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Aby Unia Europejska była  
zdolna do działania
Pandemia COVID-19 wstrząsnęła naszymi 
społeczeństwami i demokracjami. Wdrażając 
strategię wychodzenia z kryzysu związanego  
z pandemią, zdajemy sobie sprawę z rozmiaru 
wyzwań gospodarczych, socjalnych i społecznych, z 
którymi przyszło nam się borykać, i które wynikają 
również z oczekiwań obywateli wobec Europy. Jest to 
zatem doskonały moment, aby wszyscy Europejczycy 
wyrazili swoje zdanie na temat kształtowania 
przyszłości Europy.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy to 
jednorazowa możliwość otwarcia debaty poza 
Brukselą i stolicami państw członkowskich. Europa 
boryka się od ponad 15 lat z sytuacją kryzysową: 
porażka konstytucji europejskiej, kryzys finansowy, 
kryzys strefy euro i długu państwowego, kryzys 
na Ukrainie, kryzys związany z uchodźcami, brexit  
i obecnie kryzys związany z pandemią COVID-19. Fakt, 
że UE udało się w ten czy w inny sposób opanować te 
kryzysy, wskazuje na pewien poziom jej odporności. 
Jednak jeśli przyjrzymy się temu bliżej, były to raczej 
próby radzenia sobie po omacku, a nie suwerenne 
zarządzanie kryzysem. 

Dziś już wiadomo, że kryzysy będą występować  
z pewną regularnością, a kolejny z nich będzie jeszcze 
większym wyzwaniem dla ludzkości. UE musi znaleźć 
nowy sposób radzenia sobie z destabilizującymi 
wyzwaniami w przyszłości. 

Zmiana klimatu to zagrożenie nowej skali – latem 
2021 r. susze i powodzie osiągnęły nowy wymiar 
– a takie wyzwania wymagają natychmiastowych  
i ogromnych wysiłków ze strony naszych społeczeństw 
i gospodarek. Transformacja ekologiczna to szansa dla 
przedsiębiorstw, jednak stanowi ona dla nich również 
ogromne wyzwanie. Obserwowany obecnie ogromny 
wzrost cen energii niepokoi i może wskazywać, że  
w przyszłości będziemy musieli stawić czoła 
zagrożeniu niestabilnych zasobów energetycznych. 

Sytuacja geopolityczna jest nadal bardzo niepewna  
i niebezpieczna: niespodziewana eskalacja sytuacji 
w Afganistanie będzie wymagać wszelkich wysiłków, 
aby uniknąć katastrofy humanitarnej. Represyjnego 
reżimu politycznego na Białorusi – w geopolitycznym 
sąsiedztwie UE – nie można zaakceptować. Ponadto 
podejmowane są poważne próby zewnętrzne 
destabilizacji naszych zachodnich demokracji, 
szczególnie ze strony Rosji, która zwiększyła nasilenie  

swoich ataków cybernetycznych na przestrzeni 
ostatnich lat (ostatnim przykładem jest kampania 
wyborcza w Niemczech).

Jeśli zaakceptujemy fakt, że UE będzie borykać się  
z ciągłymi kryzysami („permanentny kryzys”), musi to 
skłaniać nas do założenia, że będziemy potrzebować 
skuteczniejszych instrumentów sterujących, które 
będą elastyczne, dzięki którym będziemy czujni  
i które będą po prostu szybsze, nie tylko aby 
umożliwić Unii Europejskiej przetrwanie, lecz również 
aby mogła ona działać z całą mocą i skutecznie jako 
globalne mocarstwo. 

Polaryzacja gospodarcza i społeczna, która nastąpiła 
wraz z kryzysem finansowym i kryzysem strefy euro, 
w powiązaniu z konfliktami wewnętrznymi w UE 
po kryzysie uchodźczym w latach 2015–2016 ma 
nadal długofalowe niszczące skutki. W konsekwencji  
w wielu państwach członkowskich UE spada zaufanie 
do rządów krajowych. Taka niszcząca mieszanka jest 
żyznym gruntem dla rozwoju ekstremistycznych sił 
politycznych, które nie tylko chcą zniszczyć UE, lecz 
również podcinają korzenie naszych demokracji 
przedstawicielskich. Konferencja w sprawie 
przyszłości Europy została zwołana i wezwana, 
aby wysłać jasny sygnał pozwalający odwrócić tę 
tendencję. Dla demokracji, dla praworządności, dla 
społecznej gospodarki rynkowej i dla jedności Europy. 

EKES jest właściwym gremium, by odegrać bardzo 
konstruktywną rolę na Konferencji. Reprezentując 
podstawowe struktury naszego codziennego życia 
we wszystkich krajach europejskich i silnie powiązany 
ze wszystkimi sferami życia (pracodawcy, związki 
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zawodowe, ogólnie społeczeństwo obywatelskie), 
pełni on wyjątkową rolę pomostu między politykami 
a społeczeństwem obywatelskim.

Grupa Pracodawców reprezentuje w EKES-ie ponad 
20 milionów przedsiębiorstw europejskich – dużych 
i małych – które tworzą miejsca pracy dla obywateli, 
sprzedają konsumentom towary i świadczą usługi 
oraz stanowią kręgosłup naszych europejskich 
gospodarek i podstawę dobrobytu społecznego. 

Niniejszy dokument ma stanowić przyczynek do 
toczących się obecnie dyskusji na Konferencji 
w sprawie przyszłości Europy, nie ma natomiast na 
celu wpływać na kształt dyskusji, które dopiero się 
odbędą. Jako pracodawcy czujemy, że na naszych 
barkach spoczywa ogromna odpowiedzialność, 
i jesteśmy zaangażowani w Unię Europejską, 
historycznie unikatowy projekt na rzecz pokoju 
i wolności, który pozwolił na rozwój dobrobytu  
i bezpieczeństwa w UE i poza jej granicami. Jednak 
tak, jak każdy ambitny projekt, UE również potrzebuje 
stałego usprawniania i nowych pomysłów.

Cele pozostają niezmienne
Cele Unii Europejskiej (art. 3 TUE) stale obowiązują: 
dotyczą promowania pokoju, wolności, wartości UE 
oraz dobrobytu jej obywateli, działań na rzecz w pełni 
funkcjonującego jednolitego rynku i konkurencyjnej 
społecznej gospodarki rynkowej, pełnego 
zatrudnienia i sprawiedliwości społecznej oraz 
wzmocnienia spójności gospodarczej, społecznej  
i terytorialnej. 

Jednak jednomyślność nie może być 
dogmatem we wspólnej polityce 
zagranicznej i bezpieczeństwa
Główną przeszkodą dla zdolności instytucji 
europejskich do działania jest stałe poleganie na 
jednomyślności w najważniejszych obszarach 
politycznych. UE powinna mówić silnym, 
zjednoczonym głosem. W polityce zagranicznej  
i bezpieczeństwa należałoby co do zasady stosować 
klauzulę pomostową, aby podejmować decyzje 
kwalifikowaną większością głosów. To jasne: każde 
państwo członkowskie – nawet duże – samodzielnie 
jest zbyt mało znaczące, aby rozwiązywać problemy 
polityki światowej na równej stopie z innymi 
podmiotami na świecie. Oznacza to, że tylko jeśli 
państwa członkowskie są gotowe na zrzeczenie 
się suwerenności w tym obszarze, możliwe będzie 
uzyskanie rzeczywistej strategicznej przeciwwagi  
w polityce zagranicznej i działanie na równych 
zasadach ze Stanami Zjednoczonymi czy Chinami. We 
wspólnej polityce handlowej wyłączne uprawnienia 
Unii (art. 3 TFUE) zostały doprecyzowane, jednak 
również i tu Komisja Europejska musi aktywnie  
i w pełni korzystać ze swych szeroko zakrojonych 

kompetencji wynikających z Traktatu. Problemy, 
wobec których staje UE podczas ratyfikacji umów 
o wolnym handlu już wynegocjowanych zgodnie z 
mandatem Komisji, podkopują wiarygodność UE jako 
partnera handlowego.

Poważne podejście do pomocniczości 
i proporcjonalności
Poza „zrzeczeniem się” krajowej suwerenności  
w pewnych obszarach politycznych niezbędna jest 
również kultura „powściągliwości” po stronie Komisji 
w korzystaniu z prawa inicjatywy ustawodawczej. 
Nadwerężone obecnie zasady pomocniczości  
i proporcjonalności (art. 5 ust. 3 i 4 TUE) mogłyby 
okazać się świetnym narzędziem, jeśli w końcu 
będą traktowane poważnie. Kwestia podziału 
odpowiedzialności nie jest celem samym w sobie, 
jednak obywatele muszą czuć, że jest to działanie na 
ich korzyść, czyli działanie wiarygodne. W przeciwnym 
razie istnieje ryzyko utraty akceptacji obywateli. 

Głowy państw i szefowie rządów nie 
mogą decydować o wszystkim
Złożony charakter stosunków na świecie prowadzi 
do tego, że coraz więcej decyzji podejmowanych jest 
wyłącznie na szczeblu szefów rządów i głów państw. 
Sprawia to, że Rada Europejska ma coraz istotniejszą 
rolę. Centrum Polityki Europejskiej (EPC)1 proponuje, 
aby pracować bardziej według „metody Barniera”. 
Należy ustanawiać coraz częściej zespoły ds. kryzysu  
i zespoły zadaniowe (jak w przypadku brexitu). 
Byłaby to forma pośrednia między tradycyjną metodą 
wspólnotową a luźniejszymi formami koordynacji 
działań państw członkowskich. (Grupie Zadaniowej 
ds. Przygotowania i Przeprowadzenia Negocjacji ze 
Zjednoczonym Królestwem na podstawie Art. 50 
TUE, której przewodniczył Michel Barnier działający 
jako quasi polityczny negocjator, udało się utrzymać 
jedność państw członkowskich przy jednoczesnym 
zapewnieniu pełnego udziału instytucji europejskich). 
Takie innowacyjne struktury i procesy mogłyby 
również być wykorzystywane w ramach zespołów 
kryzysowych, aby zajmować się nadzwyczajnymi 
wyzwaniami w przyszłości. Jednocześnie politycy 
i urzędnicy krajowi powinni zrozumieć, że polityka 
UE nie jest polityką zagraniczną, lecz polityką 
wewnętrzną, a co za tym idzie poświęcać Brukseli 
znacznie więcej czasu w codziennej pracy, tak by 
kwestie europejskie były rozwiązywane w tak samo 
rutynowy sposób, jak kwestie krajowe. 

Migracja – trzeba znaleźć rozwiązania
Migracja okazuje się być jednym z największych 
niebezpieczeństw powodujących podziały w Europie. 

Europejska polityka dotycząca uchodźców jest 
pełna sprzeczności dostrzeganych przez obywateli 

1  https://epc.eu/en/Publications/Europe-in-the-age-of-permacrisis~3c8a0c
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Europy. Powołujemy się na europejskie wartości, 
a jednocześnie nie jesteśmy w stanie stworzyć 
warunków humanitarnych w regionach pod 
szczególną presją migracyjną, w których znajdują się 
duże obozy dla uchodźców, czy uchronić ludzi przed 
utonięciem w Morzu Śródziemnym. We wszystkich 
państwach członkowskich istnieją siły polityczne, 
które z ogromnym powodzeniem wykorzystują te 
sprzeczności i strach przed nieregularną migracją  
w swojej działalności politycznej. 

Należy zreformować system azylowy. W tej chwili 
na zewnętrznych granicach Unii mamy do czynienia 
ze stanem bezprawia, który może się zaostrzyć  
w związku z kryzysem w Afganistanie. Musimy 
wdrożyć humanitarną politykę ochrony granic. W 
tym celu potrzebujemy szybkich i sprawiedliwych 
procedur, bezpiecznych korytarzy, ośrodków dla 
cudzoziemców, w których panują humanitarne 
warunki, porozumień z krajami pochodzenia  
i tranzytu, aby po zastosowaniu odpowiednich 
procedur umożliwić szybszą repatriację osób 
niepotrzebujących ochrony w UE.

Jednocześnie będziemy borykać się z coraz bardziej 
zauważalnym niedoborem wykwalifikowanych 
pracowników z uwagi na zmiany demograficzne. 
Powinno to być dla UE powodem dalszego promowania 
uregulowanej migracji, a w szczególności ułatwiania 
imigracji wykwalifikowanych pracowników z krajów 
trzecich (np. specjalistów w dziedzinie IT, gospodarki 
ekologicznej i przedstawicieli zawodów medycznych).

Uwolnienie się od wizji unii 
transferów
W związku z finansowaniem Instrumentu na rzecz 
Odbudowy za pomocą instrumentów dłużnych 
powróciły dawne obawy, że finansowanie wydatków 
na poziomie UE poprzez dług może stać się normą i 
zaszkodzić dyscyplinie budżetowej w Europejskiej 
Unii Walutowej. Instytucje europejskie – stające w 
obliczu bezprecedensowej w historii pandemii – 
pokazały, że są w stanie szybko działać. Tego typu 
zarządzanie kryzysem może posłużyć jako przykład 
narzędzi do wykorzystania w przyszłych kryzysach, 
pod warunkiem, że fundusze zostaną uznane za 
dobrze wydane. Dlatego Komisja winna przejrzyście 
wyjaśniać i kontrolować ich wykorzystanie. Na 
tej podstawie powinno być możliwe odejście od 
pokutującej wciąż wizji unii finansującej biedniejszych 
z kieszeni bogatszych i przekucie tego w europejską 
cnotę, unię solidarności, w której sąsiadujące 
państwa pomagają sobie w czasach nadzwyczajnych 
i niezawinionych potrzeb. Takie szersze wspólne 
ponoszenie ryzyka mogłoby stać się wiarygodnym 
podejściem, jeśli możliwe będzie zasadnicze 
wzmocnienie dyscypliny rynkowej.

Wzmocnienie jednolitego rynku 
Jednolity rynek przyczynił się w znaczący 
sposób do wzrostu gospodarczego i dobrobytu 
konsumentów w Unii Europejskiej. Jednak nie 
wykorzystał on w pełni swojego potencjału, gdyż 
zyski gospodarcze można by zwiększyć poprzez 
lepsze i skuteczniejsze stosowanie i egzekwowanie 
obowiązujących przepisów i pogłębienie jednolitego 
rynku. Dlatego należy przyspieszyć postępowania 
w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego, zaś unijne narzędzie pilotażowe 
powinno być częściej stosowane. Koszt braku działań 
na poziomie europejskim wynika z niepełnej realizacji 
jednolitego rynku i niepełnego korzystania przez 
obywateli, przedsiębiorstwa i państwa członkowskie 
z jego dobrodziejstw. Dalsze usuwanie przeszkód 
w swobodnym przepływie towarów i usług jest 
korzystne dla wszystkich – klientów, pracowników 
i przedsiębiorstw. Prawidłowe funkcjonowanie 
jednolitego rynku zależy również od bezpieczeństwa 
oraz jakości towarów i usług. 

Podczas pandemii COVID-19 przedsiębiorstwa 
stawały w obliczu nowych przeszkód narzucanych 
przez niektóre państwa członkowskie nadmiernie 
ograniczające swobodny przepływ towarów, usług 
i osób. Musimy zadbać o to, by taka sytuacja się nie 
powtórzyła oraz by państwa członkowskie pracowały 
w sposób bardziej skoordynowany. Jednym  
z warunków wstępnych prawidłowo funkcjonującego 
jednolitego rynku jest lepsze stanowienie prawa. 
Musimy unikać nadmiernej biurokracji, która rodzi 
wyższe koszty dla przedsiębiorstw i społeczeństwa. 
Dogłębna analiza skutków obejmująca test MŚP, 
ocenę ex post i stosowanie zasady „jedno więcej – 
jedno mniej” to złote zasady lepszego stanowienia 
prawa i należy je stosować w praktyce. 

Ponadto w przypadku wszystkich nowych inicjatyw 
przed ich wdrożeniem należy zastosować specjalny 
sprawdzian konkurencyjności.

Stworzenie nowego kontekstu 
polityki handlowej
Otwarte rynki i ograniczenie nieuzasadnionych barier 
handlowych są i muszą pozostać podstawowymi 
zasadami UE. W kontekście protekcjonistycznych 
tendencji i konfliktów geopolitycznych atmosfera 
prowadzenia polityki handlowej jest trudniejsza. 
Międzynarodowe stosunki handlowe i inwestycje 
na sprawiedliwych zasadach są dla Unii Europejskiej 
warunkiem wstępnym zapewnienia dobrobytu, 
zrównoważonego rozwoju i miejsc pracy.  
W tym kontekście należy stale dążyć do ulepszania 
treści porozumień handlowych, aby przedkładać 
zrównoważone modele gospodarcze nad gospodarki, 
które opierają się na wyzysku i są szkodliwe dla 
środowiska. Wzywamy do otwartych, inkluzywnych  
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i przewidywalnych międzynarodowych stosunków 
handlowych, w ramach których będziemy 
opowiadać się za demokracją i praworządnością, 
pokojem i stabilnością, zrównoważonym rozwojem 
społecznym i środowiskowym oraz otwartym 
i sprawiedliwym porządkiem handlowym na 
świecie opartym na zasadach. Europa musi bronić 
globalnych zasad handlowych, zapewnić równe 
warunki działania oraz znaleźć równowagę między 
strategiczną autonomią a otwartością na handel 
międzynarodowy przez promowanie mocnej bazy 
przemysłowej i odpornych międzynarodowych 
łańcuchów dostaw. Nie powinniśmy zapominać, że 
większa złożoność, która przekłada się na większą 
biurokrację dla przedsiębiorstw zagranicznych, może 
położyć się cieniem na atrakcyjności wspólnego 
rynku UE, jak również wpłynąć na spadek zaufania 
naszych partnerów handlowych. 

Ponadto polityka handlowa może przyczynić się 
znacząco do łagodzenia zmiany klimatu, np. przez 
ułatwianie wymiany handlowej towarami, usługami 
i technologiami, które przyczyniają się do ochrony 
środowiska. Jednakże system handlu na świece 
znajduje się w największym kryzysie od utworzenia 
Światowej Organizacji Handlu (WTO). Przyjęcie 
pozytywnego podejścia opartego na dążeniu do 
wspólnych celów, takich jak nowoczesne zasady, 
lepszy dostęp do rynku i działania klimatyczne, 
oraz wzmocnionego przez pilny charakter tych 
nadrzędnych celów ma zasadnicze znaczenie dla 
ożywienia stosunków wielostronnych opartych na 
zasadach. 

Być zdolnym do działania, aby wciąż 
się liczyć
Jeśli zgodzimy się z analizą, według której kryzys 
jest stanem permanentnym, niezbędne są zmiany 
strukturalne. W innym wypadku UE będzie biernie 
obserwować przemiany polityczne na świecie 
i będzie jedynie na nie reagować. Zamiast opierać 
się na bieżącym sztywnym podejściu zarządzania 

prawnego, które w większości przypadków jest 
obliczone na ograniczanie działań UE, Unia musi 
mieć możliwość korzystania ze swoich uprawnień 
w sposób bardziej elastyczny, gdy staje w obliczu 
kryzysu. Powinna natomiast zachowywać większą 
powściągliwość w obszarach, w których lepsze 
rozwiązania mogą zostać zaproponowane na 
poziomie krajowym. 

Choć są przekonujące argumenty, aby nie 
lekceważyć miękkiej siły Europy wynikającej  
z „efektu brukselskiego” (Anu Bradford) polegającego 
na wyznaczaniu norm międzynarodowych przez 
właściwe sprawowanie rządów, istnieje potrzeba 
stosowania uzupełniającej twardej siły w ramach 
wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony. W pełni 
ukształtowana europejska wspólnota obronna 
stanowiłaby solidne podstawy wspólnej polityki 
zagranicznej i bezpieczeństwa, jak również 
wspierałaby bardziej wspólną politykę migracyjną. 
Tylko w ten sposób idea ukonstytuowania Europy jako 
obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości 
może stać się znów rzeczywistością.

Dobrobyt społeczny wymaga solidnych podstaw 
gospodarczych. Konkurencyjność i wyższa wydajność 
oparta na umiejętnościach i wiedzy są dobrym 
sposobem na utrzymanie i poprawę dobrobytu 
społeczeństw europejskich. Inwestycje w nowe 
technologie i innowacje, które pomogą w osiągnięciu 
zerowego poziomu emisyjności netto w UE do 2050 r. 
wymagają nowych mechanizmów i ram regulacyjnych 
pozwalających wynagrodzić te wysiłki i tworzyć 
zachęty na szeroką skalę. Środki polityczne związane ze 
zmianą klimatu będą wymagać aktywnego podejścia 
opartego na technologiach. Będzie to wymagało 
wysiłków na każdym poziomie społeczeństwa. 
Przedsiębiorstwom należy umożliwić działanie  
w centrum tej długotrwałej walki przez innowacje, 
inwestycje i oferowanie globalnych rozwiązań.

To, czy Konferencja w sprawie przyszłości Europy 
zostanie ostatecznie uwieńczona sukcesem, zależy 
w znaczącym stopniu od tego, czy i do jakiego 
stopnia Rada Europejska będzie gotowa do przyjęcia 
postulatów i propozycji sformułowanych w wyniku 
Konferencji. Rada Europejska, wraz z Parlamentem 
Europejskim i Komisją Europejską, musi podjąć 
działania następcze, które nie będą ograniczać 
się jedynie do planu działania, lecz obejmować 
konkretne środki. Należy stworzyć tablicę wyników, 
która pozwoli obywatelom zobaczyć, w jaki sposób 
realizuje się ich propozycje. Obywatele powinni 
otrzymać wyjaśnienie, jeśli ich sugestie nie zostaną 
potraktowane poważnie. 

Konferencji w sprawie przyszłości Europy nie należy 
postrzegać jako celu samego w sobie, a raczej jako 
toczący się proces w kierunku zasadniczej aktualizacji 
wdrażania art. 11 Traktatu. Konferencja powinna 
stać się strukturalnym elementem, a nie jedynie 
nadzwyczajnym zgromadzeniem.
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1. Zmiana klimatu i środowisko
Zmiana klimatu jest ogromnym wyzwaniem dla 
świata na każdym poziomie funkcjonowania 
naszych społeczeństw. Grupa Pracodawców EKES-u 
stanowczo popiera Porozumienie paryskie i strategie 
polityczne związane z ograniczeniem ocieplenia do 
1,5 stopnia C. Byliśmy właśnie świadkami punktu 
zwrotnego: po raz pierwszy wszystkie najważniejsze 
gospodarki zobowiązały się do realizacji celu 
neutralności klimatycznej do drugiej połowy 
bieżącego stulecia. UE wiedzie prym w tej kwestii, 
chcąc osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r. 
Należy zintensyfikować dyplomatyczne wysiłki UE, 
aby stworzyć sojusz klimatyczny począwszy od 
Stanów Zjednoczonych i Chin, a kończąc na poziomie 
WTO.

Cele klimatyczne muszą być realistyczne i należy 
uwzględnić różne punkty wyjściowe państw 
członkowskich. Jasne jest, że ograniczenie emisji 
musi być znaczące, zaś ambitne cele będą wymagać 
ogromnych inwestycji na bezprecedensową skalę  
w innowacje, technologie oraz niskoemisyjną 
produkcję i usługi. Wymaga to bezprecedensowego 
wysiłku ze strony przedsiębiorców, jednak trzeba 
należy to zrobić bez uszczerbku dla europejskiej 
konkurencyjności. 

Łagodzenie zmiany klimatu stanowi szansę z punktu 
widzenia wzrostu gospodarczego. Wdrażanie 
europejskich celów klimatycznych oznacza, że 
wiodąca rola UE w dziedzinie klimatu jeszcze wzrośnie. 
Będzie to korzystne dla przedsiębiorstw zajmujących 
się eksportem, które opracowują ekologiczne 
technologie lub korzystają z nich. Jednocześnie 
jednak rozbieżności w dziedzinie konkurencji 
będą się pogłębiać, jeśli kraje spoza UE nie zaczną 
podwyższać swoich własnych celów klimatycznych. 
Dlatego ważne jest, by UE była w stanie ograniczyć 
niekorzystny wpływ na konkurencyjność swoich 
przedsiębiorstw eksportowych działających na 
rynkach światowych. 

Musimy szybko uruchomić projekty pilotażowe 
zmierzające do ograniczenia emisji, jak również 
inwestować w nowe technologie. W tym celu 
należy skutecznie wykorzystywać unijne i krajowe 
fundusze na rzecz odbudowy Istotne jest także 
inwestowanie w elektryfikację i inne niskoemisyjne 
rozwiązania energetyczne, jak również w wodór 
oraz w wychwytywanie i ponowne wykorzystanie 
dwutlenku węgla jako surowca.

Unijny system handlu emisjami (UE ETS) i inne 
instrumenty rynkowe mają zasadnicze znaczenie. 
UE ETS obejmuje środki pozwalające zadbać o to, 
 

 

 

by przedsiębiorstwa europejskie mogły konkurować 
na świecie, gdy realizowana jest ambitna polityka 
klimatyczna. Bezpłatne uprawnienia i rekompensata 
pośrednich kosztów elektryczności (wdrażane  
w zharmonizowany sposób we wszystkich państwach 
członkowskich UE) będą nadal odgrywać kluczową 
rolę dla przedsiębiorstw. 

Inwestycje w przedsiębiorstwa nie powinny 
zwolnić z powodu braku pewności co do regulacji 
prawnych. Nowe unijne przepisy lub ich nowelizacje 
powinny być przyjmowane wyłącznie, jeśli jest 
to nieodzowne, aby osiągnąć cel klimatyczny. 
Państwa członkowskie muszą być postrzegane 
jako atrakcyjne miejsce do inwestowania. Aby o to 
zadbać, przepisy prawne muszą być przewidywalne, 
wspierać innowacje, stanowić zachętę i zmniejszać 
ryzyko związane z inwestycjami w nowe technologie; 
musi im również towarzyszyć kompleksowa ocena 
skutków. Dla UE ważne jest, by odgrywać aktywną 
rolę w międzynarodowej polityce klimatycznej, co 
pozwoli angażować inne kraje w podwyższanie celów 
klimatycznych w myśl Porozumienia paryskiego. 
Wsparłoby to przystępne pod względem kosztów 
wysiłki na rzecz łagodzenia zmiany klimatu, stworzyło 
równe zasady działania i zminimalizowało ucieczkę 
emisji, przy jednoczesnym umożliwieniu podjęcia 
bardziej ambitnych celów. 

Praktyczne wdrożenie polityki klimatyczno-
energetycznej musi zostać zaplanowane we 
współpracy z przedsiębiorstwami. 

Ogólne ambitne cele muszą przełożyć się na 
umożliwienie bezproblemowych przemian, podczas 
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których bezpieczne i zrównoważone niskoemisyjne 
źródła energii będą mieć swoją rolę do odegrania. 
Transformację ekologiczną należy postrzegać 
globalnie, biorąc pod uwagę strategiczne zależności. 

Wzrost cen energii będzie wyzwaniem dla 
przedsiębiorstw. Musimy zadbać o to, aby Europa 
podjęła wszelkie niezbędne kroki pozwalające 
uniknąć destabilizacji systemu energetycznego,  
a jednocześnie aby kontynuowała wysiłki pozwalające 
na odejście od energii ze źródeł kopalnych. Nie tylko 

konsumenci, lecz również pracodawcy staną przed 
tym zjawiskiem, co wpłynie na Europę zarówno 
społecznie, jak i gospodarczo. 

Aby wesprzeć dekarbonizację transportu, niezbędne 
jest większe finansowanie UE dla paliw alternatywnych 
i technologii pozwalających na wprowadzanie 
przemian oraz powiązanej infrastruktury. Należy 
dalej rozwijać transport kolejowy; w szczególności 
projekty transgraniczne mogą znacząco przyczynić 
się do dekarbonizacji gospodarki europejskiej.

2. Zdrowie
Propozycja utworzenia Europejskiej Unii Zdrowotnej 
musi być odpowiedzią Unii Europejskiej i jej państw 
członkowskich na wezwania obywateli UE, aby 
UE odgrywała aktywniejszą rolę w ochronie ich 
zdrowia2. Konieczna jest szczególna poprawa 
zdolności UE do skutecznego zapobiegania 
transgranicznym zagrożeniom zdrowia, wykrywania 
ich, przygotowywania się do nich i zarządzania nimi.

Wzmocnienie infrastruktury UE w zakresie gotowości  
i odpowiedzi na wypadek sytuacji kryzysowej wymaga 
koordynacji między państwami członkowskimi, jak 
również silnych partnerstw publiczno-prywatnych 
ze strategicznymi inwestycjami w badania, rozwój, 
produkcję, wdrażanie, dystrybucję i wykorzystywanie 
medycznych środków zaradczych. 

Opracowanie szczepionki przeciw COVID-19 pokazało, 
że współpraca przynosi owoce. Przedsiębiorstwa, 
rządy, ośrodki akademickie i ustawodawcy skupili się 
całkowicie na rozwiązaniu wspólnego problemu.

Jeśli chcemy, aby Europa pozostała wiodącym 
kontynentem w zakresie opracowywania 
szczepionek, musimy nadal inwestować w fachową 
wiedzę pozwalającą na opracowanie i produkowanie 
szczepionek. Dynamiczne ramy regulacyjne oraz 
solidne ramy ochrony własności intelektualnej 
powinny również wspierać takie inwestycje.

Lepsze przygotowanie w przyszłości oznacza 
uzyskanie niezbędnych informacji i dostęp do 
wspólnych danych, które będą szybko aktualizowane 
w oparciu o interoperacyjne wskaźniki, oraz 
usprawnienie narzędzi pozwalających na 
powstrzymanie rozprzestrzeniania się wirusa i unikanie 
środków izolacji tak negatywnie wpływających 
na gospodarkę i społeczeństwa. Kryzys powinien 
nauczyć nas jednej rzeczy, a mianowicie znajdowania 
i kultywowania rozwiązań, które możliwie najbardziej 
utrzymają zasady jednolitego rynku podczas 
pandemii w przyszłości, co w szczególności zakłada 
swobodę przemieszczania się pracowników  
i swobodny przepływ towarów. Powinniśmy także 
nauczyć się, że niezbędne jest zadbanie o większą 
synergię między zdrowiem publicznym a zdrowiem 
i bezpieczeństwem w miejscu pracy.

Tworzenie Europejskiej Unii 
Zdrowotnej przy zaangażowaniu 
przedsiębiorstw
Przedsiębiorstwa wzmacniają Europę jako miejsce 
prowadzenia działalności i tworzą wysokiej 
jakości miejsca pracy w placówkach badawczo-
rozwojowych, jak również w produkcji leków, 
szczepionek i innowacyjnych środków ochrony 
zdrowia. Korzystanie z nowych technologii 
(teleporady, systemy wspierające, platformy cyfrowe) 
ma zasadnicze znaczenie dla wzmocnienia działań 
profilaktycznych i leczniczych oraz zapewnienia 
odporności naszych systemów ochrony zdrowia  
i opieki w przyszłości. W kontekście starzejącego 
się społeczeństwa nowe technologie mogą ułatwić 
poszukiwanie alternatyw dla długoterminowej 

2 Według niedawnego badania UE 66% obywatelek i obywateli UE chciałoby, aby UE miała 
większy wpływ na kwestie związane ze zdrowiem. 54% ankietowanych twierdzi, że zdrowie 
publiczne powinno być jednym z priorytetów w wydatkach z budżetu UE (Public opinion 
in the EU in time of coronavirus crisis 3 (europa.eu)).
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opieki, które poprawią dobre samopoczucie ludzi, 
a jednocześnie pozytywnie wpłyną na wydatki 
publiczne. W ramach programów finansowanych ze 
środków UE, takich jak „Horyzont Europa” i InvestEU, 
należy coraz bardziej wspierać przedsiębiorstwa 

we wdrażaniu wyników badań w sektorze ochrony 
zdrowia. Ponadto należy zagwarantować ochronę 
patentową jako istotny filar wszelkich działań 
badawczych. 

3. Silniejsza 
gospodarka, 
sprawiedliwość 
społeczna, 
zatrudnienie
Konkurencyjność i wyższa wydajność oparta na 
umiejętnościach i wiedzy są dobrym sposobem na 
utrzymanie i poprawę dobrobytu społeczeństw 
europejskich, zwłaszcza w kontekście odbudowy po 
pandemii COVID-19.

Systemy zabezpieczeń społecznych i redystrybucji 
(np. w systemach podatkowych) to narzędzia 
pozwalające ograniczyć indywidualne ryzyko  
i nierówności. Ponieważ akceptowalny poziom 
nierówności różni się w zależności od kraju, należy 
wynegocjować odpowiedni poziom w państwach 
członkowskich. Bezpieczeństwo wynikające  
z systemów zabezpieczenia społecznego, regulacji 
rynku pracy lub innych narzędzi ogranicza ryzyko 
utraty miejsc pracy, a co za tym idzie zwiększa zdolność 
do przystosowania się do zmian strukturalnych.

Aby UE i państwa członkowskie wyszły silniejsze 
z pandemii, powinny skupić się w swej polityce 
na zwiększeniu inwestycji w innowacje zgodnie 
z celem polegającym na ułatwieniu przejścia do 
konkurencyjnej, cyfrowej i neutralnej klimatycznie 
gospodarki o obiegu zamkniętym, co pozwoli 
na stworzenie sprzyjających warunków do 
tworzenia miejsc pracy i zadbania o dostępność 
wykwalifikowanych pracowników.

Cyfryzacji gospodarki, w szczególności wobec 
przybierającego na sile zjawiska platform 
pośrednictwa online, musi towarzyszyć pewność 
prawa dla przedsiębiorstw, tak aby uniknąć 
nieuczciwej konkurencji.

Aktywne dążenie do opracowywania 
kluczowych technologii 
prorozwojowych w Europie
Ważne jest, aby zadbać o technologiczną suwerenność 
Europy w strategicznie istotnych sektorach. Dlatego 
należy zintensyfikować działania w zakresie badań 
i innowacyjności w odniesieniu do kluczowych 
technologii prorozwojowych, takich jak sztuczna 
inteligencja, mikro- i nanotechnologie, fotonika, 
technologie kwantowe, nowe materiały (np. grafen), 
biotechnologia i energia oraz technologie w zakresie 
mobilności (np. technologia wodorowa). Należy 
propagować komercjalizację działań w zakresie 
badań i innowacji w Europie w ramach europejskiej 
przestrzeni badawczej (promując mobilność badaczy, 
rozwijając infrastrukturę badawczą i otwierając ją na 
przedsiębiorstwa, odchodząc od fragmentarycznego 
podejścia w krajowych systemach badań naukowych, 
technologii i innowacji oraz rozwijając współpracę 
między przedsiębiorstwami a nauką).

Wspieranie innowacyjnych 
możliwości MMŚP
Większy udział MMŚP (mikro-, małych i średnich 
przedsiębiorstw) w projektach innowacyjnych 
zwiększa ich konkurencyjność. Jednakże ponieważ 
MŚP mają bardziej ograniczone zasoby pozwalające 
na nawiązywanie kontaktów i działania innowacyjne, 
cierpią z powodu przeszkód utrudniających im 
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udział w partnerstwach europejskich i sieciach 
innowacyjnych. Dlatego MMŚP powinny mieć 
dostęp do finansowanej ze środków publicznych 
infrastruktury badawczej, a także do wniosków 
o finansowanie, przetargów i sieci przy możliwie 
najniższym obciążeniu administracyjnym. Aby 
MMŚP mogły zwiększać skalę działania, dostęp do 
finansowania dla nich oraz dla przedsiębiorstw typu 
start-up i spin-off realizujących obarczone wysokim 
ryzykiem projekty innowacyjne powinien być dalej 
rozwijany przez takie organizmy, jak Europejska 
Rada ds. Innowacji i Europejski Bank Inwestycyjny. 
Piaskownice regulacyjne, które umożliwiają 
testowanie innowacyjnych technologii, produktów, 
usług lub podejść, będą również mieć decydujące 
znaczenie. 

Warunkiem wstępnym udanej transformacji 
ekologicznej i cyfrowej jest uwzględnienie MMŚP  
w tej transformacji i zachęcanie do udziału w niej. 
Należy uważnie rozważyć mocne strony, zasoby 
i potrzeby MMŚP oraz stojące przed nimi wyzwania, 
kształtując drogę do ekologicznej i cyfrowej 
transformacji.

Obowiązki i odpowiedzialność 
Europejską rynkową gospodarkę społeczną 
charakteryzuje długofalowe myślenie inwestorów. 
Jest to często związane z tradycyjnymi 
przedsiębiorstwami rodzinnymi. Jest też zgodne 
z ogólną zasadą, że każda osoba podejmująca 
decyzję i każde przedsiębiorstwo muszą ponosić 
odpowiedzialność za własne decyzje. 

Konkurencja ma zasadnicze znaczenie, by umożliwić 
skuteczność i innowacje oraz ograniczyć koncentrację 
władzy. Unijne prawo konkurencji musi nadal 
gwarantować ten ważny filar dla rynków europejskich 
w przyszłości, co wymaga stanowczego wzmocnienia 
pozycji przedsiębiorstw.

Odpowiednie otoczenie biznesowe 
Nadmierna biurokracja rodzi niepotrzebne koszty 
dla przedsiębiorstw i społeczeństwa. Przyjmując 
dowolną nową regulację, powinniśmy znieść jedną 
z już obowiązujących. Zasada „jedno więcej – jedno 
mniej” powinna być wiodącą zasadą lepszego 
stanowienia prawa.

We wszystkich wnioskach ustawodawczych należy 
także stosować zasadę „najpierw myśl na małą 
skalę”, a Komisja w swojej analizie skutków powinna 
przeprowadzać test MŚP. Należy jasno uzasadnić,  
w jaki sposób planowane środki będą proporcjonalne 
dla MŚP pod względem kosztów zapewnienia 
zgodności i obciążeń administracyjnych. Partnerstwo 
społeczne między pracodawcami a związkami 
zawodowymi może ograniczyć konflikty, zwiększyć 
stabilność i pogodzić różne interesy. Na poziomie 
europejskim można zwiększyć możliwości 
rozwiązywania problemów przez partnerów 
społecznych, jeśli poszczególne podmioty wykażą się 
wolą polityczną.

Zadbanie o umiejętności 
dostosowane do wymogów 
przyszłości
Ponieważ przyspieszamy transformację ekologiczną 
i cyfrową, należy szybko zmodernizować krajowe 
systemy edukacji i szkoleń, aby przewidywać  
i oferować umiejętności i kompetencje odpowiadające 
potrzebom obecnych i przyszłych rynków pracy. Na 
przykład widoczne są już potrzeby w odniesieniu 
do miejsc pracy i umiejętności w sektorze opieki 
zdrowotnej.

Polityka krajowa musi zająć się brakiem dopasowania 
umiejętności i niedoborami umiejętności, z którymi 
boryka się przede wszystkim rzemiosło i MŚP, 
oraz promować uczenie się w miejscu pracy oraz 
kształcenie i szkolenie zawodowe. Zasadnicze 
znaczenie ma zadbanie przez państwa członkowskie 
o to, aby MŚP dysponowały wystarczającą liczbą 
wykwalifikowanych pracowników i, w razie potrzeby, 
możliwościami podnoszenia ich umiejętności 
cyfrowych. Dotyczy to zarówno pracowników, jak  
i przedsiębiorców.

Dobra edukacja i praktyki zawodowe, które pozwalają 
wykwalifikować pracowników i przygotować ich do 
pracy na nowoczesnych stanowiskach pracy, mają 
zasadnicze znaczenie dla sukcesu w nowoczesnej 
gospodarce opartej na wiedzy. Jednocześnie 
kwalifikacje są podstawą dochodu osobistego. 
Dualne systemy kształcenia zawodowego lub 
praktyki zawodowe nie powinny być postrzegane 
jako gorszy wybór, lecz jako równorzędne rozwiązanie 
alternatywne dla edukacji uniwersyteckiej. Niektóre 
państwa członkowskie z większym powodzeniem 
wdrażają te możliwości edukacyjne.

Należy zwrócić szczególną uwagę na nabywanie 
umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, 
technologii, inżynierii i matematyki oraz umiejętności 
cyfrowych, jak również na infrastrukturę, która 
ułatwiłaby naukę online i kształcenie mieszane.

Ponadto należy propagować mobilność 
wewnątrzeuropejską, aby zadbać o dostępność 
wykwalifikowanych pracowników, szczególnie na 
poziomie międzyregionalnym poprzez europejską 
sieć służb zatrudnienia (EURES).

Kontrola konkurencyjności 
wszystkich inicjatyw UE 
Kiedy Unia Europejska stanowi prawo, w tym 
w dziedzinie polityki społecznej, wszystkie 
inicjatywy powinny opierać się na faktach, 
dowodach, że wypełniają założone cele i podlegać 
sprawdzianowi konkurencyjności, jako środkowi 
kontrolnemu pozwalającemu uniknąć wniosków 
ustawodawczych sprzecznych z dążeniem do  



9

większej konkurencyjności, tworzenia większej liczby 
miejsc pracy i zrównoważonego wzrostu. Należy  
w pełni przestrzegać podziału kompetencji między 
UE a państwami członkowskimi, według którego 
polityka społeczna leży przede wszystkim w gestii 
państw członkowskich.

Ustanowienie ogólnounijnego 
elektronicznego systemu 
powiadomień w zakresie 
świadczenia usług
Promowanie swobody świadczenia usług byłoby 
istotnym wsparciem dla odbudowy gospodarczej 

w Europie. Aby uniknąć przeszkód na rynku 
wewnętrznym w sektorze usług, należy stworzyć 
ogólnounijny elektroniczny system powiadomień 
w zakresie świadczenia usług. Należy go wdrażać 
przez znaczące zmniejszenie liczby obowiązkowych 
powiadomień i weryfikacji, tworząc możliwości 
wyszukiwania dla właściwych organów w odniesieniu 
do rejestracji w systemie ubezpieczeń społecznych  
i dla potrzeb podatkowych. 

4. UE w świecie
Na przestrzeni ostatnich lat wielostronna 
współpraca stała się mniej popularna, pomimo 
potrzeby podjęcia wspólnych wyzwań, takich jak 
pandemia COVID-19 i zmiana klimatu. W czasach, 
gdy Chiny stają się coraz bardziej asertywne, a Stany 
Zjednoczone nie są już niekwestionowaną potęgą 
na świecie, UE powinna proaktywnie poszukać 
sposobów wpływania na zasadnicze zmiany na 
arenie światowej przez dążenie do autonomii 
strategicznej w różnych obszarach politycznych, 
od obronności po inwestycje, technologie, klimat  
i energię.

Światowa rola UE zaczyna się na 
własnym podwórku
Warunkiem wstępnym strategicznej autonomii 
Europy jest jej wewnętrzna jedność, siła i odporność.

UE powinna skupić się na inwestycjach  
w edukację oraz badania i rozwój, zajmując się 
fragmentacją, pogłębianiem jednolitego rynku, 
promowaniem ekosystemów i łańcuchów wartości  
w kluczowych sektorach oraz zwiększaniem przewagi 
komparatywnej w sektorach o dużej wartości 
dodanej. Większa siła gospodarcza pozwoliłaby na 
promowanie międzynarodowej roli euro.

Zacieśnienie więzów z sąsiednimi 
regionami 
Aby wypracować właściwą równowagę między 
bezpieczeństwem kluczowych dostaw a otwartymi 
rynkami, UE powinna wzmocnić swoje więzy 
 

gospodarcze z regionami ościennymi, począwszy od 
Bałkanów Zachodnich, Turcji, Europy Wschodniej, 
regionu basenu Morza Śródziemnego i Bliskiego 
Wschodu, po Afrykę Subsaharyjską, gdyż będzie to 
kluczowe dla zadbania o bezpieczną i zrównoważoną 
przyszłość.

Ponadto UE nie powinna zamykać ścieżki unijnych 
perspektyw akcesyjnych dla Bałkanów Zachodnich.

Współpraca z podobnie 
myślącymi partnerami w kierunku 
wielostronnych rozwiązań
Zamiast dążyć do protekcjonizmu i zamknięcia się na 
otaczający świat, UE musi zarządzać współzależnością 
z oficjalnie uznanymi instytucjami, prawami  
i procedurami. Będzie to wymagało połączenia sił  
z podobnymi demokracjami liberalnymi, jak również 
w ramach szerszych instytucji wielostronnych. Takie 
wyzwania, jak zmiana klimatu czy odpowiedź na 
pandemię wymagają zaangażowania i działania 
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większej liczby krajów, nawet jeśli kraje te nie 
podzielają wspólnych wartości.

Aktywne kształtowanie polityki 
handlowej 
UE jest kluczowym graczem w handlu 
międzynarodowym. Musi się zachowywać jak 
kluczowy podmiot, gdy dochodzi do negocjowania 
umów handlowych z partnerami międzynarodowymi. 
Umowy handlowe nie mogą być zbyt obciążone 
żądaniami realizacji innych celów politycznych, 
a powinny być wdrażane tak, by korzyści  
z wymiany handlowej były dostrzegane przez ogół 
społeczeństwa.

UE musi kontynuować wysiłki, aby stworzyć  
i wdrożyć lepszy dostęp do rynku oraz nowe 
zasady handlowe w ramach WTO i kolejnych umów 
handlowych z kluczowymi partnerami handlowymi. 
Celem powinno być poprawienie wzajemnego 
dostępu towarów, usług i inwestycji do rynku, aby 
usunąć nieuzasadnione bariery handlowe. Gdy 
negocjowane są nowe porozumienia handlowe, 

należy zwracać większą uwagę na bezpieczeństwo 
dostaw kluczowych surowców i półproduktów dla 
producentów w UE, jak również na ułatwienie handlu 
towarami i usługami ekologicznymi oraz nowymi 
technologiami (np. technologiami ekologicznymi).

Ponadto Komisja Europejska powinna sprawić, 
aby reguły pochodzenia w zawieranych przez UE 
preferencyjnych umowach handlowych były bardziej 
jednolite, praktyczne i przyjazne dla użytkownika, 
ponieważ stosowanie bardzo różnorodnych reguł 
pochodzenia w poszczególnych umowach rodzi 
poważne trudności, w szczególności dla MŚP. Ponadto 
Komisja Europejska powinna zintensyfikować dialog 
z MŚP w kwestiach handlowych i przedstawić jasne 
informacje dostosowane do potrzeb MŚP (np. 
wyspecjalizowane strony internetowe poświęcone 
konkretnym tematom, przewodniki tematyczne  
w kilku językach).

5. Wartości i prawa, praworządność, 
bezpieczeństwo
Europejskie prawa i wartości
Państwo odgrywa istotną rolę w społecznej 
gospodarce rynkowej. Musi być silne, tam gdzie jest 
to potrzebne, i koncentrować się na potrzebach. 
Zbyt częste uwzględniane decyzji politycznych 
w procesach gospodarczych jest równie 
problematyczne, ponieważ nie ma wystarczającej 
jasności co do ram działań gospodarczych.

Praworządność i przejrzyste podejmowanie decyzji 
przez organy władzy państwowej mają zasadnicze 
znaczenie dla sprawiedliwej i prawidłowo 
funkcjonującej społecznej gospodarki rynkowej. 
Podstawowe i ogólne zasady powinny obowiązywać 
każde przedsiębiorstwo i każdego obywatela w UE.

Umocnienie praworządności 
przez uwzględnienie wymiaru 
gospodarczego
Zasada praworządności musi odgrywać silniejszą 
rolę na rynku wewnętrznym, tak jak odgrywa ją 
w procesie rozszerzenia. W szczególności poza 
istniejącymi filarami, takimi jak niezawisłość 

wymiaru sprawiedliwości i pluralizm mediów, należy 
zwrócić również większą uwagę na gospodarczy 
wymiar praworządności. Wiarygodne struktury 
praworządności w życiu gospodarczym, jak również 
praworządne zachowanie organów publicznych 
są bowiem niezbędnym warunkiem wstępnym 
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6. Transformacja cyfrowa 
Technologie cyfrowe mają zasadnicze znaczenie, by 
zagwarantować przewagę konkurencyjną Europy 
w gospodarce światowej oraz wzrost i tworzenie 
miejsc pracy. Technologie cyfrowe stworzą 
przedsiębiorstwom w UE nowe możliwości, aby 
zmniejszyć dystans do ich konkurentów na świecie.

UE musi opracować swoją wizję i strategię 
transformacji cyfrowej przez wdrażanie nowoczesnej 
i solidnej infrastruktury, cyberbezpieczeństwa, 
technologii chmury, kluczowych technologii 
prorozwojowych i danych, a jednocześnie zachować 
otwartość na wolny handel i wspieranie systemu 
wielostronnego.

Aby to osiągnąć, niezbędne są skoordynowane 
wysiłki przedsiębiorstw, państw członkowskich, 
regionów i instytucji UE.

Istotne jest również zadbanie o ramy uczciwej 
konkurencji w gospodarce cyfrowej, szczególnie dla 
MŚP.

Europejskie centra innowacji 
cyfrowych 
Europejskie centra innowacji cyfrowych (EDIH) mogą 
odegrać zasadniczą rolę w tworzeniu lokalnych, 
regionalnych i międzynarodowych sieci obsługi 
MŚP, aby przyspieszyć ich transformację cyfrową. 
Sieci te powinny obejmować nie tylko EDIH, 
lecz również innych dostawców usług, zarówno 
publicznych, jak i prywatnych. Aby EDIH i ich 
partnerzy odnieśli sukces, muszą być oni ściśle 
powiązani z MŚP i ich społecznościami. Można to 
najskuteczniej osiągnąć z pomocą regionalnych 
i krajowych stowarzyszeń przedsiębiorców i innych 
gremiów przedstawicielskich MŚP.

Wzmacnianie europejskiej 
gospodarki cyberbezpieczeństwa
Cyberbezpieczeństwo jest podstawą konkurencyjnej 
gospodarki cyfrowej w Europie oraz istotną 
częścią europejskiego bezpieczeństwa i obron-
ności. Wzmocnienie europejskiej gospodarki 
cyberbezpieczeństwa powinno być zatem dla UE 
jednym z ważniejszych priorytetów. Rozwój i ochrona 
europejskiego know-how w tym obszarze muszą 
stać się priorytetem dla ustawodawców w UE i dla 
unijnego finansowania, np. przez poszerzanie wiedzy 
na temat cyberbezpieczeństwa w ramach programów 
„Horyzont Europa” i „Cyfrowa Europa”. Kształcenie  
i szkolenie ekspertów w zakresie cyberbezpieczeństwa 
jest również niezbędne, by zaradzić niedoborom 
wykwalifikowanych pracowników w tej dziedzinie. Na 
przykład programy Erasmus+, „Horyzont Europa” oraz 
EIT Digital mogą stanowić istotny przyczynek w tym 
obszarze. Ponadto należy przewidzieć odpowiednie 
środki wsparcia dla przedsiębiorstw. Ważne byłyby 
dostosowanie lub odpowiednia interpretacja 
europejskich zasad przetargów publicznych w taki 
sposób, aby dostawcy europejscy byli traktowani 
priorytetowo.

inwestycji i innych działań gospodarczych. 
Praworządność w sferze gospodarczej jest również 
ważnym czynnikiem lokalizacji i z tego to właśnie 
powodu zapowiadane przez Komisję na 2022 r. 
sprawozdanie na temat praworządności winno  
w większym stopniu uwzględniać ten aspekt.

Współpraca sądowa, która gwarantuje większą 
pewność prawa w stosunkach transgranicznych, 
a obywatelom łatwiejszy dostęp do wymiaru 
sprawiedliwości, ma zasadnicze znaczenie, aby 
promować wspólną kulturę praworządności  
i skuteczne stosowanie Karty praw podstawowych 
Unii Europejskiej.
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Propagowanie edukacji cyfrowej
Kryzys związany z pandemią COVID-19 uwypuklił 
ogromną potrzebę dalszego szerzenia wiedzy 
cyfrowej, a szczególnie upowszechniania 
umiejętności cyfrowych wśród starszych grup 
społeczeństwa UE. Należy promować edukację 
cyfrową na wszystkich poziomach systemu 
oświaty, czy to w systemie szkolnym, szkoleniach 
zawodowych, na wyższych uczelniach, czy też  
w ramach kształcenia dorosłych. Europejski program 
na rzecz umiejętności należy wdrażać z myślą 
o umiejętnościach cyfrowych. Na przykład jednym  
z celów Komisji jest, aby 70% populacji dorosłej 
miało podstawowe umiejętności cyfrowe do 2025 r. 
Plan działania w dziedzinie edukacji cyfrowej na lata  
2021–2027 jest częścią europejskiego programu 
na rzecz umiejętności i obejmuje dwa priorytety 
strategiczne, tj. promowanie efektywnego 
ekosystemu edukacji cyfrowej oraz rozwijanie 
umiejętności cyfrowych na rzecz przemian 
cyfrowych. W szczególności rozwój i promowanie 
umiejętności cyfrowych jest ważnym priorytetem 
dla gospodarki. Można by również dodać szkolenia 
wśród MŚP poświęcone umiejętnościom cyfrowym i 
cyberbezpieczeństwu.

Dzielenie się danymi
Dostęp do danych, nawet dla mniejszych 
przedsiębiorstw, jest warunkiem wstępnym przyszłej 
gospodarki opartej na danych. Ma to kluczowe 
znaczenie dla konkurencyjności, ponieważ może 
służyć zarówno usprawnieniu obecnych procesów, jak 
i rozwojowi nowych modeli biznesowych. Niezbędne 
są bodźce na poziomie europejskim, aby udostępnić 
możliwie dużą ilość danych sektora publicznego 
na rzecz innowacji w administracji, biznesie  
i społeczeństwie. Ponadto przedsiębiorstwa powinny 
być wspierane w konkretny sposób w rozwoju 
innowacyjnych modeli biznesowych opartych na 
danych (np. partnerstwa publiczno-prywatne, 
transfer wiedzy). Gdy obowiązek ujawniania informacji 
obejmie przedsiębiorstwa, należy wziąć pod 
uwagę zasadę interesu przedsiębiorstw w zakresie 
poufności. Ponadto należy przyspieszyć tworzenie 
wysokowydajnej infrastruktury szerokopasmowej, 
aby stworzyć niezbędną infrastrukturę pozwalającą 
przetworzyć duże ilości danych. 

7. Demokracja 
europejska

Społeczność przedsiębiorstw europejskich stanowczo 
popiera demokrację europejską, krajową, regionalną 
i lokalną. Wyłącznie dobrze działające ustroje 
polityczne dają obywatelom i przedsiębiorstwom 
Europy to, czego potrzebują od sektora publicznego. 

Przejrzyste i oparte na faktach kształtowanie polityki 
w instytucjach UE jest warunkiem wstępnym dla 
akceptacji nowych projektów regulacyjnych przez 
przedsiębiorstwa i obywateli Należy skoncentrować 
się bardziej na wdrożeniu i egzekwowaniu 
obowiązujących już przepisów.

Społeczeństwo obywatelskie i pluralizm mediów, 
w tym bezpieczeństwo i ochrona dziennikarzy, 
są filarami demokracji liberalnej. Wolność 
mediów jest jednym z największych problemów  
w ramach strategii na rzecz praw podstawowych 
i praworządności. Europa potrzebuje aktywnego, 
prężnego społeczeństwa obywatelskiego, które 
opowiada się za wolnością mediów tam, gdzie jest 
ona zagrożona. 

Musimy tworzyć nowe podstawy uczestnictwa 
demokratycznego. Samą demokrację uczestniczącą 
należy postrzegać jako fundament odbudowy 
po pandemii COVID-19. A kluczem do tego jest 
zmobilizowanie obywateli. Głos zorganizowanego 

europejskiego społeczeństwa obywatelskiego 
jest kluczowym elementem dyskusji i nie 
można go pomijać. Choć informacja zwrotna od 
poszczególnych osób jest bardzo istotna, taka 
informacja od organizacji, które reprezentują całe 
grupy społeczne i sektory gospodarcze, często 
może być nawet istotniejsza pod względem treści  
i reprezentatywności.
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8. Migracja
Migracja okazuje się być jednym z największych 
i najniebezpieczniejszych klinów, które dzielą 
Europę. 

Europejska polityka dotycząca uchodźców jest 
pełna sprzeczności dostrzeganych przez obywateli 
Europy. Powołujemy się na nasze europejskie 
wartości, a jednocześnie nie jesteśmy w stanie 
stworzyć warunków humanitarnych w regionach 
w szczególnie trudnej sytuacji, w których znajdują 
się duże obozy dla uchodźców, czy uchronić ludzi 
przed utonięciem na Morzu Śródziemnym. We 
wszystkich państwach członkowskich UE istnieją 
siły polityczne, które z ogromnym powodzeniem 
wykorzystują te sprzeczności i strach przed 
nieuregulowaną migracją w swojej działalności 
politycznej. 

Należy zreformować system 
azylowy
W tej chwili na zewnętrznych granicach Unii mamy 
do czynienia ze stanem bezprawia, który może się 
zaostrzyć w związku z kryzysem w Afganistanie. 
Obecnie mamy możliwość wdrożenia humanitarnej 
polityki granicznej, ponieważ od 2017 r. mniej osób 
napływa do Europy w sposób nieuregulowany. 
W tym celu potrzebujemy szybkich i sprawiedliwych 
procedur, bezpiecznych korytarzy, ośrodków dla 
cudzoziemców, w których panują humanitarne 
warunki, porozumień z krajami pochodzenia 
i tranzytu, aby umożliwić szybszą repatriację osób 
niepotrzebujących ochrony w UE po zastosowaniu 
odpowiednich procedur oraz rzeczywisty mechanizm 
solidarności z krajami granicznymi. 

UE powinna promować uregulowaną 
migrację wykwalifikowanych 
pracowników
Jednocześnie będziemy borykać się z coraz bardziej 
zauważalnym niedoborem wykwalifikowanych 
pracowników z uwagi na zmiany demograficzne. 
Powinno to być dla UE powodem dalszego 
promowania uregulowanej migracji, a w szczególności 
ułatwiania imigracji wykwalifikowanych pracowników 
z krajów trzecich (np. specjalistów w dziedzinie IT, 
gospodarki ekologicznej i przedstawicieli zawodów 
medycznych).

9. Edukacja, kultura, młodzież i sport
Gdy UE i jej państwa członkowskie kształtują 
odbudowę po pandemii i gdy przyspieszamy 
transformację ekologiczną i cyfrową, modernizacja 
naszego krajowego systemu oświaty i szkoleń 
powinna stanowić kluczowy priorytet dla polityków, 
aby zadbać o konkurencyjność gospodarek i rozkwit 
społeczeństw.

W czasach, kiedy całą naszą energię powinniśmy 
skoncentrować na tworzeniu większej liczby 
miejsc pracy, powiązania między edukacją a 
rynkiem pracy należy postawić w centrum, głównie  
z myślą o umiejętnościach, aby zadbać o możliwość 
zatrudnienia.

Zaradzić niedoborom kluczowych 
umiejętności  przez zmianę 
programów nauczania  
i dostosowanie ich do wymagań 
przyszłości
Oświata i systemy szkoleń powinny priorytetowo 
traktować niwelowanie niedoboru umiejętności 
cyfrowych, skoro wymaga ich niemal 90% miejsc 
pracy, a 40% Europejczyków wciąż nie posiada w tym 
zakresie podstaw.
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• Państwa członkowskie powinny promować 
edukację w dziedzinie nauki, technologii, 
inżynierii i matematyki (STEM) przez zwiększanie 
atrakcyjności studiów STEM i ścieżek kariery  
w tych dziedzinach, szczególnie koncentrując się 
na zainteresowaniu nimi dziewcząt i kobiet.

• Należy promować cyfryzację na wszystkich 
poziomach systemu oświaty: w systemie 
szkolnym, szkoleniach zawodowych, na wyższych 
uczelniach i w ramach kształcenia dorosłych. Dla 
każdego ucznia w UE istotne jest zapoznanie się  
z podstawowymi pojęciami cyfrowymi  
i wyrobienie sobie jasnego oglądu przyszłych 
wyzwań i szans związanych z cyfryzacją. Ponadto 
kodowanie, obróbka danych itp. powinny znaleźć 
się w każdym programie nauczania. 

• Systemy oświatowe w całej Europie muszą 
zachęcać studentów do dążenia do innowacji. 
Należy krzewić przedsiębiorczość i umiejętności 
interdyscyplinarne przez nowe kreatywne 
metody kształcenia i nauki począwszy od szkoły 
podstawowej.

Partnerstwa publiczno-prywatne w 
zarządzaniu systemami oświaty  
i szkoleń
Innym istotnym składnikiem poprawy możliwości 
zatrudnienia absolwentów jest angażowanie 
przedsiębiorstw w zarządzanie systemami oświaty 
i szkoleń na różnych poziomach, w tym przez 
określenie potrzebnych umiejętności i pełny udział  
w efektywnym dostosowywaniu programów 
nauczania w odpowiednim czasie.

Promowanie sektora kultury 
i sektora kreatywnego jako 
kluczowych podmiotów 
kształtujących odbudowę Europy po 
pandemii
Sektor kultury i sektor kreatywny mają 
strategiczne znaczenie dla utrzymania bogatej 
różnorodności kulturowej Europy oraz zwiększenia 
jej międzynarodowej atrakcyjności, promowania 
innowacji, jak również zrównoważonego wzrostu  
i tworzenia miejsc pracy w UE. 

Państwa członkowskie powinny zmniejszyć 
obciążenia administracyjne i biurokratyczne, które 
dotyczą zwłaszcza MŚP w sektorze kultury i w sektorze 
kreatywnym, a także osób samozatrudnionych, 
poprzez uproszczenie procedur świadczenia 
usług oraz ułatwienie mobilności usług, artystów  
i podmiotów działających w obszarze kultury.

Sektor kreatywny w Europie ma ogromny potencjał, 
ale potrzebuje lepszych warunków ramowych, by  
w pełni się rozwinąć i stać się ważnym, 
konkurencyjnym podmiotem na światowym rynku. 
Niezbędne jest również zdecydowane i ambitne 
uwzględnienie branży kultury i twórczej w polityce 
zewnętrznej UE, w tym w polityce handlowej.

Poprawa europejskiej kultury 
przedsiębiorczości 
Przedsiębiorczość stanowi kluczową umiejętność 
pozwalającą poprawić konkurencyjność 
i innowacyjność, szczególnie w kontekście odbudowy 
po pandemii. 

Pandemia nieproporcjonalnie mocno 
dotknęła młodzież. Zachęcanie do nauczania 
przedsiębiorczości, by rozwijać umiejętności młodych 
ludzi w tej dziedzinie mogłoby być sposobem 
ograniczania bezrobocia i umożliwienia młodym 
ludziom kształtowania swego życia zawodowego.
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