

Ochrona ludności w Unii przed 
poważnymi transgranicznymi 

zagrożeniami zdrowia

Poprawa jakości produktów 
leczniczych, wyrobów medycznych 

i produktów istotnych dla 
reagowania kryzysowego

Udoskonalenie 
systemów 

ochrony zdrowia

 
UE NA CZELE GLOBALNEJ SOLIDARNOŚCI: 
OGÓLNOŚWIATOWA POMOC W PRZEZWYCIĘŻENIU 
PANDEMII

Europa nie będzie bezpieczna, dopóki nie będzie bezpieczna reszta świata. Ogólnoświatowa 
kampania szczepień ma kluczowe znaczenie dla zahamowania pandemii i zapobieżenia 
pojawieniu się nowych wariantów wirusa. Aby zapewnić globalne dostawy szczepionek, UE 
odegrała zasadniczą rolę w mobilizowaniu zobowiązań do pomocy i ustanowieniu akceleratora 
dostępu do narzędzi walki z COVID-19 (ACT-A) i COVAX, jego filara odpowiedzialnego za 
szczepionki. COVAX, w którym obecnie uczestniczy 191 państw, jest głównym środkiem 
globalnego dzielenia się szczepionkami.

ACT-A pomógł zidentyfikować ratujące życie terapie przeciwko COVID-19. Dzięki ACT-A testy 
na obecność koronawirusa są obecnie dostępne w krajach o niskich dochodach za mniej niż 
2,50 dolara. Do końca roku instrument COVAX powinien dostarczyć 1,8 mld dawek szczepionek 
do 92 krajów o niskim i średnim dochodzie – za przystępną cenę lub bezpłatnie. Jest to 
możliwe dzięki znacznemu wkładowi Team Europe, tj. UE i jej państw członkowskich 
oraz europejskich instytucji finansowych. Team Europe jest jednym z największych 
płatników COVAX, udzielając do tej pory prawie 3 mld euro dotacji i gwarancji 
bankowych.

Aby uzupełnić ogromne wysiłki COVAX, Komisja Europejska ustanowiła unijny 
mechanizm dzielenia się szczepionkami, aby wspierać państwa członkowskie 
w ułatwianiu dwustronnych darowizn na rzecz państw trzecich. Od początku 
pandemii Unijny Mechanizm Ochrony Ludności zapewniał wsparcie 
operacyjne, przekazując ponad 5 mln dawek szczepionek i ponad 180 mln sztuk 
sprzętu medycznego, począwszy od środków ochrony indywidualnej (maski, 
gogle, odzież) po produkty medyczne (środki do dezynfekcji rąk, rękawice, 
fartuchy, kombinezony ochronne, igły i strzykawki), testy na COVID-19, 
koncentratory tlenu i respiratory stosowane w leczeniu pacjentów z COVID-19.

Nowy program 
UE dla zdrowia 
EU4health 
jest ambitną 
odpowiedzią 
UE na apel o 
wsparcie ze strony 
szpitali i służb 
medycznych.

UE odegrała 
zasadniczą rolę w 
mobilizowaniu 
zobowiązań, 
ustanawiając  
ACT-Accelerator i 
COVAX, jego filar 
odpowiedzialny za 
szczepionki.
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UE jest światowym liderem w eksporcie szczepionek, zapewniając przejrzystość i rozliczalność. 
Komisja ustanowiła mechanizm udzielania pozwoleń na wywóz szczepionek, który 
wymaga od przedsiębiorstw powiadamiania organów państw członkowskich o zamiarze wywozu 
szczepionek wyprodukowanych w UE. Od grudnia 2020 r. UE wyeksportowała łącznie około 
700 mln dawek szczepionek do ponad 130 państw (w tym ok. 600 mln dawek w ramach 
mechanizmu udzielania zezwoleń na wywóz), m.in. do krajów o niskim i średnim dochodzie 
znajdujących się w wykazie COVAX. UE, która eksportowała mniej więcej tyle szczepionek, ile 
sama rozprowadzała wśród swoich obywateli, odgrywała rolę apteki świata.

W swoim orędziu o stanie Unii w 2020 r. przewodnicząca Ursula von der Leyen ogłosiła, że 
Komisja Europejska wraz z Włochami będzie współgospodarzem pierwszego Globalnego 
Szczytu Zdrowotnego. Szczyt ten, który odbył się w Rzymie 21 maja 2021 r., zapoczątkował 
nowy i odważny rozdział w globalnej polityce zdrowotnej. Zgromadził on światowych liderów 
zaangażowanych w światową współpracę w dziedzinie zdrowia publicznego. Na szczycie 
przyjęto deklarację rzymską, w której określono wspólne zasady walki z COVID-19 oraz 
zapobiegania przyszłym pandemiom i przygotowania się na nie. Zasady ten obejmują odrzucenie 
zakazów wywozu, utrzymanie otwartości globalnych łańcuchów dostaw i działania na rzecz 
zwiększenia zdolności produkcyjnych w odniesieniu do szczepionek wszędzie, a zwłaszcza w 
krajach rozwijających się. Szczyt pokazał siłę UE i jej wiodącą rolę w kształtowaniu struktury 
światowego bezpieczeństwa zdrowotnego.

Na Globalnym Szczycie Zdrowia przewodnicząca Ursula von der Leyen zapowiedziała również 
inicjatywę Team Europe dotyczącą produkcji i dostępu do szczepionek, leków i technologii 
medycznych w Afryce, która wniesie wkład w wysokości 1 mld euro z budżetu UE i europejskich 
instytucji finansowania rozwoju, takich jak Europejski Bank Inwestycyjny. Inicjatywa pomoże 
stworzyć warunki sprzyjające lokalnej produkcji szczepionek w Afryce i zlikwiduje bariery 
zarówno po stronie podaży, jak i popytu, zapewniając m.in. wsparcie realizacji strategii na rzecz 
Afryki od marca 2020 r. W przyszłości do inicjatywy Team Europe mogłyby zostać włączone 
inne regiony.

Team Europe zmobilizował już 46 mld euro wsparcia dla ponad 130 krajów partnerskich na 
całym świecie na zaspokojenie potrzeb humanitarnych, wzmocnienie systemów opieki 
zdrowotnej oraz systemów wodnych i kanalizacyjnych, a także na łagodzenie społeczno-
gospodarczych skutków pandemii.

Globalny Szczyt 
Zdrowotny, 
który odbył 
się w Rzymie, 
zapoczątkował 
nowy i odważny 
rozdział 
globalnej polityki 
zdrowotnej.

Team Europe 
zmobilizował 
wsparcie dla 

ponad 130 
krajów 
partnerskich na 
całym świecie.
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2.  HISTORYCZNA OBIETNICA 
NEXTGENERATIONEU

Gospodarka europejska się odradza, torując drogę do ożywienia gospodarczego w UE oraz 
dwojakiej transformacji – ekologicznej i cyfrowej. Środki nadzwyczajne wprowadzone przez 
UE opłaciły się. Prognoza gospodarcza z lata 2021 r. przewiduje, że gospodarka UE wzrośnie 
o 4,8% w 2021 r. i o 4,5% w 2022 r. Choć tempo ożywienia gospodarczego może być różne 
w poszczególnych państwach członkowskich, przewiduje się, że do końca 2022 r. wszystkie 
osiągną co najmniej swój poziom gospodarczy sprzed kryzysu.

Jest to rezultat decyzji politycznych podejmowanych od początku pandemii. Stało się to możliwe 
dzięki szybkiemu wprowadzeniu szczepionek oraz bezprecedensowym bodźcom 
gospodarczym stworzonym na szczeblu unijnym i krajowym. Komisja podjęła natychmiastowe 
działania w celu złagodzenia skutków gospodarczych pandemii, zarówno zezwalając na 
zdecydowane działania ze strony państw członkowskich, jak i poprzez nadzwyczajne środki 
gospodarcze, takie jak pierwsza inicjatywa UE na rzecz finansowania zatrudnienia w 
zmniejszonym wymiarze czasu pracy (SURE).

W międzyczasie rozpoczęły się prace nad długofalowym ożywieniem gospodarczym. Komisja 
przedstawiła projekt pakietu naprawczego o wartości 2 bln euro już wiosną 2020 r., a jej 
wniosek został zatwierdzony przez Parlament Europejski i Radę w grudniu 2020 r. Następnie 
do państw członkowskich należało opracowanie krajowych planów odbudowy i zwiększania 
odporności, które Komisja zatwierdziła latem 2021 r. Cała Unia Europejska zmobilizowała się 
do realizacji największego od czasu planu Marshalla planu odbudowy dla Europy. Historia 
tworzy się na naszych oczach, ponieważ dzięki NextGenerationEU zmieniamy nasz kontynent 
na kolejne dziesięciolecia.

NADZWYCZAJNE ŚRODKI GOSPODARCZE 
KŁADĄCE PODWALINY POD TRWAŁE OŻYWIENIE 
GOSPODARCZE

UE nie szczędziła wysiłków na rzecz złagodzenia skutków gospodarczych światowego kryzysu 
zdrowotnego. Pierwsze w historii uruchomienie ogólnej klauzuli wyjścia paktu 
stabilności i wzrostu było stosowane przez cały 2021 r., umożliwiając państwom członkowskim 
podejmowanie zdecydowanych działań gospodarczych. Klauzula ta będzie nadal obowiązywać 
w 2022 r. Istniejące fundusze UE zostały przeorientowane; udostępniono też nowe fundusze 
we wszystkich państwach członkowskich i regionach.

Komisja szybko przyjęła również tymczasowe ramy umożliwiające państwom członkowskim 
wykorzystanie pełnej elastyczności unijnych zasad pomocy państwa w celu zapewnienia 
niezbędnego wsparcia gospodarce w czasie kryzysu, przy jednoczesnym zachowaniu równych 
warunków działania. Od marca 2020 r. Komisja przyjęła łącznie ponad 629 decyzji 
zatwierdzających ponad 3,08 bln euro pomocy związanej z COVID-19 w całej UE.

Przewiduje się, 
że gospodarka 
UE wzrośnie o 

4,8% 
w 2021 r. i o 

4,5%  
w 2022 r. 
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21 października 2020 r. Komisja Europejska wyemitowała swoje pierwsze obligacje społeczne 
w celu sfinansowania tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia zagrożeń związanych 
z bezrobociem (SURE). Od tego czasu Komisja przekazała państwom członkowskim będącym 
beneficjentami pozyskane środki w formie pożyczek. Do tej pory z SURE przekazano 19 
państwom członkowskim 90 mld euro na wsparcie krajowych rozwiązań w zakresie pracy w 
zmniejszonym wymiarze czasu. Tylko w 2020 r. SURE pomogło utrzymać w UE zatrudnienie 
25–30 mln osób.

Z programu SURE 
skorzystało od 1,5 mln 

do 2,5 mln firm, co 
pozwoliło im na 

zatrzymanie pracowników.

Dzięki SURE państwa 
członkowskie zaoszczędziły 

szacunkowo 5,8 mld euro na 
odsetkach niż gdyby same 

wyemitowały dług 
państwowy.

Komisja pozyskała 53,5 
mld euro w pierwszych 

czterech emisjach 
obligacji, na które popyt 
średnio ponad 10 razy 

przewyższał ofertę.

8,2 mld euro
Belgia

511 mln euro
Bułgaria

2 mld euro
Czechy

5,3 mld euro
Grecja

504 mln euro
Węgry

21,3 mld euro
Hiszpania

1 mld euro
Chorwacja

27,4 mld euro
Włochy

603 mln euro
Cypr

2,5 mld euro
Irlandia

305 mln euro
Łotwa

230 mln euro
Estonia

957 mln euro

420 mln euro

11,2 mld euro

Litwa

Malta

Polska

5,9 mld euro
Portugalia

4,1 mld euro 
Rumunia

630 mln euro
Słowacja

1,1 mld euro
Słowenia

Kwoty są zaokrąglone.

SURE: 94,3 mld euro

Finansowanie w ramach polityki spójności nadal odgrywa kluczową rolę we wspieraniu 
państw członkowskich w zaspokajaniu pilnych potrzeb sektora opieki zdrowotnej, przedsiębiorstw 
i zatrudnienia, dzięki inicjatywom inwestycyjnym w odpowiedzi na koronawirusa.

Tylko w 2020 r. 
SURE pomogło 
utrzymać w UE 
zatrudnienie  
25–30 mln osób.
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7,6 mld euro 11,2 mld euro 4,1 mld euro

⇢ na pomoc szpitalom 
w zabezpieczeniu zapasów 
wyrobów medycznych, 
środków ochrony 
indywidualnej, respiratorów 
i testów.

⇢ na wspieranie 
przedsiębiorstw we 
wszystkich sektorach 
gospodarki, przede 
wszystkim tych najbardziej 
dotkniętych, takich jak 
kultura, turystyka i usługi 
gastronomiczne.

⇢ na bezpośrednie 
wsparcie dla osób, w tym 
pracowników, poprzez 
wdrożenie i wspieranie 
programów utrzymania 
zatrudnienia.

Środki nadzwyczajne w ramach inicjatyw inwestycyjnych w odpowiedzi na koronawirusa 
będących częścią polityki spójności były kontynuowane i rozszerzane w ramach nowego 
instrumentu finansowanego przez NextGenerationEU: Wsparcie na rzecz odbudowy służącej 
spójności oraz terytoriom Europy (REACT-EU). Instrument ten zapewnia wsparcie w sytuacjach 
nadzwyczajnych dla sektora zdrowia, przedsiębiorstw i pracowników, a także promuje inwestycje 
cyfrowe i ekologiczne, które przyczyniają się do ożywienia gospodarczego.

EUROPA WYCHODZI Z PANDEMII SILNIEJSZA

Pod koniec 2020 r. UE osiągnęła prawdziwie historyczne porozumienie w sprawie największego 
w historii pakietu finansowanego z budżetu UE, o wartości 2,018 bln euro (w cenach bieżących). 
Pakiet ten składa się z długoterminowego budżetu UE na lata 2021–2027 w wysokości 
1,211 bln euro, powiększonego o 806,9 mld euro (w cenach bieżących) z NextGenerationEU 
– tymczasowego instrumentu służącemu ożywieniu gospodarczemu.

NextGenerationEU to coś więcej niż plan odbudowy. Jest to jednorazowa szansa na 
przekształcenie naszych gospodarek i stworzenie szans oraz miejsc pracy dla Europy na miarę 
przyszłości. Głównym elementem NextGenerationEU jest Instrument na rzecz Odbudowy i 
Zwiększania Odporności, na który składa się 723,8 mld euro (w cenach bieżących) w formie 
dotacji i pożyczek na wsparcie reform i inwestycji podejmowanych przez państwa członkowskie 
UE.

Aby skorzystać ze wsparcia instrumentu, 25 państw członkowskich przedłożyło już Komisji 
Europejskiej swoje plany odbudowy i zwiększenia odporności. W planach określono spójny 
pakiet reform i projektów inwestycji publicznych, które przyczynią się do transformacji 
ekologicznej i cyfrowej w Europie oraz sprawiają, że nasz kontynent będzie lepiej przygotowany 
na przyszłość i bardziej sprawiedliwy. Biorąc pod uwagę skalę planowanych wartościowych 
inwestycji i znaczenie realizacji proponowanych reform, Komisja zapewniła państwom 
członkowskim specjalną pomoc w przygotowywaniu planów odbudowy i zwiększania odporności 
w ramach Instrumentu Wsparcia Technicznego.
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Do końca sierpnia Komisja oceniła i zatwierdziła 18 przedłożonych krajowych planów odbudowy 
i zwiększania odporności. W swojej analizie badała, czy inwestycje i reformy określone w 
planach wspierają transformację ekologiczną i cyfrową, czy skutecznie przyczyniają się do 
sprostania wyzwaniom określonym w europejskim semestrze, a także, czy wzmacniają potencjał 
wzrostu każdego państwa członkowskiego, tworzenie miejsc pracy, spójność terytorialną i 
gospodarczą oraz odporność społeczną i instytucjonalną jako warunek zrównoważonego 
ożywienia gospodarczego.

Pierwsze wypłaty, w wysokości ponad 48 mld euro, zostały już przekazane Belgii, Niemcom, 
Grecji, Hiszpanii, Francji, Włochom, Litwie, Luksemburgowi i Portugalii (według stanu na 26 
sierpnia).

Several programmes under these headings receive additional allocations under Article 5 of Regulation (EU, Euratom) 2020/2093 (the ‘MFF regulation’ (MFFR)) 
(Horizon Europe, InvestEU, EU4Health, Erasmus+, Creative Europe, Justice, Citizens, equality, rights and values programmes and the Integrated Border 
Management Fund), from the reuse of decommitments under Article 15 of Regulation (EU, Euratom) 2018/1046 (the ‘financial regulation’ (FR)) (Horizon 
Europe) and from reflows from the European Development Fund (the Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument- Global Europe). 
The precise additional allocations will be established annually. 
All amounts are in EUR billion, in current prices, as of November 2020.
Source: European Commission.

Łącznie
2,018
trillion

Jednolity rynek, innowacje i gospodarka cyfrowa

Spójność, odporność i wartości
426,7 mld euro (+776,5 mld euro z NGEU)

Zasoby naturalne i środowisko
401 mld euro (+18,9 mld euro z NGEU)

Migracja i zarządzanie granicami
25,7 mld euro

Bezpieczeństwo i obrona
14,9 mld euro

Sąsiedztwo i świat
110,6 mld euro

Europejska administracja publiczna
82,5 mld euro

NextGenerationEU
806,9 mld euro

Budżet długoterminowy
1 210,9 mld euro

Łącznie: 2,018 bln euro (w cenach bieżących)

149,5 mld euro (+11,5 mld euro z NGEU)

Kilka programów w ramach tych działów otrzymuje dodatkowe przydziały środków: zgodnie z art. 5 rozporządzenia (UE, Euratom) 2020/2093 („rozporządzenie 
w sprawie WRF”) (program „Horyzont Europa”, InvestEU, EU4Health, Erasmus+, program „Kreatywna Europa”, „Sprawiedliwość”, program „Obywatele, równość, 
prawa i wartości” oraz Fundusz Zintegrowanego Zarządzania Granicami); z ponownego wykorzystania umorzeń na podstawie art. 15 rozporządzenia (UE, 
Euratom) 2018/1046 („rozporządzenie finansowe”) (program „Horyzont Europa”); oraz ze środków powracających z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
(Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej – „Globalny wymiar Europy”). Dokładne dodatkowe przydziały będą ustalane 
corocznie.
Wszystkie kwoty wyrażone są w mld euro w cenach bieżących według stanu na listopad 2020 r.
Źródło: Komisja Europejska
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ODBUDOWA I ODPORNOŚĆ  
 723,8 mld euro

ZWIĘKSZENIE MOCY
Czyste technologie i odnawialne 
źródła energii

RENOWACJA

ŁADOWANIE I TANKOWANIE
Zrównoważony transport i stacje
ładowania

ZWIĘKSZENIE SKALI
Chmury danych i zrównoważone 
procesory

ŁĄCZNOŚĆ
Wprowadzenie usług szybkich sieci 
szerokopasmowych

MODERNIZACJA
Transformacja cyfrowa 
administracji publicznej

ZMIANA KWALIFIKACJI 
I PODNOSZENIE KWALIFIKACJI
Kształcenie i szkolenie w celu 
wspierania umiejętności cyfrowych

 
 

83,1 mld euro

FUNDUSZ NA RZECZ SPRAWIEDLIWEJ 
TRANSFORMACJI

 

10,9 mld euro

ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH
8,1 mld euro

InvestEU
6,1 mld euro
PROGRAM „HORYZONT EUROPA”
5,4 mld euro

rescEU
2,0 mld euro

REACT-EU
50,6 mld euro

338,0 mld euro
w formie dotacji

385,8 mld euro
w formie pożyczek

NextGenerationEU
806,9

mld euro

NEXTGENERATIONEU: NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY

Wkład z NextGenerationEU 
na inne programy 

Efektywność energetyczna budynków

Wszystkie kwoty podano w cenach bieżacych.

W planach krajowych należy przeznaczyć co najmniej 37% całkowitej alokacji na działania 
wspierające cele klimatyczne, a co najmniej 20% na środki wspierające transformację cyfrową. 
Komisja zaproponowała siedem sztandarowych obszarów na projekty w dziedzinie zielonej 
i cyfrowej transformacji, aby wspomóc koordynację działań przewidzianych w planach krajowych.

Zwiększenie mocy Przesunięcie na pierwszy plan czystych technologii 
dostosowanych do przyszłych potrzeb oraz przyspieszenie rozwoju i wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii.

Renowacja Poprawa efektywności energetycznej budynków prywatnych i 
budynków użyteczności publicznej

Ładowanie i tankowanie Promowanie czystych technologii dostosowanych 
do przyszłych potrzeb, aby przyspieszyć wykorzystanie zrównoważonego, dostępnego 
i inteligentnego transportu, powstawanie stacji ładowania i tankowania paliw oraz 
rozbudowę transportu publicznego.

Łączność Intensywny rozwój szybkiego internetu szerokopasmowego we 
wszystkich regionach i gospodarstwach domowych, w tym sieci światłowodowych 
i technologii 5G.

Modernizacja Cyfryzacja administracji publicznej i usług publicznych, w tym 
systemów sądownictwa i opieki zdrowotnej.

Zwiększenie skali Zwiększenia europejskich zdolności w zakresie przetwarzania 
danych przemysłowych w chmurze oraz rozwój najpotężniejszych, 
najnowocześniejszych i zrównoważonych procesorów.

Zmiana kwalifikacji i podnoszenie kwalifikacji Dostosowanie 
systemów edukacji do wspierania umiejętności cyfrowych oraz kształcenia i szkolenia 
zawodowego dla wszystkich grup wiekowych.

Wszystkie plany połączyły inwestycje z reformami służącymi realizacji zaleceń dla poszczególnych 
krajów określonych w europejskim semestrze, na przykład w zakresie rynków pracy, edukacji, 
kultury, opieki zdrowotnej, wymiaru sprawiedliwości i długoterminowej stabilności finansów 
publicznych. Na przykład Czechy podejmą szeroko zakrojone kroki dla ustanowienia 
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e-administracji, przeprowadzą reformę procedur wydawania pozwoleń na budowę oraz 
wprowadzą środki antykorupcyjne, a plan Niemiec przewiduje środki mające na celu rozwiązanie 
problemu utrudnień dla inwestycji i zmniejszenie obciążeń administracyjnych. Hiszpania 
poprawi klimat biznesowy dzięki działaniom skierowanym na lepsze stanowienie prawa, 
ograniczenie opóźnień w płatnościach oraz reformy ram prawnych dotyczących niewypłacalności 
i zamówień publicznych. Francja poprawi stabilność finansów publicznych i ułatwi 
przedsiębiorstwom dostęp do finansowania. Włochy przyspieszą działanie swojego systemu 
wymiaru sprawiedliwości i zmniejszą biurokrację dla przedsiębiorstw. Litwa zreformuje 
świadczenia i emerytury, aby wzmocnić siatkę bezpieczeństwa socjalnego. Austria zreformuje 
swój system podatkowy w celu ograniczenia emisji CO2 poprzez zachęty do stosowania 
technologii przyjaznych dla klimatu. Wszystko to są reformy, których Europejczycy domagali 
się od lat, a które obecnie stają się rzeczywistością dzięki NextGenerationEU.

37%
wydatków na inwestycje
i reformy w dziedzinie KLIMATU;

20%
wydatków na wspieranie 
transformacji CYFROWEJ.

Każdy plan odbudowy i zwiększania odporności będzie musiał 
zawierać co najmniej:

FINANSOWANIE ODBUDOWY

Aby sfinansować NextGenerationEU, Komisja – w imieniu UE – zaciąga pożyczki na rynkach 
kapitałowych. 15 czerwca 2021 r. Komisja pozyskała 20 mld euro w swojej pierwszej 
transakcji NextGenerationEU, na podstawie 10-letnich obligacji. Była to największa w 
historii emisja obligacji instytucjonalnych w Europie, największa w historii instytucjonalna 
transakcja jednorazowa i największa kwota, jaką UE pozyskała w ramach jednej transakcji. 
Uwzględniając pozostałe transakcje, które miały miejsce w czerwcu i lipcu, Komisja zgromadziła 
dotychczas 45 mld euro za pośrednictwem obligacji długoterminowych i zabezpieczyła 
dodatkowe finansowanie za pomocą innych środków dzięki swojej zróżnicowanej strategii 
pożyczkowej dla NextGenerationEU.

Operacje te są możliwe, ponieważ wszystkie państwa członkowskie ratyfikowały – w rekordowym 
czasie do końca maja 2021 r. – decyzję w sprawie zasobów własnych, która określa sposób 
finansowania budżetu UE. Decyzja w sprawie zasobów własnych wprowadziła również nowe 
źródło finansowania budżetu UE. Jako nowe źródło dochodów do budżetu UE na lata 2021–
2027 wprowadzono z mocą wsteczną od stycznia 2021 r. zasoby własne oparte na tworzywach 
sztucznych – wkład oparty na odpadach opakowaniowych z tworzyw sztucznych niepoddawanych 
recyklingowi. Oprócz dochodów podatkowych przyniesie on dodatkowe korzyści w postaci 
intensyfikacji działań w dziedzinie klimatu. W nadchodzących latach Parlament Europejski, 
Rada i Komisja będą współpracować na rzecz wprowadzenia nowych zasobów własnych do 
budżetu UE w celu realizacji celów politycznych, takich jak zmiana klimatu i transformacja 
cyfrowa, przy jednoczesnym pozyskiwaniu funduszy na odbudowę Europy. Pierwszym krokiem 
Komisji jest przedstawienie pakietu zasobów własnych w drugiej połowie 2021 r. Pakiet ten 
będzie również obejmował rozwiązanie finansowe i niezbędne mechanizmy budżetowe na 
potrzeby utworzenia Społecznego Funduszu Klimatycznego, aby pomóc złagodzić 
krótkoterminowe społeczne skutki transformacji klimatycznej.

W czerwcu 2021 r. 
Komisja pozyskała 
20 mld euro 
w swojej pierwszej 
transakcji 
NextGenerationEU.
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Instrument „Łącząc Europę” 
(transport, energia, 

technologie cyfrowe)
20,7 mld euro

InvestEU
3,0 mld euro

Europejski program 
kosmiczny

14,9 mld euro

Program „Cyfrowa Europa”
7,6 mld euro

Program na rzecz 
jednolitego rynku

4,2 mld euro

Sprawiedliwość, program „Obywatele, 
równość, prawa i wartości”

0,9 mld euro

NOWE I WZMOCNIONE 
PRIORYTETY 377,3 MLD EURO

Other 
€105 billion

Horizon Europe
€86.1 billion

Neighbourhood,
Development

and International
Cooperation Instrument

€79.5 billion

Pomoc humanitarna
11,6 mld euro

Erasmus+
24,6 mld euro

EU4Health
2,4 mld euro

Fundusz na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji
8,4 mld euro

Program działań na rzecz 
środowiska i klimatu (LIFE)
5,4 mld euro

POLITYKA SPÓJNOŚCI
372,6 MLD EURO

Fundusz
Spójności (FS)
48 mld euro

Europejski Fundusz Społeczny+
(EFS+) 

98,5 mld euro

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

(EFRR)
226 mld euro

WSPÓLNA POLITYKA
ROLNA (WPR) 378,5 MLD EURO

Europejski Fundusz Rolny na 
rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich (EFRROW) 
87,4 mld euro

Europejski Fundusz 
Rolniczy Gwarancji 

(EFRG)
291 mld euro

Finansowane wyłącznie na podstawie wieloletnich ram finansowych. Niektóre polityki, takie jak polityka spójności, oraz programy, takie jak 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, InvestEU, rescEU i 
program „Horyzont Europa”, otrzymują dodatkowe środki w ramach NextGenerationEU. EFS+ przyznano dodatkowe 0,8 mld euro na 
zatrudnienie i innowacje społeczne, oprócz środków z polityki spójności. Kilka programów otrzymuje dodatkowe środki uzupełniające na 
podstawie art. 5 rozporządzenia w sprawie WRF, z ponownego wykorzystania umorzeń na podstawie art. 15 rozporządzenia finansowego oraz z 
potencjalnych środków powracających z Europejskiego Funduszu Rozwoju. Dokładne dodatkowe przydziały będą ustalane corocznie.
Wszystkie kwoty wyrażone są w mld euro w cenach bieżących według stanu na listopad 2020 r.
Źródło: Infografika opracowana pierwotnie przez Radę Unii Europejskiej.

Wieloletnie ramy finansowe 2021–2027

Program 
„Kreatywna Europa”
1,8 mld euro

RescEU
1,3 mld euro
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3.  UCZYNIENIE EUROPY 
BARDZIEJ EKOLOGICZNĄ, 
CYFROWĄ I SPRAWIEDLIWĄ 
SPOŁECZNIE

EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD

Nasze zdrowie zależy od zdrowia naszej planety. Tylko zdrowa planeta gwarantuje dobrobyt 
obywateli UE na długie lata. Jednocześnie zielona transformacja oferuje ogromne możliwości 
gospodarcze i może pobudzić ożywienie gospodarcze w Europie. W okresie pandemii Komisja 
Europejska zintensyfikowała prace nad urzeczywistnieniem Europejskiego Zielonego Ładu. 
Oprócz NextGenerationEU Komisja przedstawiła szereg aktów prawnych, które pozwolą 
mieszkańcom Unii i gospodarce unijnej prosperować, a jednocześnie uczyć się żyć z 
uwzględnieniem ograniczeń naszej planety.

W czerwcu 2021 r. Parlament Europejski i Rada przyjęły Europejskie prawo o klimacie, które 
jest kluczowym krokiem w realizacji Europejskiego Zielonego Ładu. Zapisano w nim zobowiązanie 
UE do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. oraz pośredni cel zmniejszenia emisji 
gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55% do 2030 r. w porównaniu z poziomami z 1990 
r.

Aby zrealizować te ambitne cele, 14 lipca 2021 r. Komisja przedstawiła pakiet dotyczący 
Europejskiego Zielonego Ładu. W pakiecie tym, który został po raz pierwszy zapowiedziany 
przez przewodniczącą Ursulę von der Leyen w orędziu o stanie Unii w 2020 r., Komisja 
przedstawiła 12 różnych wniosków.

Wzmocniony unijny system handlu uprawnieniami do emisji, 
stosowanie systemu handlu uprawnieniami do emisji w transporcie 
drogowym, budownictwie i sektorze morskim, Społeczny Fundusz 
Klimatyczny na potrzeby sprawiedliwej transformacji, wspierający 
gospodarstwa domowe UE znajdujące się w trudnej sytuacji w 
pokrywaniu rachunków za energię, nabywaniu pojazdów 
elektrycznych lub renowacji domów.

Wyższe cele krajowe w ramach rozporządzenia w sprawie 
wspólnego wysiłku redukcyjnego, ustanawiające wiążące roczne 
cele w zakresie emisji gazów cieplarnianych dla każdego państwa 
członkowskiego, w oparciu o zasady sprawiedliwości, efektywności 
pod względem kosztów i integralności środowiskowej.

Zwiększenie efektywności energetycznej i zwiększenie udziału 
odnawialnych źródeł energii w systemach energetycznych UE.

Europejskie 
prawo o klimacie 
zapisuje 
w prawodawstwie 
zobowiązanie UE 
do osiągnięcia 
neutralności 
klimatycznej 
do 2050 r.
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Silniejsze zachęty do rekultywacji i uprawy naturalnych 
pochłaniaczy dwutlenku węgla z sektora użytkowania gruntów w 
ramach zmienionego rozporządzenia w sprawie użytkowania 
gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa.

Zmienione, bardziej rygorystyczne normy emisji CO2 dla 
samochodów osobowych i dostawczych w celu zapewnienia 
wyraźnej drogi prowadzącej do mobilności bezemisyjnej do 2050 r. 
wraz z wystarczającą i odpowiednią infrastrukturą paliw 
alternatywnych.

Wnioski mające na celu zwiększenie wykorzystania paliw 
alternatywnych w sektorze lotnictwa i gospodarki morskiej w 
celu zmniejszenia powiązanych emisji CO2.

Mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem 
emisji CO2 w celu zapobiegania ucieczce emisji i wspierania 
ambicji państw nienależących do UE w zakresie celów klimatycznych, 
przy jednoczesnym przestrzeganiu zasad Światowej Organizacji 
Handlu.

Propozycje dostosowania opodatkowania produktów 
energetycznych i energii elektrycznej do naszych ambitnych celów 
klimatycznych.

To tylko jeden z przykładów działań w roku, który był świadkiem licznych inicjatyw w ramach 
Europejskiego Zielonego Ładu.

Krótko po zeszłorocznym orędziu o stanie Unii, 14 października 2020 r., Komisja przedstawiła 
wniosek w sprawie fali renowacji, którego celem jest pobudzenie renowacji budynków zarówno 
publicznych, jak i prywatnych, aby zwiększyć ich efektywność energetyczną. Celem tej inicjatywy 
jest podwojenie rocznego wskaźnika renowacji energetycznej w ciągu najbliższych 10 lat, co 
przyczyni się do poprawy jakości życia ludzi, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w 
Europie i stworzenia nawet 160 tys. dodatkowych zielonych miejsc pracy w sektorze budowlanym. 
W związku z tym, że prawie 34 mln Europejczyków nie stać na właściwe ogrzewanie domu, 
renowacja przyczyni się również do poprawy zdrowia i dobrostanu osób znajdujących się w 
trudnej sytuacji, a jednocześnie zmniejszy ich rachunki za energię.

Aby zapewnić sprawiedliwe społecznie i zrównoważone odchodzenie od paliw kopalnych i 
wysoce zanieczyszczających gałęzi przemysłu, w 2021 r. państwom członkowskim udostępniono 
finansowanie w ramach mechanizmu sprawiedliwej transformacji, w tym Funduszu na 
rzecz Sprawiedliwej Transformacji i instrumentu pożyczkowego na rzecz sektora publicznego, 
w szczególności na cele promowania dywersyfikacji miejsc pracy i przedsiębiorstw w regionach 
najbardziej dotkniętych kryzysem.

18 listopada 2020 r. Komisja przedstawiła swoje kompleksowe podejście do realizacji celów 
zrównoważonego rozwoju ONZ. Następnego dnia przedstawiła strategię UE na rzecz 
energii z morskich źródeł odnawialnych, której celem jest stymulowanie wzrostu produkcji 
energii morskiej.
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9 grudnia 2020 r. Komisja przyjęła strategię na rzecz zrównoważonej i inteligentnej 
mobilności, wraz z planem działania składającym się z 82 inicjatyw, określających wyraźną drogę 
do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych związanych z transportem o 90% do 2050 r.

23 lutego 2021 r. Komisja przyjęła również nową strategię UE w zakresie przystosowania 
się do zmiany klimatu, pokazując, w jaki sposób UE może stać się odporna na zmianę klimatu 
do 2050 r. W maju br. Komisja spełniła obietnicę dotyczącą planu działania na rzecz zerowego 
poziomu zanieczyszczeń i zaproponowała nowe podejście do zrównoważonej niebieskiej 
gospodarki, mające na celu zapewnienie większej spójności i synergii dla sektorów działających 
wokół oceanów, mórz i wybrzeży. W planie działania na rzecz zerowego poziomu zanieczyszczeń 
określono główne cele na 2030 r.: poprawę jakości powietrza o 55%, a jakości wody o 50%.

Inwestorzy potrzebują jasnych zasad, aby ukierunkować inwestycje na bardziej zrównoważone 
technologie i przedsięwzięcia oraz wspierać cele Europejskiego Zielonego Ładu. Z tego względu 
w kwietniu 2021 r. Komisja w akcie delegowanym w sprawie unijnej systematyki 
dotyczącej zmiany klimatu zaproponowała kryteria techniczne dla klasyfikacji zrównoważonej 
działalności gospodarczej, obejmujące sektory odpowiedzialne za 80% bezpośrednich emisji 
gazów cieplarnianych w UE. Komisja zaproponowała również dyrektywę w sprawie 
sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju, zobowiązującą 
wszystkie duże przedsiębiorstwa do ujawniania swoich wyników w zakresie klimatu i 
zrównoważonego rozwoju. W lipcu 2021 r. Komisja przyjęła strategię finansowania przejścia 
na zrównoważoną gospodarkę, w której wyjaśniono, w jaki sposób wszystkie sektory 
gospodarki realnej mogą wejść na ścieżkę zrównoważonego rozwoju, w jaki sposób sektor 
finansowy powinien przyczynić się do tej transformacji, jak sprawić, by zrównoważone 
finansowanie bardziej sprzyjało włączeniu społecznemu, oraz w jaki sposób wzmocnić pozycję 
UE jako światowego lidera w tej dziedzinie. W lipcu 2021 r. Komisja przyjęła również wniosek 
dotyczący rozporządzenia ustanawiającego normę dla europejskich zielonych obligacji.

W strategii dotyczącej metanu Komisja Europejska przedstawiła jasny plan działania na 
rzecz ograniczenia emisji metanu w UE. Strategia w zakresie chemikaliów na rzecz 
zrównoważoności ma na celu pobudzenie innowacji na rzecz bezpiecznych i zrównoważonych 
chemikaliów oraz zwiększenie ochrony zdrowia ludzi i środowiska. Komisja zaproponowała 
również nowe ramy regulacyjne dotyczące baterii, aby stały się one bardziej zrównoważone 
przez cały swój cykl życia.

Nowo zreformowana wspólna polityka rolna, w sprawie której w czerwcu 2021 r. osiągnięto 
wstępne porozumienie, uczyni europejskie rolnictwo bardziej ekologicznym, sprawiedliwym i 
elastycznym. Idzie ona w parze z planem działania na rzecz produkcji ekologicznej z 
marca 2021 r., którego celem jest przeznaczenie 25% gruntów rolnych pod rolnictwo ekologiczne 
do 2030 r. 14 lipca br. Komisja przyjęła nową strategię leśną w celu zapewnienia zdrowych 
i odpornych lasów, które w znacznym stopniu przyczyniają się do odwrócenia procesu utraty 

różnorodności biologicznej i osiągnięcia neutralności klimatycznej.

Są to najbardziej ambitne zmiany prawodawstwa UE, których celem jest przygotowanie 
gospodarki europejskiej na przyszłość neutralną dla klimatu oraz przeciwdziałanie 

zmianie klimatu, utracie różnorodności biologicznej i niedoborowi zasobów. Wraz z 
ogromnymi zasobami pochodzącymi z NextGenerationEU jest to dla naszego 

kontynentu ogromny krok w kierunku osiągnięcia do 2050 r. celu neutralności 
klimatycznej.

Europejski Zielony Ład to nie tylko ambitna inicjatywa środowiskowa i 
gospodarcza, ale również nowy projekt kulturalny. Nowy europejski Bauhaus 
– inicjatywa zapowiedziana przez przewodniczącą Ursulę von der Leyen w 
orędziu o stanie Unii w 2020 r. – stworzyła przestrzeń współtworzenia, w której 
architekci, artyści, studenci, inżynierowie i projektanci łączą styl i włączenie 
społeczne ze zrównoważonym rozwojem. Nowy europejski Bauhaus 
zapoczątkował ruch wokół transformacji środowiska zbudowanego oraz rozwoju 

bardziej ekologicznego i sprawiedliwszego stylu życia. Tysiące akcji i wydarzeń 
w całej Europie utorowało drogę do kolejnych etapów w ramach tej inicjatywy.

W planie 
działania na 
rzecz zerowego 
poziomu 
zanieczyszczeń 
określono główne 
cele na 2030 r.: 
poprawę 
jakości 
powietrza 

o 55%, 
a jakości wody 

o 50%.
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Program „Horyzont Europa” będzie również miał zasadnicze znaczenie 
dla osiągnięcia celów Zielonego Ładu, ponieważ zapewni co 

najmniej 35% swojego ogólnego budżetu na realizację celów 
klimatycznych, w tym poprzez długoterminowe partnerstwa 

z przemysłem w kluczowych obszarach, takich jak 
czysty wodór, lotnictwo i baterie.

UE przeznaczyła 1 mld euro na pierwszy na świecie 
apel o badania naukowe i innowacje w celu 
rozwoju technologii, pogłębienia wiedzy na 
temat działań w dziedzinie klimatu i kwestii 
zrównoważonego rozwoju oraz zwiększenia 
zaangażowania obywateli w realizację celów 
Europejskiego Zielonego Ładu. Uzyskano 
entuzjastyczną reakcję społeczności 
badawczej z sektora publicznego i prywatnego 
– o wartości ponad 8 mld euro.

Zaproponowano nowe działanie wspierające, 
promujące i prezentujące 100 europejskich 

miast w trakcie ich transformacji w kierunku 
neutralności klimatycznej do 2030 r., które uczyni 

z nich centra eksperymentalno-innowacyjne 
służące przykładem wszystkim innym miastom.

Zrównoważony rozwój wymaga głębokiej zmiany 
naszego sposobu myślenia i bezpośredniego zaangażowania 

obywateli. Każdy obywatel może odegrać swoją rolę w zielonej 
transformacji. Dlatego też w grudniu Komisja zainicjowała 

Europejski Pakt na rzecz Klimatu w ramach Zielonego Ładu. Pakt 
ten łączy osoby ze wszystkich środowisk, pełniące rolę ochotniczych ambasadorów 

Paktu na rzecz Klimatu, i umożliwia im inspirowanie się i uczenie się od siebie. Ponad 501 
ambasadorów ze wszystkich państw członkowskich jest już częścią sieci.

URZECZYWISTNIENIE CYFROWEJ DEKADY EUROPY

Pandemia koronawirusa udowodniła zasadnicze korzyści płynące z cyfryzacji. Najwyższej klasy 
infrastruktura cyfrowa w Europie przyniosła znaczne korzyści w okresie pandemii, począwszy 
od możliwości łączenia się z przyjaciółmi i rodziną, a skończywszy na pracy z domu i korzystaniu 
z zakupów przez internet. Pandemia pokazała jednak również potrzebę dalszego przyspieszenia 
transformacji cyfrowej w Europie.

9 marca 2021 r. Komisja przedstawiła nową wizję transformacji cyfrowej Europy do 2030 r. 
Cyfrowa dekada Europy opiera się na czterech filarach, co przedstawiono na poniższym 
wykresie.

UE przeznaczyła 
1 mld euro 
na pierwsze 
na świecie 
zaproszenie 
do składania 
wniosków 
w ramach 
Zielonego Ładu 
na badania 
naukowe 
i innowacje. 

21

OSIĄGNIĘCIAORĘDZIE O STANIE UNII 2021



Specjaliści w dziedzinie ICT
20 mln i zwiększenie równowagi płci w zawodzie

Podstawowe umiejętności cyfrowe
Min. 80% ludności

Umiejętności

Wykorzystanie technologii
75% przedsiębiorstw UE korzystających 
z chmury obliczeniowej / sztucznej 
inteligencji / dużych zbiorów danych

Innowatorzy
Rozwój scale-upów i finansowanie, 
aby podwoić liczbę tzw. jednorożców

Opóźnienia w rozwoju technologicznym
Ponad 90% europejskich MŚP osiągnęło 
co najmniej podstawowy poziom 
wskaźnika wykorzystania technologii 
cyfrowych

Transformacja cyfrowa 
przedsiębiorstw

Kluczowe usługi publiczne
100% online

e-zdrowie
100% obywateli mających dostęp 
do dokumentacji medycznej

Tożsamość cyfrowa
80% obywateli posługujących się 
cyfrowym identyfikatorem

Cyfryzacja usług 
publicznych

Łączność
Gigabit dla każdego, 5G wszędzie

Nowoczesne półprzewodniki
Dwukrotnie większy udział UE 
w światowej produkcji 

Dane – technologie Edge i chmura
10 tys. bezpiecznych węzłów brzegowych, 
neutralnych dla klimatu

Przetwarzanie danych
Pierwszy komputer z przyspieszeniem 
kwantowym

Bezpieczna i zrównoważona 
infrastruktura cyfrowa

Te cztery obszary stanowią cyfrowy kompas Europy – przewodnik, który przekłada ambicje 
cyfrowe UE na 2030 r. na konkretne rezultaty poprzez wskazanie kluczowych etapów, solidną 
wspólną strukturę zarządzania i ewentualne projekty obejmujące wiele krajów i łączące 
inwestycje z UE, państw członkowskich i sektora prywatnego. Aby wzmocnić pozycję i chronić 
każdego obywatela UE, Komisja zaproponuje włączenie zbioru zasad i praw cyfrowych do 
uroczystej deklaracji międzyinstytucjonalnej.

Aby wesprzeć transformację cyfrową, od ubiegłorocznego orędzia o stanie Unii Komisja 
przedstawiła szereg kluczowych wniosków ustawodawczych. Najpierw, 15 grudnia 2020 r., 
Komisja zaproponowała ambitną reformę przestrzeni cyfrowej w drodze aktu o usługach 
cyfrowych i aktu o rynkach cyfrowych. Celem aktu o usługach cyfrowych jest respektowanie 
– również w internecie – wartości, które cenimy w świecie offline. Na najbardziej podstawowym 
poziomie oznacza to, że to, co jest nielegalne poza internetem, powinno być również nielegalne 
w internecie. W akcie o usługach cyfrowych stwierdzono również jasno, że największe platformy 
mediów społecznościowych muszą ponosić większą odpowiedzialność niż zwykła strona 
internetowa czy rynek lokalny. Akt o rynkach cyfrowych reguluje działalność dużych platform 
cyfrowych w celu zapewnienia otwartości i konkurencyjności europejskiego jednolitego rynku 
cyfrowego.

W połączeniu oba te akty prawne tworzą nowoczesny zbiór przepisów dla jednolitego rynku, 
którego centralnym elementem są europejskie wartości. Będą one sprzyjać innowacjom, 
wzrostowi i konkurencji oraz zapewnią użytkownikom nowe, lepsze i bardziej niezawodne usługi 
online.

Zaledwie kilka tygodni wcześniej, 25 listopada, Komisja przedstawiła akt w sprawie 
zarządzania danymi, aby ułatwić wymianę danych w całej UE i między sektorami oraz 
wspierać europejskie przestrzenie danych; nową dyrektywę w sprawie bezpieczeństwa 
sieci i systemów informatycznych w celu zwiększenia cyberodporności krytycznych sektorów 
publicznych i prywatnych, takich jak szpitale, sieci energetyczne, koleje, centra danych, 
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administracje publiczne, laboratoria badawcze i obiekty, które wytwarzają kluczowe 
wyroby medyczne i leki; pierwsze w historii ramy prawne dotyczące sztucznej 
inteligencji w celu zagwarantowania bezpieczeństwa i praw podstawowych osób i 
przedsiębiorstw przy jednoczesnym zwiększeniu wykorzystania sztucznej inteligencji 
oraz podniesieniu poziomu inwestycji i innowacji w całej UE oraz wniosek w sprawie 
europejskiej tożsamości cyfrowej, która będzie dostępna dla wszystkich 
obywateli UE, rezydentów i przedsiębiorstw na potrzeby potwierdzania tożsamości, 
dzielenia się dokumentami elektronicznymi i dostępu do usług online.

Ponadto Komisja rozpoczęła badanie sektorowe dotyczące internetu rzeczy w 
zakresie produktów i usług konsumenckich w celu wczesnego określenia 
potencjalnych problemów związanych z konkurencją w tym rozwijającym się 
sektorze. Komisja nadal zdecydowanie egzekwuje reguły konkurencji, wszczynając 
nowe dochodzenia w sprawie potencjalnych nadużyć popełnianych przez cyfrowych 
„strażników dostępu” na różnych rynkach, takich jak reklama cyfrowa. Wszystkie te 
inicjatywy stanowią podstawę urzeczywistniania wizji cyfrowej dekady Europy 
przedstawionej przez Komisję.

Aby wzmocnić przewagę technologiczną Europy i wesprzeć jej bazę przemysłową, 22 lutego 
2021 r. Komisja przyjęła 11-punktowy plan działania dotyczący synergii między 
przemysłem cywilnym, obronnym i kosmicznym.

Cyfrowe usługi finansowe modernizują gospodarkę europejską i przekształcają Europę w 
poważnego globalnego partnera na w dziedzinie cyfrowej. W związku z tym we wrześniu 2020 
r. Komisja zaproponowała pakiet dotyczący finansów cyfrowych na rzecz konkurencyjnego 
unijnego sektora finansowego, który da konsumentom dostęp do innowacyjnych produktów 
finansowych przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony konsumentów i stabilności finansowej. 
Pakiet ten obejmuje strategię w zakresie finansów cyfrowych oraz wnioski w sprawie 
kryptoaktywów i operacyjnej odporności cyfrowej. Upowszechnienie finansów cyfrowych 
wyzwoliłoby innowacje europejskie i stworzyłoby możliwości opracowania lepszych produktów 
finansowych dla konsumentów, w tym dla osób, które obecnie nie mają dostępu do usług 
finansowych. Otworzyłoby to nowe drogi finansowania unijnych przedsiębiorstw, szczególnie 
małych i średnich przedsiębiorstw.

UE potrzebuje konkurencyjnego cyfrowego sektora finansowego, który da konsumentom dostęp 
do innowacyjnych produktów finansowych przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony 
konsumentów i stabilności finansowej. Komisja Europejska i Europejski Bank Centralny wspólnie 
analizują, na poziomie technicznym, szereg kwestii prawnych, technicznych i politycznych 
wyłaniających się w kontekście ewentualnego wprowadzenia cyfrowego euro.

SILNIEJSZY JEDNOLITY RYNEK SPRZYJAJĄCY 
ODBUDOWIE EUROPY

Aby stworzyć silniejszy jednolity rynek sprzyjający odbudowie Europy, 5 maja 2021 r. Komisja 
Europejska zaktualizowała ubiegłoroczną strategię przemysłową UE. Nowe środki 
przyniosą duże korzyści małym przedsiębiorstwom i start-upom dzięki wzmocnieniu jednolitego 
rynku i zmniejszeniu zależności od podaży. Środki te wpłyną również na przyspieszenie 
transformacji ekologicznej i cyfrowej.

Znaczne postępy w rozwijaniu zrównoważonych, innowacyjnych i konkurencyjnych w skali 
światowej łańcuchów wartości były możliwe dzięki podejściu opartemu na europejskich 
sojuszach – na rzecz baterii, na rzecz surowców oraz na rzecz czystego wodoru.

Komisja 
przedstawiła 
akt w sprawie 
zarządzania 
danymi, aby 
ułatwić wymianę 
danych między 
państwami 
i sektorami w UE 
oraz wspierać 
europejskie 
przestrzenie 
danych.
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BUDOWANIE SILNEJ EUROPY SOCJALNEJ

W UE istnieje unikalny model społecznej gospodarki rynkowej. Pandemia przyniosła 
gwałtowne, drastyczne zmiany w naszych miejscach pracy, systemach opieki społecznej i życiu 
społecznym. Jeszcze przed pandemią nasze rynki pracy i gospodarki ulegały przeobrażeniom 
pod wpływem zmiany klimatu, cyfryzacji i trendów demograficznych. Aby sprostać potrzebom 
wynikającym z tych długofalowych przemian i stawić czoła bezpośrednim skutkom pandemii, 
UE potrzebuje nowego zbioru zasad socjalnych, abyśmy mogli mieć pewność, że nawet w 
zmieniającym się świecie obietnica społeczna Unii Europejskiej nie ucierpi.

Przełomem dla kwestii praw socjalnych w Europie był szczyt społeczny w Porto. Przywódcy 
UE, partnerzy społeczni i przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego, zgromadzeni na nim 
w dniach 7-8 maja 2021 r., zobowiązali się do dalszego wdrażania Europejskiego filaru praw 
socjalnych, stwierdzając, że nadszedł czas na praktyczne działania. Przywódcy UE zatwierdzili 
w Porto wniosek Komisji zmierzający do stworzenia nowego zestawu wymiernych celów 
społecznych, które mają zostać osiągnięte do 2030 r.
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Do 2030 r. co najmniej 

78%
osób w wieku 20-64 lat 

powinno mieć 
zatrudnienie.

Do 2030 r. co najmniej  

60%
wszystkich osób dorosłych 

powinno każdego roku 
uczestniczyć 
w szkoleniu.

Liczba osób zagrożonych 
ubóstwem lub 
wykluczeniem 

społecznym powinna 
do 2030 r. spaść o co 

najmniej 

15 mln.

2021

2030

2021

2030

We wniosku dotyczącym dyrektywy w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych, 
przedstawionym w październiku 2020 r., ustanowiono ramy gwarantujące, że płaca minimalna 
wystarczy na godziwe życie i uniknięcie zagrożenia ubóstwem. Sprzyja to jednocześnie 
pozytywnej konwergencji społecznej i gospodarczej oraz stanowi realizację zasady 6 filaru.

Pakt na rzecz umiejętności, zainicjowany w listopadzie 2020 r., gromadzi zainteresowane 
strony z całych ekosystemów w celu określenia, jak mogą one zobowiązać się do zmiany i 
podnoszenia kwalifikacji pracowników dla zapewnienia im umiejętności odpowiadających 
potrzebom obecnych i przyszłych miejsc pracy. Odpowiada to zasadzie 1 filaru i pomoże 
osiągnąć cel uczestnictwa 60% osób dorosłych w szkoleniach każdego roku.

Przedstawione w marcu 2021 r. zalecenie w sprawie skutecznego aktywnego wsparcia na 
rzecz zatrudnienia w następstwie kryzysu związanego z COVID-19 zawiera konkretne 
wytyczne dla państw członkowskich dotyczące działań (i możliwości ich dofinansowania przez 
UE) służących stopniowemu przechodzeniu od środków nadzwyczajnych, podjętych w celu 
utrzymania miejsc pracy w czasie kryzysu COVID-19, do nowych środków niezbędnych do 
odbudowy gospodarczej sprzyjającej zatrudnieniu. Zalecenie ma pomóc pracownikom w 
przechodzeniu z branż tracących na znaczeniu do sektorów rozwijających się i przez to w 
czerpaniu korzyści z zielonej i cyfrowej transformacji. Odpowiada to zasadzie 4 filaru i pomoże 
osiągnąć cel zapewnienia zatrudnienia co najmniej 78% osób dorosłych.

Europejska gwarancja dla dzieci, przedstawiona w marcu 2021 r., została przyjęta przez 
państwa członkowskie w rekordowym czasie zaledwie 2 miesięcy. Zważywszy że już przed 
pandemią 18 mln dzieci było zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, konieczne 
są pilne działania w celu przerwania błędnego cyklu upośledzenia społecznego oraz dla 
zapewnienia równych szans. Gwarancja dla dzieci zapewnia dzieciom w potrzebie bezpłatny 
lub przystępny cenowo dostęp do podstawowych usług. Odpowiada to zasadzie 11 filaru i 
sprzyja osiągnięciu celu wydźwignięcia z ubóstwa co najmniej 5 mln dzieci.
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Zaktualizowane strategiczne ramy bezpieczeństwa i higieny pracy, przedstawione w 
czerwcu 2021 r., pomagają nadążyć za najnowszymi zmianami w świecie pracy. Zawierają 
wytyczne służące lepszemu zapobieganiu wypadkom i chorobom, zarówno fizycznym, jak i 
psychicznym. Zwiększają naszą gotowość na przyszłe kryzysy zdrowotne oraz stanowią 
realizację zasady 10 filaru.

Inicjatywa w zakresie europejskiego obszaru edukacji oraz nowy Plan działania w 
dziedzinie edukacji cyfrowej na lata 2021-2027 zapewnią włączający charakter i jakość 
edukacji.

Europa ulega głębokim przemianom demograficznym, które będą nadal postępować. Pomimo 
jednak ogromnych wyzwań związanych z pandemią COVID-19 żyjemy dłużej i w lepszym 
zdrowiu. Na przestrzeni ostatnich pięciu dekad w Europie oczekiwana długość życia w chwili 
urodzenia wzrosła o 10 lat zarówno w przypadku kobiet, jak i mężczyzn. To niezwykłe osiągnięcie, 
które dowodzi siły i wartości naszej społecznej gospodarki rynkowej. Niemniej jednak starzenie 
się społeczeństwa ma wpływ na nasze życie, a nasz model społeczny i polityka społeczna 
wymagają dostosowania do tempa tej nowej rzeczywistości. Dlatego też na początku bieżącego 
roku Komisja Europejska przyjęła zieloną księgę w sprawie starzenia się i rozpoczęła 
szeroko zakrojoną debatę publiczną na temat wyzwań i możliwości związanych z 
długoterminowymi skutkami starzenia się, które dotykają wszystkie pokolenia. Wyniki konsultacji 
społecznych staną się podstawą naszych przyszłych inicjatyw politycznych, m.in. w zakresie 
opieki długoterminowej w 2022 r.

Przyszłość Europy zależy również od obszarów wiejskich, na których mieszka prawie 30% 
ludności UE (137 mln osób) i które stanowią 80% jej terytorium. Obszary te są aktywnymi 
uczestnikami transformacji ekologicznej i cyfrowej UE. Naszym celem była i jest znaczna 
poprawa jakości życia na tych obszarach. W długoterminowej wizji dla obszarów wiejskich, 
przedstawionej w czerwcu 2021 r., określono działania na rzecz silnych, połączonych, odpornych 
i dostatnich obszarów wiejskich do 2040 r. Nowy pakt na rzecz obszarów wiejskich da 
społecznościom wiejskim możliwość wyrażania opinii, zaś plan działania na rzecz obszarów 
wiejskich dostarczy tym obszarom nowej energii i przekształci długoterminową wizję w 
rzeczywistość. Naszym celem jest, aby nikogo ani żadnego miejsca nie pozostawić w tyle oraz 
aby Unia stawała się bliższa swoim obywatelom w celu kształtowania wspólnej przyszłości.

Na przestrzeni 
ostatnich pięciu 
dekad w Europie 
oczekiwana długość 
życia w chwili 
urodzenia wzrosła 

o 10 lat.
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UNIA RÓWNOŚCI

Unia Europejska to Unia równości. Jednoczy ona państwa członkowskie o 
zróżnicowanych społeczeństwach: różnorodność jest częścią naszej tożsamości. 
Silni będziemy tylko wówczas, gdy wszyscy będą mieli godne warunki do życia 
i rozwoju, a nikt nie będzie pozostawiony samemu sobie. To właśnie oznacza 
hasło „Zjednoczeni w różnorodności”.

Aby osiągnąć ten cel, wprowadzamy polityki i środki przeciwko dyskryminacji 
strukturalnej i stereotypom, które często występują w naszych społeczeństwach. 
Służy to stworzeniu warunków do życia, rozwoju i pełnienia ról przywódczych 
wszystkim osobom bez względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię 
lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Unia 
równości ma również gwarantować, aby w procesie decyzyjnym uwzględniano 
potrzeby wszystkich członków naszych społeczeństw; ma także przeciwdziałać 
dyskryminacji krzyżowej.

W planie działania UE przeciwko rasizmowi, przyjętym 18 września 2020 r., określono 
szereg działań służących zwalczaniu rasizmu za pomocą prawa UE, ale również innymi środkami, 
m.in. dzięki współpracy z państwami członkowskimi, w tym z krajowymi organami ścigania, 
mediami i społeczeństwem obywatelskim, dzięki wykorzystaniu narzędzi UE dostępnych dzisiaj 
i w przyszłości oraz z uwzględnieniem własnych zasobów ludzkich Komisji. W planie działania 
wezwano m.in. do lepszego egzekwowania prawa UE, ściślejszej koordynacji z osobami o 
mniejszościowym pochodzeniu rasowym lub etnicznym, sprawiedliwych działań służb ochrony 
porządku publicznego, wzmocnienia działań na szczeblu krajowym poprzez krajowe plany 
działania oraz zwiększenia różnorodności wśród pracowników UE. W tym celu w czerwcu 2021 
r. Komisja Europejska powołała pierwszego w historii koordynatora UE ds. zwalczania 
rasizmu.

Wszyscy Romowie powinni mieć możliwość pełnej realizacji swojego potencjału i uczestnictwa 
w życiu politycznym, społecznym, gospodarczym i kulturalnym. Aby przyspieszyć postępy w 
realizacji tych celów, Komisja przyjęła nowe unijne ramy strategiczne na rzecz 
równouprawnienia, włączenia społecznego i udziału Romów, określając jasne poziomy 
odniesienia, które należy osiągnąć do 2030 r. Wytyczne i środki obejmują m.in. opracowanie 
systemów wsparcia dla romskich ofiar dyskryminacji, kampanie podnoszące świadomość w 
szkołach, wspieranie wiedzy finansowej, promowanie zatrudnienia Romów w instytucjach 
publicznych oraz poprawę dostępu do badań lekarskich wysokiej jakości, badań przesiewowych 
i usług z zakresu planowania rodziny.

Unia Europejska musi odgrywać wiodącą rolę w działaniach na rzecz lepszej ochrony praw 
lesbijek, gejów, osób biseksualnych, transpłciowych, interseksualnych i queer (LGBTIQ). Dlatego 
też 11 listopada 2020 r. Komisja Europejska przyjęła strategię na rzecz równości osób 
LGBTIQ na lata 2020-2025, w której poruszono kwestie nierówności i wyzwań dotykających 
tę społeczność oraz określono szereg ukierunkowanych strategii politycznych na najbliższe 5 
lat. Jest to pierwsza w historii strategia UE na rzecz równości osób LGBTIQ. Działania 
polityczne w tym zakresie koncentrują się na czterech głównych filarach: zwalczaniu 
dyskryminacji, zapewnieniu bezpieczeństwa, budowaniu społeczeństw inkluzywnych oraz 
przewodzeniu staraniom o równość osób LGBTIQ na całym świecie.

  

Zwalczanie 
dyskryminacji osób 

LGBTIQ

Zapewnienie 
bezpieczeństwa 
osobom LGBTIQ

Budowanie 
społeczeństw 

inkluzywnych wobec 
osób LGBTIQ

Przewodzenie 
staraniom o równość 

osób LGBTIQ na 
całym świecie

Silni będziemy 
tylko wówczas, gdy 
wszyscy będą mieli 
godne warunki do 
życia i rozwoju, 
a nikt nie będzie 
pozostawiony 
samemu sobie. 
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W marcu 
2021 r. Komisja 
przedstawiła 
wniosek mający na 
celu zapewnienie 
kobietom 
i mężczyznom 
w UE równego 
wynagrodzenia za 
taką samą pracę.

Równość płci zajmuje obecnie w programie działań UE miejsce ważniejsze niż kiedykolwiek 
wcześniej. Celem jest Unia, w której kobiety i mężczyźni mogą swobodnie wieść życie zgodne 
ze swoim wyborem, mają równe szanse rozwoju oraz mogą na równi uczestniczyć w naszym 
europejskim społeczeństwie i odgrywać w nim wiodące role. W tym celu 4 marca 2021 r. 
Komisja Europejska przedstawiła wniosek mający na celu zapewnienie kobietom i mężczyznom 
w UE równego wynagrodzenia za taką samą pracę. We wniosku określono środki w zakresie 
przejrzystości wynagrodzeń, takie jak informacje o wynagrodzeniu dla osób poszukujących 
pracy, prawo do poznania poziomu wynagrodzenia pracowników wykonujących tę samą pracę 
oraz obowiązki sprawozdawcze dużych przedsiębiorstw w zakresie różnic w wynagrodzeniach 
ze względu na płeć. We wniosku wzmocniono ponadto narzędzia umożliwiające pracownikom 
dochodzenie swoich praw oraz ułatwiono dostęp do wymiaru sprawiedliwości.

Również w działaniach zewnętrznych UE równość płci odgrywa zasadniczą rolę. W unijnym 
planie działania w sprawie równości płci zainicjowanym 25 listopada 2020 r. przewidziano 
śmiałe, praktycznie sformułowane nowe kroki służące promowaniu równości i zapewnieniu 
kobietom i dziewczętom na całym świecie możliwości uczestnictwa w kształtowaniu demokracji, 
sprawiedliwości, pokoju i bezpieczeństwa. Do 2025 r. 85% nowych polityk zewnętrznych UE 
we wszystkich sektorach będzie przyczyniać się do równouprawnienia płci i wzmocnienia pozycji 
kobiet.

3 marca 2021 r. Komisja Europejska przyjęła strategię na rzecz praw osób z 
niepełnosprawnościami w ramach działań na rzecz Europy wolnej od barier, która zapewni 
osobom z niepełnosprawnościami w UE i poza nią pełny udział w życiu społecznym i 
gospodarczym na równi z innymi osobami. Celem strategii jest poczynienie postępów we 
wszystkich obszarach objętych Konwencją ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, zarówno 
na szczeblu UE, jak i na szczeblu państw członkowskich.

Aby Unia dobrze służyła nowemu pokoleniu Europejczyków, 24 marca 2021 r. Komisja 
przedstawiła nową kompleksową strategię UE na rzecz praw dziecka.

Opiera się ona na kluczowej zasadzie, zgodnie z którą każde dziecko w Unii Europejskiej i na 
całym świecie powinno korzystać z tych samych praw i żyć bez dyskryminacji. Strategia 
obejmuje konkretne środki w ramach sześciu priorytetów tematycznych, na które składają się: 
udział dzieci w życiu demokratycznym i politycznym, zwalczanie ubóstwa dzieci i wszelkich 
form przemocy wobec nich, wzmocnienie wymiaru sprawiedliwości przyjaznego dziecku, 
wspieranie i ochrona dzieci poprzez transformację cyfrową oraz intensyfikacja działań UE w 
zakresie praw dziecka w ramach jej działań zewnętrznych. Strategia, a także europejska 
gwarancja dla dzieci, opierają się na wynikach szeroko zakrojonych konsultacji z obywatelami 
i zainteresowanymi stronami, w których to konsultacjach, co najważniejsze, wzięło udział ponad 
10 tys. dzieci. To element zdecydowanych działań służących temu, aby dzieci znalazły się w 
centrum procesu kształtowania polityki UE.
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OCHRONA EUROPEJSKICH DEMOKRACJI I 
PRAWORZĄDNOŚCI

We wrześniu 2020 r. Komisja Europejska przedstawiła pierwsze roczne sprawozdanie na 
temat praworządności, zawierające przegląd sytuacji w zakresie praworządności w UE, wraz 
z 27 rozdziałami dotyczącymi poszczególnych krajów. UE rozbudowała swój dotychczasowy 
zestaw narzędzi i zainicjowała pluralistyczną debatę na temat kultury praworządności w całej 
UE.

W lipcu 2021 r. Komisja opublikowała drugie ogólnounijne sprawozdanie na temat 
praworządności, w którym przeanalizowano rozwój sytuacji od września ubiegłego roku. W 
sprawozdaniu z 2021 r. zawarto pogłębioną ocenę problemów stwierdzonych w poprzednim 
raporcie oraz uwzględniono skutki pandemii COVID-19. Ogółem odnotowano wiele pozytywnych 
zmian w państwach członkowskich, w tym także w kwestiach, które w 2020 r. uznano za 
problematyczne. Utrzymują się jednak zjawiska budzące niepokój; w istocie w niektórych 
państwach członkowskich problemy te pogłębiły się, na przykład jeśli chodzi o niezależność 
sądownictwa i sytuację mediów. W sprawozdaniu podkreślono także dużą odporność krajowych 
systemów podczas pandemii COVID-19. Pandemia pokazała, jak ważna jest zdolność do 
utrzymania mechanizmów kontroli i równowagi, utrzymujących rządy prawa.

Sprawozdanie stanowi część szerzej zakrojonych działań UE na rzecz promowania i obrony 
wartości leżących u jej podstaw. Działania te obejmują europejski plan działania na rzecz 
demokracji oraz odnowioną strategię wdrażania Karty praw podstawowych, a także nowy 
mechanizm warunkowości służący ochronie budżetu UE.

Poszanowanie praworządności jest niezbędnym warunkiem wstępnym należytego zarządzania 
finansami i skutecznego unijnego finansowania. UE jest po raz pierwszy wyposażona w 
mechanizm chroniący jej budżet – w tym NextGenerationEU – przed naruszeniami zasady 
praworządności. Mechanizm warunkowości umożliwia UE zawieszenie finansowania UE, 
obniżenie go lub ograniczenie dostępu do niego w sposób proporcjonalny do charakteru, wagi 
i zakresu tych naruszeń. Rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. i obejmuje 
ono wszelkie naruszenia, które wystąpią począwszy od tego dnia.

W grudniu 2020 r. Komisja Europejska przedstawiła nową strategię mającą na celu wzmocnienie 
stosowania Karty praw podstawowych w UE, potwierdzając odnowione zobowiązanie do 
jej pełnego stosowania.

W zdrowej i dobrze funkcjonującej demokracji obywatele swobodnie wyrażają swoje poglądy, 
wybierają przywódców politycznych i decydują o swojej przyszłości. W europejskim planie 
działania na rzecz demokracji, przedstawionym w grudniu 2020 r., określono środki służące 
temu, aby wybory w UE nadal były wolne i uczciwe, oraz wzmocnieniu wolności mediów i 
przeciwdziałaniu dezinformacji. W związku z trwającą rewolucją cyfrową obywatele muszą 
być w stanie odróżnić fakty od fikcji, a wolne media i społeczeństwo obywatelskie muszą 
mieć możliwość udziału w otwartej debacie, wolnej od szkodliwych ingerencji. Komisja 
zaproponuje środki prawne w zakresie reklamy politycznej dotyczące sponsorów 
płatnych treści oraz kanałów produkcji i dystrybucji, w tym platform internetowych, 
reklamodawców i firm doradztwa politycznego, a także doprecyzuje zakres ich 
odpowiedzialności. Komisja zaleci również środki mające zapewnić 
bezpieczeństwo dziennikarzy i przedstawi inicjatywę, która będzie ich 
chronić przed przypadkami strategicznego powództwa zmierzającymi do 
stłumienia debaty publicznej.

UE jest wyposażona 
w mechanizm 
chroniący jej 
budżet przed 
naruszeniami 
praworządności.
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26 marca 2021 r. Komisja zaproponowała wzmocnienie kodeksu postępowania w zakresie 
zwalczania dezinformacji – pierwszego tego rodzaju dokumentu na świecie – poprzez 
ustanowienie wytycznych służących zwiększeniu jego skuteczności w przeciwdziałaniu 
dezinformacji i wzbudzaniu zaufania do informacji w internecie.

Komisja utworzyła również Prokuraturę Europejską, która rozpoczęła działalność 1 czerwca 
2021 r. Otwiera to nowy rozdział w walce z przestępczością transgraniczną. Pierwsza 
ponadnarodowa prokuratura będzie chronić pieniądze unijnych podatników – będzie prowadzić 
dochodzenia i ścigać przestępstwa takie jak pranie pieniędzy, korupcja i transgraniczne oszustwa 
związane z VAT.

UNIA BEZPIECZEŃSTWA

Komisja zobowiązuje się do zapewnienia Europejczykom bezpieczeństwa – w internecie i poza 
nim. Od czasu przyjęcia strategii UE w zakresie unii bezpieczeństwa w lipcu 2020 r. Komisja 
przedstawiła ważne nowe inicjatywy ustawodawcze mające na celu wzmocnienie Europolu 
oraz ochronę krytycznej infrastruktury fizycznej i cyfrowej. Komisja przyjęła również 
plan dla UE w dziedzinie zwalczania terroryzmu oraz inicjatywy służące zwalczaniu 
przestępczości zorganizowanej, handlu ludźmi, handlu narkotykami, niegodziwego 
traktowania dzieci w celach seksualnych oraz nielegalnego handlu bronią palną, jak również 
nową strategię UE w zakresie cyberbezpieczeństwa. W lutym 2021 r. w całej UE zaczęły 
obowiązywać nowe unijne przepisy ograniczające dostęp do prekursorów materiałów 
wybuchowych, co utrudni terrorystom wytwarzanie materiałów wybuchowych domowym 
sposobem. W czerwcu weszły w życie przełomowe przepisy UE dotyczące przeciwdziałania 
rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym. Platformy internetowe 
będą musiały w ciągu 1 godziny usuwać treści o charakterze terrorystycznym zgłaszane przez 
organy państw członkowskich. W lipcu 2020 r. Komisja przedstawiła nową strategię walki z 
niegodziwym traktowaniem dzieci w celach seksualnych zarówno w internecie, jak i poza nim. 
Na podstawie wniosku Komisji w 2021 r. weszły w życie przepisy przejściowe dotyczące 
dobrowolnych środków stosowanych przez dostawców usług internetowych w celu wykrywania 
i zgłaszania niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie oraz usuwania 
materiałów przedstawiających niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych.

W czerwcu 2021 r. Komisja przedstawiła wniosek w sprawie utworzenia nowej wspólnej 
jednostki ds. cyberprzestrzeni. Jej celem jest przeciwdziałanie coraz liczniejszym poważnym 
cyberincydentom, które zakłócają usługi publiczne oraz działalność przedsiębiorstw i życie 
obywateli w całej Unii Europejskiej.

Wspólna jednostka ds. cyberprzestrzeni będzie działać jako platforma zapewniająca 
skoordynowaną reakcję UE na cyberincydenty i cyberkryzysy na dużą skalę oraz oferująca 
pomoc w usuwaniu skutków tych ataków. Obecnie w UE i państwach członkowskich działa wiele 
podmiotów zaangażowanych w różne dziedziny i sektory. Chociaż sektory są zróżnicowane, 
spotykają się one często z tymi samymi zagrożeniami – stąd potrzeba koordynacji, dzielenia 
się wiedzą, a nawet wczesnego ostrzegania.

W lipcu 2021 r. Komisja Europejska przedstawiła ambitny pakiet wniosków ustawodawczych 
mających na celu wzmocnienie unijnych przepisów w zakresie przeciwdziałania praniu 
pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Pakiet obejmuje również wniosek w sprawie 
utworzenia nowego unijnego organu do walki z praniem pieniędzy. Cele wspomnianego pakietu 
to usprawnienie wykrywania podejrzanych transakcji i podejrzanej działalności oraz zamknięcie 
luk prawnych wykorzystywanych przez przestępców do prania nielegalnych dochodów lub 
finansowania działalności terrorystycznej za pośrednictwem systemu finansowego. Unijne 
przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy są jednymi z najsurowszych na świecie. 
Aby jednak były naprawdę skuteczne, muszą teraz być konsekwentnie stosowane i ściśle 
nadzorowane.

Prokuratura 
Europejska 
rozpoczęła 
działalność w dniu 
1 czerwca 2021 r.
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NOWY PAKT O MIGRACJI I AZYLU

23 września 2020 r. Komisja przedstawiła nowy pakt o migracji i azylu, który stanowi nowy 
początek w dziedzinie migracji. Łączy on solidne i sprawiedliwe zarządzanie granicami ze 
skutecznymi i humanitarnymi zasadami w zakresie azylu i migracji. Pakt stanowi nowe podejście 
do odpowiedzialności i solidarności, partnerstw z krajami spoza UE i legalnych sposobów 
migracji. Pakt już teraz ukierunkowuje działania Komisji w zakresie migracji, np. współpracę z 
krajami partnerskimi. Postępują zmiany legislacyjne – Parlament Europejski i Rada przyjęły 
dyrektywę w sprawie niebieskiej karty oraz rozporządzenie w sprawie Agencji Unii 
Europejskiej ds. Azylu.

Lepsze i skuteczniejsze 
procedury zwiększające 

zaufanie

Dobrze zarządzane granice 
Schengen i granice 

zewnętrzne

Skuteczna solidarność

Umiejętności i talenty Pogłębianie partnerstw 
międzynarodowych

Elastyczność 
i odporność

Aby zapewnić szerszą integrację i dalsze uznawanie istotnego wkładu migrantów w życie 
społeczne i gospodarkę państw Unii Europejskiej, Komisja przedstawiła w listopadzie 2020 r. 
plan działania na rzecz integracji i włączenia społecznego na lata 2021-2027. W 
lutym 2021 r. Komisja przyjęła komunikat i pierwsze sprawozdanie na temat współpracy z 
kluczowymi państwami spoza UE w zakresie powrotów i readmisji. Mając na względzie znaczenie 
wspierania legalnej mobilności, Komisja zorganizowała również w czerwcu 2021 r. wydarzenie 
inauguracyjne na wysokim szczeblu poświęcone partnerstwom talentów.

W kwietniu 2021 r. przyjęto pierwszą strategię UE w zakresie dobrowolnych 
powrotów i reintegracji migrantów. Jej celem jest ułatwienie dobrowolnych 
powrotów z państw członkowskich i krajów tranzytowych, poprawa jakości 
programów powrotów i reintegracji oraz wzmocnienie powiązań z inicjatywami 
na rzecz rozwoju i współpracy z krajami partnerskimi.
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2 czerwca 2021 r. Komisja przedstawiła nową strategię wzmocnienia strefy Schengen 
w celu zapewnienia skutecznego zarządzania granicami zewnętrznymi UE, zacieśnienia 
współpracy policyjnej i sądowej, poprawy gotowości i zarządzania oraz dokończenia rozszerzenia 
strefy Schengen.

W sierpniu 2021 r. Białoruś czynnie sprzyjała napływowi nielegalnych migrantów na granicę 
litewską (w 2021 r. do 10 sierpnia przybyło około 4 120 osób, czyli 55 razy więcej niż w całym 
2020 roku) – była to próba instrumentalnego wykorzystywania ludzkiego życia i cierpienia w 
celach politycznych. UE zapewniła Litwie wsparcie w postaci szerokiego zestawu działań: trzy 
agencje UE wsparły Litwę w terenie, oddelegowując ponad 150 osób; Komisja przeznaczyła 
nadzwyczajne finansowanie w wysokości 37,6 mln euro na rzecz ośrodków recepcyjnych oraz 
usług i wsparcia dla około 8 tys. migrantów; 16 państw członkowskich i Norwegia wysłały 
pomoc humanitarną za pośrednictwem Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności; Komisja i 
Wysoki Przedstawiciel Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa zwrócili się do krajów 
pochodzenia, szczególnie do Iraku, a iracki urząd lotnictwa cywilnego zawiesił wszystkie loty 
z Iraku na Białoruś. Na posiedzeniu IPCR na szczeblu ministerialnym w dniu 18 sierpnia 
potwierdzono podejście UE.

W następstwie wydarzeń w Afganistanie latem 2021 r. Komisja przedstawiła kompleksowe 
podejście służące rozwiązaniu kryzysu, obejmujące wsparcie dla osób przesiedlonych w 
Afganistanie, pomoc humanitarną i rozwojową dla krajów regionu przyjmujących obywateli 
Afganistanu oraz zwiększenie liczby przesiedlanych uchodźców przypadających na poszczególne 
kraje, aby pomóc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji, a jednocześnie przeciwdziałać 
ryzyku nielegalnej migracji, zwalczać przemyt ludzi oraz zapewnić zarządzanie granicami UE. 
Komisja wyraziła gotowość do przeanalizowania niezbędnych środków budżetowych na wsparcie 
państw członkowskich UE, które zaoferują pomoc w przesiedleniu uchodźców.

4.  GEOPOLITYKA W 
POPANDEMICZNYM ŚWIECIE

Na początku pandemii wielu przywódców na całym świecie działało według zasady „nasz kraj 
jest najważniejszy”. Nie było to jednak podejście przyjęte przez UE. Komisja Europejska 
nieustannie pracowała na rzecz zbliżenia różnych podmiotów międzynarodowych, budując 
nowe koalicje i podejmując wspólne inicjatywy w celu zwalczania COVID-19 oraz uruchomienia 
trwałego ożywienia gospodarczego na świecie.

Europa stała się osią globalnej współpracy w zakresie szczepionek. Komisja przewodziła 
inicjatywie ACT-Accelerator i programowi COVAX, a także pracom grupy G7 na rzecz 
dzielenia się szczepionkami z krajami o niskim i średnim dochodzie oraz pierwszego Globalnego 
Szczytu Zdrowotnego. Ponadto wraz z innymi dużymi gospodarkami pracowaliśmy nad 
wspólnym podejściem do kryzysu gospodarczego, uznając zdrowie naszej planety i cele 
zrównoważonego rozwoju za podstawowe aspekty odbudowy gospodarczej. Współpracujemy 

z Organizacją Narodów Zjednoczonych, Zjednoczonym Królestwem, Stanami Zjednoczonymi 
i innymi partnerami międzynarodowymi, aby przyjąć ambitniejsze cele w perspektywie 

konferencji ONZ w sprawie zmiany klimatu COP26, która odbędzie się w Glasgow, oraz 
konferencji ONZ w sprawie różnorodności biologicznej w Kunming (Chiny). Europa jest 
głównym motorem współpracy globalnej.
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W 2021 r. UE nadal stanowczo broniła swoich podstawowych wartości i interesów 
oraz stała na straży praw człowieka na całym świecie. Unia zastosowała po raz 
pierwszy swój globalny system sankcji za naruszenia praw człowieka przyjęty 
w grudniu 2020 r. Sankcje nałożono na osoby i podmioty z Chin, Erytrei, Libii, Koreańskiej 
Republiki Ludowo-Demokratycznej, Rosji i Sudanu Południowego, odpowiedzialne za 
poważne pogwałcenia i naruszenia praw człowieka, począwszy od tortur, poprzez 
pozasądowe egzekucje i zabójstwa, wymuszone zaginięcia, niesłuszne aresztowania lub 
zatrzymania, a skończywszy na systematycznym wykorzystywaniu pracy przymusowej.

OTWARCIE NOWYCH ROZDZIAŁÓW Z NASZYMI 
NAJBLIŻSZYMI PARTNERAMI

Pod koniec 2020 r. Unia Europejska otworzyła nowy rozdział partnerstwa ze Zjednoczonym 
Królestwem. 24 grudnia 2020 r. UE i Zjednoczone Królestwo zawarły wzajemnie korzystną 
umowę o handlu i współpracy, która ma służyć ochronie wspólnych interesów i zapewnić 
uczciwą konkurencję po obu stronach Kanału La Manche. Umowa weszła w życie 1 maja 2021 
r. Jednocześnie UE zapewni dodatkowe wsparcie finansowe w ramach pobrexitowej rezerwy 
dostosowawczej dla tych regionów i obszarów działalności gospodarczej, które w największym 
stopniu odczują skutki umowy.

Pełne wdrożenie umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z UE, w tym protokołu w 
sprawie Irlandii i Irlandii Północnej, pozostaje dla UE priorytetem i koniecznym warunkiem 
bliskiego i owocnego partnerstwa na podstawie tych dwóch umów.

Koniec roku otworzył również nową kartę, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone. Niedługo po 
wyborach w listopadzie 2020 r. Komisja Europejska i Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw 
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa przedstawili nowy program UE-USA na rzecz 
globalnych zmian (agendę transatlantycką), aby nadać kształt odnowionemu partnerstwu 
transatlantyckiemu, dostosowanemu do dzisiejszych globalnych realiów, na które składają się 
cztery wzajemnie powiązane obszary: odbudowa po pandemii COVID-19, ochrona naszej planety 
i dobrobytu, zacieśnianie naszej współpracy w dziedzinie technologii, handlu i norm oraz 
współdziałanie na rzecz bezpieczniejszego i bardziej demokratycznego świata.

Na szczycie UE-USA w dniu 15 czerwca 2021 r. – pierwszym od 7 lat – przywódcy UE i 
prezydent USA Joe Biden potwierdzili wspólne zaangażowanie w stosunki transatlantyckie. 
Szczyt dowiódł, że nowa agenda transatlantycka już przynosi efekty: UE i Stany Zjednoczone 
ustanowiły na wysokim szczeblu Radę UE-USA ds. Handlu i Technologii, która ma stanowić 
forum służące koordynacji podejść do kluczowych globalnych kwestii handlowych, gospodarczych 
i technologicznych oraz pogłębieniu transatlantyckich stosunków handlowych i gospodarczych 
w oparciu o wspólne wartości demokratyczne, aby wspólnie zmaksymalizować możliwości 
współpracy transatlantyckiej opartej na zasadach rynkowych, wzmocnić wiodącą pozycję obu 
stron w dziedzinach technologii i przemysłu oraz rozszerzyć dwustronny handel i inwestycje.

Równolegle z Radą ds. Handlu i Technologii ustanowiony zostanie wspólny dialog UE-USA na 
temat polityki konkurencji w dziedzinie technologii, który skupi się na opracowaniu wspólnych 
podejść i wzmocnieniu współpracy w zakresie polityki konkurencji i egzekwowania prawa w 
sektorze technologii. UE i Stany Zjednoczone zobowiązały się również do zacieśnienia współpracy 
na rzecz przeciwdziałania zmianie klimatu, degradacji środowiska i utracie różnorodności 
biologicznej, a także do promowania zielonego wzrostu, ochrony oceanów i wzywania wszystkich 
innych głównych podmiotów do ambitnych działań.

UE i USA 
ustanowiły na 
wysokim szczeblu 
Radę ds. Handlu 
i Technologii.
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STOSUNKI Z CHINAMI I ROSJĄ

Pod koniec 2020 r. zakończono intensywne negocjacje z Chinami, które doprowadziły do 
porozumienia w sprawie ambitnej kompleksowej umowy inwestycyjnej. Chiny są dla UE 
konkurentem, nawet rywalem, ale również partnerem w działaniu wobec globalnych wyzwań 
środowiskowych, a także w handlu – tamtejszy rynek to 1,4 mld konsumentów. Kompleksowa 
umowa inwestycyjna ma zapewnić przedsiębiorstwom z UE równe warunki działania oraz 
wprowadzić do stosunków inwestycyjnych z Chinami zobowiązania w zakresie zrównoważonego 
rozwoju.

Aby zapewnić powszechne przestrzeganie tych samych zasad na jednolitym rynku, w maju 
2021 r. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie kontroli subsydiów 
zakłócających konkurencję przyznawanych przez zagraniczne rządy przedsiębiorstwom 
prowadzącym działalność w UE. Nie możemy dłużej godzić się na to, aby firmy w UE, podlegające 
naszym zasadom pomocy państwa, traciły względem tych, które korzystają z niekontrolowanego 
wsparcia z innych źródeł.

Działania Chin doprowadziły do nałożenia – po raz pierwszy – sankcji UE wobec chińskich 
urzędników odpowiedzialnych za łamanie praw człowieka wobec ludności ujgurskiej.

W uznaniu kluczowej roli Chin w globalnej walce ze zmianą klimatu i coraz większego ich 
zaangażowania w tę kwestię ustanowiono również dialog na wysokim szczeblu w sprawie 
środowiska i klimatu.

W czerwcu 2021 r. Komisja Europejska i Wysoki Przedstawiciel przedstawili zalecenia dotyczące 
aktualizacji polityki UE wobec Rosji. Zaproponowaliśmy, aby podejście UE polegało na 
jednoczesnym przeciwstawianiu się, ograniczaniu i nawiązywaniu współpracy z Rosją. 
Konstruktywne zaangażowanie ze strony rosyjskich przywódców jest niezbędne, aby 
przezwyciężyć obecną jałowość w tych ważnych stosunkach. UE niestrudzenie sprzeciwia się 
łamaniu praw człowieka i nawołuje do respektowania wartości demokratycznych. W marcu 
2021 r. UE nałożyła sankcje na cztery osoby za ich bezpośredni związek z arbitralnym 
aresztowaniem, oskarżeniem i skazaniem przez władze Rosji rosyjskiego opozycyjnego polityka 
Aleksieja Nawalnego, a także z tłumieniem pokojowych protestów.

W maju 2021 r. Komisja przedstawiła Radzie zarys kompleksowego planu wsparcia 
gospodarczego o wartości do 3 mld euro dla przyszłej demokratycznej Białorusi. Od 
października 2020 r. UE stopniowo nakłada środki ograniczające na osoby i podmioty 
odpowiedzialne za sfałszowanie wyborów prezydenckich w sierpniu 2020 r. oraz za zastraszanie 
i brutalne represje wobec uczestników pokojowych demonstracji, członków opozycji i dziennikarzy. 
Łącznie 166 osób i 15 podmiotów podlega obecnie takim środkom, które obejmują zamrożenie 
aktywów (zarówno osób fizycznych, jak i podmiotów) oraz zakaz podróżowania (dotyczący 
osób fizycznych).

UE zdecydowanie zareagowała również na zmuszenie samolotu linii Ryanair do lądowania w 
Mińsku 23 maja br., wprowadzając zakaz przelotów nad przestrzenią powietrzną UE oraz 
zablokowanie dostępu do unijnych portów lotniczych dla białoruskich przewoźników wszelkiego 
rodzaju, a także wprowadzając ukierunkowane sankcje gospodarcze.

Komisja 
przedstawiła 
zarys 
kompleksowego 
planu wsparcia 
gospodarczego 
dla przyszłej 
demokratycznej 
Białorusi.
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WSPÓŁPRACA Z NASZYMI SĄSIADAMI NA 
BAŁKANACH ZACHODNICH I W REGIONIE 
MORZA ŚRÓDZIEMNEGO

Dążąc ponownie do zapewnienia, że miejsce krajów Bałkanów Zachodnich jest 
w UE, Komisja przyjęła w październiku 2020 r. roczny pakiet „rozszerzenie”, w 
którym określono priorytety w zakresie reform wymaganych od obecnych i 
potencjalnych krajów kandydujących. Jednocześnie Komisja przyjęła również Plan 
gospodarczo-inwestycyjny dla Bałkanów Zachodnich, wsparty finansowaniem 
w wysokości 9 mld euro na najważniejsze inwestycje. Plan ten, wraz z towarzyszącym 
mu zielonym programem działań, ma na celu pobudzenie długofalowego ożywienia 
gospodarczego na fundamencie transformacji ekologicznej i cyfrowej. W dniu 2 czerwca 
2021 r. Parlament, Rada i Komisja osiągnęły porozumienie polityczne w sprawie Instrumentu 
Pomocy Przedakcesyjnej III, otwierające drogę do wsparcia przedakcesyjnego, w tym poprzez 
wdrożenie wyżej wspomnianego planu gospodarczego i inwestycyjnego.

W marcu 2021 r. Komisja i Wysoki Przedstawiciel przedstawili Radzie Europejskiej wspólny 
komunikat obrazujący obecny stan stosunków politycznych, gospodarczych i handlowych 
między UE a Turcją. Unia Europejska, starając się o zacieśnienie współpracy z Turcją w wielu 
dziedzinach, przyjmuje w tych stosunkach podejście stopniowe, proporcjonalne i odwracalne. 
Stosunki te leżą w naszym wspólnym interesie i mogą być realizowane stopniowo, pod 
warunkiem że konstruktywne wysiłki Turcji będą kontynuowane i wzmacniane. Uznając, jak 
ważne jest dalsze wspieranie syryjskich uchodźców i społeczności przyjmujących w Jordanii, 
Libanie, Turcji i innych częściach regionu, Komisja zaproponowała w czerwcu 2021 r. dalsze 
finansowanie, w tym przeznaczenie do 2024 r. kwoty 3 mld euro na wsparcie działań w Turcji. 
Integralną częścią stosunków UE-Turcja pozostaje dialog na temat poszanowania demokracji, 
praworządności i praw kobiet.

Ambitny i innowacyjny Nowy program na rzecz regionu śródziemnomorskiego, przyjęty 
9 lutego 2021 r., przyczynia się do ożywienia i wzmocnienia strategicznego partnerstwa między 
UE a jej południowym sąsiedztwem. Program obejmuje specjalny plan gospodarczy i 
inwestycyjny, który ma pobudzić długoterminową odbudowę społeczno-gospodarczą w krajach 
południowego sąsiedztwa. W ramach nowego unijnego Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy 
Międzynarodowej i Rozwojowej na jego realizację na lata 2021-2027 zostanie przeznaczone 
do 7 mld euro, co może uruchomić do 30 mld euro na inwestycje prywatne i publiczne w 
regionie w następnym dziesięcioleciu.

Bliskim partnerem UE jest Unia Afrykańska. Razem budujemy bardziej dostatnią, pokojową 
i zrównoważoną przyszłość dla ludzi po obu stronach Morza Śródziemnego. Walka z COVID-19 
i potrzeba sprostania skutkom gospodarczym pandemii sprawiają, że konieczne jest zdwojenie 
wysiłków na rzecz realizacji różnych priorytetów partnerstwa z naszymi partnerami afrykańskimi, 
aby wypracować wspólne podejście na szczycie z Unią Afrykańską w 2022 r. UE i Unia Afrykańska 
wspólnie dążą również do skutecznej realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ.
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Partnerstwo 
strategiczne 
UE-NATO 
nadal przynosi 
konkretne 
rezultaty 
z korzyścią 
dla wspólnoty 
euroatlantyckiej. 

WSPÓŁPRACA Z PAŃSTWAMI 
DEMOKRATYCZNYMI O PODOBNYCH 

POGLĄDACH NA CAŁYM ŚWIECIE

8 maja 2021 r. podczas szczytu UE-Indie obie strony uzgodniły partnerstwo 
na rzecz sieci połączeń i wznowiły negocjacje w sprawie zrównoważonej, 

ambitnej i kompleksowej umowy handlowej korzystnej dla obu stron, a także 
rozpoczęły negocjacje w sprawie autonomicznej umowy o ochronie inwestycji i 

odrębnej umowy w sprawie oznaczeń geograficznych.

W następstwie ubiegłorocznych uzgodnień dotyczących partnerstwa na rzecz sieci połączeń, 
na szczycie w dniu 27 maja 2021 r. ogłoszono Zielony Sojusz UE-Japonia. Obie strony 
zamierzają wykorzystać go do tego, aby w nadchodzących dziesięcioleciach ich gospodarki 
szybciej osiągnęły neutralność klimatyczną, obieg zamknięty i zasobooszczędność. UE i Japonia 
odbędą również pod koniec bieżącego roku dialog wysokiego szczebla w dziedzinie zdrowia, 
poświęcony zrównoważonemu finansowaniu.

14 czerwca na szczycie UE-Kanada przywódcy UE spotkali się z premierem Justinem Trudeau, 
co zaowocowało ustanowieniem ambitnego partnerstwa strategicznego w dziedzinie 
surowców i dialogu na wysokim szczeblu w dziedzinie zdrowia, co przyniesie wzajemne 
korzyści. Na spotkaniu potwierdzono wysoki stopień porozumienia między UE a Kanadą w 
kluczowych kwestiach, takich jak zdrowie, szczepionki, działania w dziedzinie klimatu, 
różnorodność biologiczna, handel, kwestie cyfrowe i sprawy zagraniczne.

EUROPA – CENTRUM GLOBALNEJ WSPÓŁPRACY

W lutym 2021 r. Komisja i Wysoki Przedstawiciel przedstawili nową strategię mającą na celu 
zwiększenie wkładu UE w multilateralizm oparty na zasadach. W strategii wezwano do 
wzmocnienia partnerstw UE poprzez nowe sojusze z państwami trzecimi, organizacjami 
regionalnymi i międzynarodowymi oraz innymi podmiotami, takimi jak organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego, w celu wspierania inkluzywnego multilateralizmu. Wizyta sekretarza 
generalnego ONZ Antónia Guterresa w Brukseli w czerwcu 2021 r. – pierwsza po jego ponownym 
wyborze – była okazją do podsumowania partnerstwa UE-ONZ i przygotowania gruntu pod 
zacieśnienie współpracy.

Podczas pierwszego w historii spotkania sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga 
z kolegium komisarzy, które odbyło się w grudniu 2020 r., doceniono bezprecedensowy poziom 
współpracy między obiema organizacjami. Partnerstwo strategiczne UE-NATO nadal przynosi 
konkretne rezultaty z korzyścią dla euroatlantyckiej wspólnoty demokratycznej w wielu 
dziedzinach, takich jak mobilność wojskowa, zagrożenia hybrydowe, szkodliwe ingerencje 
zagraniczne i cyberobrona. Przy silnym wsparciu ze strony państw członkowskich i sojuszników 
nadal zacieśniana jest współpraca w dziedzinach odporności, nowych technologii i technologii 
przełomowych, klimatu i obrony.

W świecie, w którym zasięg kryzysów szybko się zwiększa, a zasady pomocy humanitarnej są 
kwestionowane na rzadko dotąd spotykaną skalę, globalna odpowiedzialność UE jako podmiotu 
działającego w dziedzinie pomocy humanitarnej jest ważniejsza niż kiedykolwiek. 10 marca 
Komisja przyjęła odnowioną strategiczną perspektywę humanitarną UE, określając plan 
służący wzmocnieniu globalnego oddziaływania humanitarnego Unii Europejskiej.
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UE odgrywa wiodącą rolę w wysiłkach na rzecz wzmocnienia wielostronnego handlu opartego 
na zasadach. Opublikowany przez Komisję w lutym 2021 r. „Przegląd polityki handlowej – 
otwarta, zrównoważona i asertywna polityka handlowa” ma na celu ukształtowanie nowego 
systemu globalnego zarządzania i rozwijanie wzajemnie korzystnych stosunków dwustronnych 
przy jednoczesnej ochronie UE przed nieuczciwymi praktykami. Przedstawiono w nim podejście 
Komisji do reformy Światowej Organizacji Handlu w celu udoskonalenia jej kluczowych 
funkcji: rozstrzygania sporów, stanowienia zasad i monitorowania.

Światowa Organizacja Handlu odegrała kluczową rolę w utrzymaniu otwartych światowych 
łańcuchów dostaw podczas kryzysu związanego z COVID-19 i zapewnieniu warunków 
sprawiedliwego dostępu do szczepionek i metod leczenia. UE przewodziła tym wysiłkom, 
proponując inicjatywę w zakresie handlu i zdrowia, skupiającą się na ułatwieniach w handlu, 
eliminowaniu ograniczeń wywozowych i maksymalizacji potencjału systemu własności 
intelektualnej w zakresie dzielenia się szczepionkami i metodami terapii.

Po mianowaniu w lipcu 2020 r. pierwszego głównego urzędnika ds. egzekwowania 
przepisów handlowych Komisja w coraz większym stopniu koncentruje się na wdrażaniu i 
egzekwowaniu unijnych umów handlowych. Zmienione rozporządzenie wykonawcze weszło w 
życie w lutym 2021 r., umożliwiając UE ochronę jej interesów handlowych w ramach Światowej 
Organizacji Handlu.

19 stycznia 2021 r. Komisja Europejska przedstawiła nową strategię na rzecz zwiększenia 
otwartości, siły i odporności systemu gospodarczego i finansowego UE na nadchodzące 
lata. Strategia ma skuteczniej umożliwić Europie odgrywanie wiodącej roli w globalnym 
zarządzaniu gospodarczym, a jednocześnie ochronę UE przed nieuczciwymi praktykami.

W dniach 11-13 czerwca 2021 r. przewodnicząca Ursula von der Leyen i przewodniczący Rady 
Europejskiej Charles Michel reprezentowali UE na szczycie przywódców G7 w Carbis Bay w 
Zjednoczonym Królestwie. Podczas szczytu przywódcy uzgodnili dalsze zobowiązania dotyczące 
dzielenia się szczepionkami, finansowania działań związanych ze zmianą klimatu i poczynienia 
konkretnych postępów w kierunku globalnego rozwiązania w zakresie opodatkowania 
działalności cyfrowej i reformy Światowej Organizacji Handlu. UE zwiększyła swoje wsparcie 
dla globalnego partnerstwa na rzecz edukacji do 700 mln euro na lata 2021–2027.

UE odgrywa 
wiodącą rolę 
w wysiłkach 
na rzecz 
wzmocnienia 
wielostronnego 
handlu 
opartego na 
zasadach. 
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5.  WSPÓLNE KSZTAŁTOWANIE 
PRZYSZŁOŚCI EUROPY

W demokracji europejskiej kluczowe jest między innymi to, aby obywatele wiedzieli, z kim 
spotykają się decydenci i kto próbuje wpływać na nowe prawodawstwo i politykę. 20 maja 
2021 r. Komisja podpisała z Parlamentem Europejskim i Radą nowe porozumienie 
międzyinstytucjonalne w sprawie obowiązkowego rejestru służącego przejrzystości. W 
porozumieniu, które weszło w życie 1 lipca 2021 r., rozszerzono zakres rejestru służącego 
przejrzystości i ustanowiono zasady i przepisy dotyczące skoordynowanego podejścia do 
przejrzystego i etycznego reprezentowania interesów na szczeblu UE, co ma przyczyniać się 
do wspólnej kultury przejrzystości przy jednoczesnym uwzględnieniu specyfiki poszczególnych 
instytucji, które są stronami porozumienia.

Dla przyspieszenia europejskiej odbudowy szczególnie istotne jest obecnie jak najskuteczniejsze 
stanowienie prawa, a równocześnie lepsze dostosowanie przepisów unijnych do przyszłych 
potrzeb. W tym celu w kwietniu 2021 r. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący aktualizacji 
i usprawnienia procesu stanowienia prawa w UE. Wraz z przyjęciem komunikatu w sprawie 
lepszego stanowienia prawa Komisja nadal działa na rzecz tego, aby jej podejście do 
stanowienia prawa w jak największym stopniu angażowało różne strony, dzięki czemu nasze 
inicjatywy będą adekwatne do celów i korzystnie wpłyną na codzienne życie obywateli i 
przedsiębiorstw.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy to innowacyjne działanie w zakresie demokracji 
uczestniczącej i deliberatywnej. Wychodzi ona naprzeciw apelom obywateli o to, aby mogli w 
większym stopniu współdecydować, czym zajmuje się UE i jak działa na ich rzecz. Jej sednem 
jest to, co ma znaczenie dla obywateli Unii. Konferencja daje obywatelom nowe możliwości 
rozważania przyszłych priorytetów UE i uzyskania większego wpływu na ich kształtowanie. 
Jest ona otwarta dla obywateli ze wszystkich środowisk i z wszystkich zakątków Unii Europejskiej, 
ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży. Stanowi okazję dla „cichej większości” do 
zaangażowania się w sprawy UE.

We wspólnej deklaracji podpisanej 10 marca wspólna prezydencja Konferencji, złożona z 
przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, rotacyjnej prezydencji Rady Unii Europejskiej i 
przewodniczącej Komisji Europejskiej, zobowiązała się do przełożenia wniosków z konferencji 
na kształtowanie przyszłej polityki.

Działalność konferencji rozpoczęto 19 kwietnia, kiedy to Zarząd, złożony z przedstawicieli 
trzech instytucji, uruchomił platformę cyfrową konferencji, dostępną w 24 językach 
urzędowych UE. Następnie, w Dniu Europy, odbyła się uroczysta inauguracja w Parlamencie 
Europejskim w Strasburgu. Platforma cyfrowa jest centralnym narzędziem konferencji i pierwszą 
tego rodzaju platformą na szczeblu europejskim pod względem skali, interaktywności i 
wielojęzyczności. Gromadzone są na niej wszystkie opinie uzyskane w ramach konferencji, 

m.in. ze strony deliberatywnych paneli obywatelskich UE i sesji plenarnych konferencji.

Pierwsze wydarzenie dla obywateli UE odbyło się 17 czerwca w Portugalii, a 
inauguracyjna sesja plenarna – 19 czerwca w Strasburgu. Obywatele wszystkich 

grup wiekowych i środowisk współpracują obecnie z UE w bezprecedensowy 
sposób. Jak powiedziała przewodnicząca Ursula von der Leyen w swoim orędziu 
o stanie Unii w 2020 r.: „Przyszłość leży w naszych rękach. Jaka będzie Europa 
– to zależy od nas”.
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WRZESIEŃ
2020

18 . 09
Unia równości: Komisja przedstawia 
pierwszy w historii plan działania UE 
przeciwko rasizmowi.

23 . 09
Nowy pakt o migracji i azylu 
przewiduje udoskonalone i szybsze 
procedury w całym systemie 
azylowym i migracyjnym oraz 
ustanawia zasady solidarności i 
sprawiedliwego podziału 
odpowiedzialności.

24 . 09
Komisja Europejska przyjęła pakiet 
dotyczący finansów cyfrowych, 
obejmujący strategię w zakresie finansów 
cyfrowych i wnioski ustawodawcze w 
sprawie kryptoaktywów i odporności 
cyfrowej. Ma to sprzyjać tworzeniu 
konkurencyjnego unijnego sektora 
finansowego, który zapewni konsumentom 
dostęp do innowacyjnych produktów 
finansowych, a jednocześnie ochronę 
konsumentów i stabilności finansowej.

PAŹDZIERNIK
2020

6 . 10
Przyjęty zostaje kompleksowy plan 
gospodarczy i inwestycyjny w celu 
pobudzenia długotrwałej odbudowy 
Bałkanów Zachodnich i wspierania 
integracji regionalnej.

7 . 10
Komisja przyjmuje nowy 10-letni plan 
wspierania Romów w UE.

8 . 10
Komisja zatwierdziła umowę z firmą 
farmaceutyczną Janssen Pharmaceutica 
NV. Umowa umożliwia państwom UE 
zakup szczepionek dla 200 mln osób oraz 
opcję zakupu szczepionek dla kolejnych 
200 mln osób. Wcześniej, 14 sierpnia, 
Komisja osiągnęła już pierwsze 
porozumienie z firmą farmaceutyczną 
AstraZeneca. Umowa ta stanowiła 
podstawę zakupu 300 mln dawek 
szczepionki, z opcją zakupu kolejnych 100 
mln dawek, w imieniu państw 
członkowskich UE.
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14 . 10
Europejski Zielony Ład: Komisja 
przyjmuje nową strategię w 
zakresie chemikaliów w ramach 
tworzenia środowiska wolnego od 
toksyn.

21 . 10
Komisja przeprowadza w 
ramach unijnego instrumentu 
SURE pierwszą emisję obligacji 
społecznych o wartości 17 mld 
euro, aby pomóc chronić 
miejsca pracy i utrzymać 
zatrudnienie.27 . 10

Hiszpania Włochy i Polska otrzymują 17 mld euro jako 
pierwszą transzę wsparcia finansowego dla państw 
członkowskich w ramach instrumentu SURE. Do tej pory z 
instrumentu SURE skorzystało do 30 mln pracowników i 
2,5 mln firm. UE przekazała już 19 państwom 
członkowskim łącznie około 90 mld euro.

28 . 10
Komisja proponuje dyrektywę UE, która ma 
zapewnić ochronę pracowników unijnych dzięki 
odpowiednim wynagrodzeniom minimalnym, 
umożliwiającym godne życie niezależnie od 
miejsca pracy.

LISTOPAD
2020

11 . 11
Rusza nowy program na 
rzecz konsumentów, dzięki 
któremu konsumenci w UE 
będą mogli odgrywać aktywną 
rolę w transformacji 
ekologicznej i cyfrowej.

11 . 11
Komisja zatwierdziła umowę z 
firmami farmaceutycznymi BioNTech 
i Pfizer, która przewiduje wstępny 
zakup 200 mln dawek w imieniu 
wszystkich państw członkowskich UE 
oraz opcję zamówienia do 100 mln 
kolejnych dawek.

11 . 11
Podejmuje się pierwsze kroki w 
kierunku budowy Europejskiej Unii 
Zdrowotnej, która zapewni większą 
gotowość i skuteczniejszą reakcję 
podczas obecnego kryzysu 
zdrowotnego oraz przyszłych takich 
kryzysów.

12 . 11
Komisja przedstawia pierwszą w historii 
strategię UE na rzecz równości osób 
LGBTIQ.

25 . 11
Przedstawiony zostaje plan działania w 
sprawie równości płci i wzmocnienia 
pozycji kobiet we wszystkich aspektach 
działań zewnętrznych UE.

25 . 11
Komisja zatwierdziła umowę z firmą 
farmaceutyczną Moderna, która 
przewiduje wstępny zakup 80 mln dawek 
w imieniu wszystkich państw 
członkowskich UE oraz opcję zamówienia 
do 80 mln kolejnych dawek.
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Sustainable batteries in their full life-cycle 
A step forward towards circular economy  

and climate neutrality

Environment

10 December 2020
#EUGreenDeal

Environment

Batteries sustainable over their life cycle are key to 
achieve climate neutrality, sustainable competitiveness 
of the industry, green transport, and clean energy - goals 
that are at the heart of the European Green Deal.

Global demand for batteries 
is set to increase 14 fold 
by 2030 (compared to 
2018 levels), mostly driven 
by electric transport

The EU could account for 
17% of the global demand 
by 2030, the second 
highest worldwide

EU will become the second 
biggest global market for 
batteries, including in terms of 
battery production

Why do we need sustainable batteries?

the EU would need 18 times 
more lithium in 2030

5 times more cobalt 
in 2030

almost 60 times more 
lithium in 2050

15 times more cobalt  
in 2050

For electric vehicle energy storage batteries

and for rare earths used in magnets for e.g. electric vehicles, digital technologies or wind generators could 
increase tenfold by 2050.

GRUDZIEŃ
2020

2 . 12
Stosunki UE–USA: UE 
proponuje nową, 
perspektywiczną agendę 
transatlantycką na rzecz 
globalnej współpracy. 

3 . 12
Komisja przedstawia 
europejski plan działania na 
rzecz demokracji, służący 
wzmocnieniu pozycji obywateli 
i budowaniu bardziej odpornych 
demokracji w całej UE.10 . 12

Europejski Zielony Ład: przedstawiony 
zostaje wniosek dotyczący 
rozporządzenia w sprawie 
zrównoważonych baterii na rzecz 
gospodarki o obiegu zamkniętym i 
neutralnej dla klimatu.

15 . 12
Akt o usługach cyfrowych oraz 
akt o rynkach cyfrowych: 
propozycja ambitnej reformy 
przestrzeni cyfrowej wraz z 
kompleksowym zestawem nowych 
przepisów dotyczących wszystkich 
usług cyfrowych.

17 . 12
Rada przyjmuje długoterminowy 
budżet UE na lata 2021–2027 
w wysokości 1,211 bln euro w 
cenach bieżących.

21 . 12
Komisja zatwierdza 
pierwszą bezpieczną i 
skuteczną szczepionkę 
przeciwko COVID-19.

24 . 12
Po intensywnych negocjacjach 
Komisja osiąga porozumienie ze 
Zjednoczonym Królestwem w 
sprawie warunków jego przyszłych 
stosunków z UE.

27 . 12
Pierwsi Europejczycy 
otrzymują szczepionki 
przeciwko COVID-19.
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STYCZEŃ
2021

6 . 01
Zatwierdzona zostaje druga 
bezpieczna i skuteczna szczepionka 
przeciwko COVID-19.

18 . 01
Komisja rozpoczyna fazę projektową 
inicjatywy „Nowy europejski Bauhaus”, 
mającej połączyć projektowanie, 
zrównoważony rozwój i inwestycje, aby 
przyczynić się do realizacji Europejskiego 
Zielonego Ładu. 

29 . 01
Komisja zatwierdza trzecią 
bezpieczną i skuteczną 
szczepionkę przeciwko 
COVID-19.

29 . 01
Komisja wprowadza mechanizm 
przejrzystości i udzielania 
pozwoleń w odniesieniu do 
eksportu szczepionek przeciwko 
COVID-19.

LUTY
2021

9 . 02
UE proponuje Nowy program na 
rzecz regionu 
śródziemnomorskiego w celu 
wzmocnienia partnerstwa 
strategicznego z partnerami z 
południowego sąsiedztwa.

10 . 02
Parlament Europejski potwierdza 
porozumienie polityczne osiągnięte 
w sprawie Instrumentu na rzecz 
Odbudowy i Zwiększania 
Odporności – kluczowego narzędzia 
w ramach NextGenerationEU.

©
 U

ns
pl

as
h 

- 
Za

c 
W

ol
ff

43

KALENDARIUMORĘDZIE O STANIE UNII 2021



44

17 . 02
Aby przygotować Europę na 
zagrożenie nowymi 
wariantami, Komisja 
proponuje nowy plan 
gotowości w zakresie ochrony 
biologicznej – inkubator 
HERA.

17 . 02
Przedstawiona zostaje nowa 
strategia w sprawie 
zwiększenia wkładu UE w 
multilateralizm oparty na 
zasadach.

18 . 02
Komisja określa otwartą, 
zrównoważoną i asertywną 
politykę handlową UE na 
nadchodzące lata.

19 . 02
Na szczycie G7 przewodnicząca 
Komisji Ursula von der Leyen 
zapowiedziała podwojenie wkładu 
UE do COVAX – światowego 
instrumentu na rzecz powszechnego 
dostępu do szczepionek – z 500 mln 
do 1 mld euro.

MARZEC
2021

3 . 03
Unia równości: Komisja 
przedstawia swoją strategię na 
rzecz praw osób z 
niepełnosprawnościami na lata 
2021–2030, aby umożliwić im 
pełny udział w życiu społecznym.

4 . 03
Przejrzystość wynagrodzeń: Komisja 
przedstawia wniosek dotyczący 
przejrzystości wynagrodzeń w celu 
zapewnienia kobietom i mężczyznom w UE 
równego wynagrodzenia za taką samą 
pracę.

4 . 03
Plan działania w ramach 
Europejskiego filaru praw 
socjalnych określa ambicje na 
rzecz silnej Europy socjalnej.

9 . 03
Cyfrowa dekada Europy: 
Komisja wyznacza kierunek w 
celu utworzenia do 2030 r. 
Europy opartej na 
technologiach cyfrowych. 10 . 03

Przewodniczący Parlamentu 
Europejskiego David Sassoli, premier 
Portugalii António Costa w imieniu 
prezydencji Rady oraz przewodnicząca 
Komisji Ursula von der Leyen podpisują 
Wspólną deklarację dotyczącą 
Konferencji w sprawie przyszłości 
Europy.

11 . 03
Do stosowania w UE zostaje 
dopuszczona czwarta bezpieczna 
i skuteczna szczepionka 
przeciwko COVID-19.
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17 . 03
Komisja proponuje stworzenie 
cyfrowego zaświadczenia, 
które ułatwi bezpieczne i 
swobodne przemieszczanie się 
w UE podczas pandemii 
COVID-19.

18 . 03
Zainaugurowana zostaje 
Europejska Rada ds. 
Innowacji, aby pomóc w 
przekształcaniu pomysłów 
naukowych w przełomowe 
innowacje. 24 . 03

UE określa nowe kompleksowe 
ramy polityki w celu 
zapewnienia ochrony praw 
wszystkich dzieci i proponuje 
ustanowienie europejskiej 
gwarancji dla dzieci.

25 . 03
Europejski Zielony Ład: Komisja 
przedstawia działania w celu 
pobudzenia produkcji ekologicznej.

KWIECIEŃ
2021

14 . 04
Aby rozbić transgraniczne modele 
działalności organizacji przestępczych, 
Komisja przedstawia strategię UE na 
rzecz zwalczania przestępczości 
zorganizowanej wraz z nową strategią 
zwalczania handlu ludźmi, która ma 
służyć zapobieganiu przestępczości, 
stawianiu handlarzy ludźmi przed 
wymiarem sprawiedliwości i wzmocnieniu 
pozycji ofiar.

15 . 04
Nowa umowa o partnerstwie 
między UE a członkami Organizacji 
Państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku 
określa ramy współpracy politycznej, 
gospodarczej i sektorowej na kolejne 
20 lat.

21 . 04
Komisja proponuje nowe przepisy i 
działania na rzecz doskonałości 
sztucznej inteligencji i zaufania do 
niej, których celem jest przekształcenie 
UE w globalne centrum godnej zaufania 
sztucznej inteligencji.

21 . 04
Zrównoważone finansowanie i 
unijna systematyka 
zrównoważonego rozwoju: Komisja 
podejmuje kolejne kroki, aby 
przekierować przepływy kapitałowe i 
inwestycyjne w stronę 
zrównoważonej działalności 
gospodarczej.
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MAJ
20215 . 05

Aktualizacja strategii 
przemysłowej UE służąca temu, 
aby ambicje europejskiego 
przemysłu w pełni uwzględniały 
nowe realia po kryzysie COVID-19 
i sprzyjały przechodzeniu na 
bardziej zrównoważoną, cyfrową, 
odporną gospodarkę 
konkurencyjną na arenie 
światowej.

7-8 . 05
Na Szczycie Społecznym w Porto 
instytucje UE, europejscy partnerzy 
społeczni i organizacje 
społeczeństwa obywatelskiego 
zobowiązują się dołożyć wszelkich 
starań, aby stworzyć bardziej 
integracyjną i bardziej socjalną 
Europę.8 . 05

Podczas spotkania przywódców UE–
Indie w Porto oraz w drodze 
wideokonferencji Unia i Indie zawarły 
kompleksowe partnerstwo na rzecz 
konektywności, potwierdzając swoje 
zobowiązanie do współpracy na rzecz 
wspierania stabilnej i zrównoważonej 
sieci połączeń zarówno w Indiach, jak i 
w państwach trzecich i regionach 
trzecich.

9 . 05
W Dniu Europy 2021 w Strasburgu 
odbywa się inauguracja konferencji 
w sprawie przyszłości Europy.

12 . 05
Aby ukierunkować UE na cel na 
2050 r., jakim jest zdrowa planeta 
dla zdrowych ludzi, Komisja 
przyjmuje Plan działania UE na 
rzecz eliminacji zanieczyszczeń 
wody, powietrza i gleby.

15 . 05
Na szczycie poświęconym finansowaniu 
gospodarek afrykańskich 
przewodnicząca Komisji Ursula von der 
Leyen zapowiedziała inicjatywę Team 
Europe na rzecz odbudowy Afryki po 
pandemii COVID-19.

17 . 05
Europejski Zielony Ład: 
Komisja proponuje 
zrównoważoną niebieską 
gospodarkę w UE dla branż i 
sektorów związanych z 
oceanami, morzami i 
wybrzeżami.

18 . 05
W celu promowania solidnego, 
skutecznego i sprawiedliwego 
systemu opodatkowania 
przedsiębiorstw w UE przyjęty 
zostaje komunikat w sprawie 
opodatkowania działalności 
gospodarczej w XXI wieku.

©
 P

or
tu

ga
ls

ka
 p

re
zy

de
nc

ja
 R

ad
y 

U
ni

i E
ur

op
ej

sk
ie

j 2
02

1 
– 

Pe
dr

o 
Sá

 d
a 

B
an

de
ira

46

KALENDARIUMORĘDZIE O STANIE UNII 2021



47

20 . 05
Komisja podpisuje trzecią umowę z 
firmami farmaceutycznymi 
BioNTech i Pfizer, przewidującą 
zarezerwowanie w imieniu 
wszystkich państw członkowskich 
UE dodatkowych 1,8 mld dawek 
szczepionki tych firm na okres od 
końca 2021 r. do 2023 r.

20 . 05
Państwa członkowskie UE zgadzają 
się na otwarcie granic dla 
zaszczepionych podróżnych 
spoza UE.

21 . 05
Przewodnicząca Komisji Ursula 
von der Leyen ogłasza 
inicjatywę Team Europe o 
wartości 1 mld euro dotyczącą 
produkcji szczepionek, leków i 
technologii medycznych w 
Afryce oraz dostępu do nich.

21 . 05
Na Światowym Szczycie Zdrowia, 
którego współgospodarzami byli 
przewodnicząca Komisji Ursula von der 
Leyen i premier Włoch Mario Draghi, 
przywódcy grupy G20 zobowiązują się 
do podjęcia szeregu działań, aby 
szybciej zakończyć kryzys związany z 
COVID-19 na całym świecie i lepiej 
przygotować się na przyszłe pandemie.

25 . 05
12 państw członkowskich otrzymuje 
14,1 mld euro jako siódmą transzę 
wsparcia finansowego w ramach 
instrumentu SURE.

26 . 05
Komisja przedstawia wytyczne służące 
usprawnieniu kodeksu postępowania 
w zakresie zwalczania dezinformacji 
– pierwszego takiego narzędzia na 
świecie.

28 . 05
Komisja przedstawia zarys pakietu 
wsparcia gospodarczego o 
wartości 3 mld euro dla przyszłej 
demokratycznej Białorusi. 31 . 05

Wszystkie państwa członkowskie 
ratyfikowały decyzję w sprawie 
zasobów własnych, co umożliwia 
Komisji rozpoczęcie zaciągania 
pożyczek w celu sfinansowania 
odbudowy w ramach 
NextGenerationEU.
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CZERWIEC
2021

1 . 06
Inauguracja działalności 
Prokuratury Europejskiej – 
nowy rozdział w zwalczaniu 
przestępczości transgranicznej.

2 . 06
Komisja przedstawia nową 
strategię służącą wzmocnieniu 
i zwiększeniu odporności 
największego obszaru 
swobodnego podróżowania na 
świecie – strefy Schengen.

3 . 06
Komisja proponuje ramy na rzecz 
godnej zaufania i bezpiecznej 
europejskiej tożsamości cyfrowej, 
która będzie dostępna dla wszystkich 
obywateli, mieszkańców i 
przedsiębiorstw UE.

15 . 06
Na szczycie w Brukseli przywódcy 
UE i USA zobowiązują się dołożyć 
wszelkich starań, aby zwalczyć 
pandemię COVID-19 i stymulować 
ożywienie gospodarcze na świecie.
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LIPIEC
2021

6 . 07
Aby zwiększyć poziom ambicji w zakresie 
zrównoważonego finansowania, Komisja 
przyjmuje wniosek w sprawie europejskiego 
standardu zielonych obligacji, ustanawiający 
wysokiej jakości dobrowolny standard dla 
obligacji finansujących zrównoważone inwestycje.

14 . 07
Komisja przyjmuje pakiet wniosków 
służących dostosowaniu polityki UE 
w dziedzinie klimatu, energii, 
użytkowania gruntów, transportu i 
opodatkowania w taki sposób, aby 
obniżyć emisje gazów cieplarnianych 
netto o co najmniej 55% do 2030 
r. w porównaniu z poziomami z 
1990 r.

16 . 07
Nowa strategia leśna UE ma na celu 
zapewnienie zdrowia i odporności 
lasów, które w znacznym stopniu 
przyczyniają się do realizacji celów w 
zakresie różnorodności biologicznej i 
klimatu.

20 . 07
Praworządność 2021: 
sprawozdanie UE wykazuje 
pozytywne zmiany w państwach 
członkowskich, ale unaocznia 
również poważne problemy.

20 . 07
Zwalczanie przestępczości 
finansowej: Komisja dokonuje 
przeglądu przepisów dotyczących 
przeciwdziałania praniu pieniędzy i 
finansowaniu terroryzmu.

SIERPIEŃ
2021

25 . 08
Od grudnia 2020 r. w UE 
podano 522,4 mln dawek 
szczepionki, a w pełni 
zaszczepionych jest ponad 250 
mln obywateli UE.
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