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Priorytety duPriorytety duńńskiej prezydencji w Radzie UEskiej prezydencji w Radzie UE

Dania 1 stycznia 2012 roku przejęła od Polski 
półroczne, rotacyjne przewodnictwo w Radzie Unii 
Europejskiej. Kluczowym zadaniem tej prezydencji ma 
być zapewnienie jedności Unii Europejskiej: mi ędzy 
państwami, które są w strefie euro i poza. 
Podstawowym celem prezydencji Danii jest 
wyprowadzenie Europy z kryzysu gospodarczego i 

„kryzysu braku zaufania”.

Dania nie naleDania nie naleŜŜy do strefy euro i podobnie jak Wielka y do strefy euro i podobnie jak Wielka 
Brytania posiada staBrytania posiada stałłe zwolnienie z obowie zwolnienie z obowiąązku przyjzku przyjęęcia cia 
wspwspóólnej waluty. Mimo tego, zadeklarowalnej waluty. Mimo tego, zadeklarowałła jednak, a jednak, ŜŜe e 
przystprzystąąpi do nowego mipi do nowego mięędzyrzdzyrząądowego paktu fiskalnego. dowego paktu fiskalnego. 
Dania do Unii Europejskiej naleDania do Unii Europejskiej naleŜŜy od 1973 roku i by od 1973 roku i bęędzie dzie 
to juto juŜŜ sisióódme przewodnictwo tego kraju w Radzie UE. dme przewodnictwo tego kraju w Radzie UE. 
Pierwszy raz bPierwszy raz bęędzie je jednak sprawowadzie je jednak sprawowaćć po wejpo wejśściu w ciu w 
ŜŜycie Traktatu z Lizbony, w ktycie Traktatu z Lizbony, w któórym ograniczono rolrym ograniczono rolęę
prezydencji na rzecz Przewodniczprezydencji na rzecz Przewodnicząącego Rady cego Rady 
Europejskiej i Wysokiego Przedstawiciela do spraw Europejskiej i Wysokiego Przedstawiciela do spraw 
WspWspóólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczelnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeńństwa. stwa. 
Dania bDania bęędzie chciadzie chciałła udowodnia udowodnićć jednak, jednak, ŜŜe e „„ w czasach w czasach 
kryzysu Europa jest wiarygodna i potrafi podejmowakryzysu Europa jest wiarygodna i potrafi podejmowaćć
decyzjedecyzje”” . . 
W 2002 roku, podczas poprzedniej prezydencji Danii, na W 2002 roku, podczas poprzedniej prezydencji Danii, na 
szczycie w Kopenhadze zakoszczycie w Kopenhadze zakońńczone zostaczone zostałły negocjacje y negocjacje 
akcesyjne 10 nowych paakcesyjne 10 nowych pańństw, w tym Polski.stw, w tym Polski.

Priorytety zaprezentowane przez Danię przedstawiane są skrótowo 
za pomocą sloganu „Europa gospodarczo odpowiedzialna i 
dynamiczna; zielona i bezpieczna”. Zgodnie z zapowiedziami, 
duńska prezydencja zamierza działać na rzecz odpowiedniego 
wdraŜania nowych zasad dyscypliny finansów publicznych 
przewidzianych w tak zwanym „sześciopaku”, nowej procedury 
kontroli budŜetów narodowych oraz przyjęcia silniejszych regulacji 
sektora finansowego. 
Dania, podobnie jak Polska, duŜą uwagę ma poświęcić równieŜ
rynkowi wewnętrznemu. Wśród zadań w tym obszarze Duńczycy 
wskazują m.in. obniŜenie kosztów administracyjnych dla małych i 
średnich przedsiębiorstw. W programie swojego przewodnictwa 
Dania przywiązuje duŜą wagę do negocjacji w sprawie przyszłej 
perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020, w której 
priorytetowymi dziedzinami do finansowania będą badania i 
innowacyjne technologie. Jednym z priorytetów Danii jest równieŜ
promowanie zielonej gospodarki, w tym wzrost zielonych miejsc 
pracy. Zaznaczyć naleŜy, iŜ Dania jest jednym z unijnych liderów 
pod względem wykorzystania odnawialnych źródeł energii i 
redukcji emisji CO2. 
Dania zapowiedziała równieŜ m.in. przyspieszenie prac nad 
ustanowieniem unijnego systemu azylowego, który mógłby 
stworzyć odpowiednie warunki do przyjmowania uchodźców w 
całej Unii. Duńska prezydencja liczy teŜ, Ŝe wkrótce uda się
przyznać Serbii status kraju kandydującego. 
Dania cieszy się opinią kraju o nierozbudowanej i bardzo dobrze 
zorganizowanej administracji oraz mającego duŜe zrozumienie dla 
wagi polityki spójności, jako polityki, która kreuje wzrost, a nie jest 

polityką charytatywną.



Priorytety duPriorytety duńńskiej prezydencji w Radzie UE (2)skiej prezydencji w Radzie UE (2)

WYDARZENIA/INICJATYWYWYDARZENIA/INICJATYWY

Koniec grudnia był równieŜ okazją dla 

podsumowania polskiej prezydencji. Zdaniem 

polskiego ministra ds. europejskich Mikołaja 

Dowgielewicza udało się pokazać Polskę jako kraj 

dynamiczny, kojarzący się z rozwojem 

gospodarczym i nowoczesną gospodarką. - Polska 

pokazała się jako ten kraj, któremu zaleŜy na 

jedności Unii – uwaŜał minister. 

W ocenie ministra największe sukcesy polskiej 

prezydencji to przyjęcie tzw. „sześciopaku”

wzmacniającego dyscyplinę finansową w państwach 

członkowskich, podtrzymanie idei rozszerzania UE 

oraz oparcie negocjacji nad przyszłą wieloletnią

perspektywą finansową na lata 2014-2020 na 

wyjściowej propozycji Komisji Europejskiej. Mówił

równieŜ, Ŝe w sprawie walki z kryzysem strefy euro i 

przywróceniem szybkiego wzrostu gospodarczego 

„zrobiliśmy to, co mogliśmy”.

Polska i Dania oraz Cypr, ktPolska i Dania oraz Cypr, któóry obejmie przewodnictwo      ry obejmie przewodnictwo      
1 lipca 2012 roku, nale1 lipca 2012 roku, naleŜąŜą wspwspóólnie do tzw. trio prezydencji, lnie do tzw. trio prezydencji, 
w ramach ktw ramach któórego trzy kraje sprawujrego trzy kraje sprawująące po sobie ce po sobie 
przewodnictwo koordynujprzewodnictwo koordynująą mimięędzy sobdzy sobąą ggłłóówne cele, jakie wne cele, jakie 
chcchcąą zrealizowazrealizowaćć w dw dłłuuŜŜszym, 18szym, 18--miesimiesięęcznym okresie. cznym okresie. 
Zgodnie z zaZgodnie z załłooŜŜeniem, kaeniem, kaŜŜde trio skde trio skłłada siada sięę z paz pańństwa stwa 
duduŜŜego i dwego i dwóóch pach pańństw mniejszych, a takstw mniejszych, a takŜŜe z kraje z krajóów w 
„„ starejstarej”” i i „„ nowejnowej”” Unii. WspUnii. Wspóółłpracpracęę w ramach tria Polska,w ramach tria Polska,
Dania i Cypr rozpoczDania i Cypr rozpoczęłęły juy juŜŜ w 2008 roku.w 2008 roku.

Minister zwrócił uwagę, Ŝe „negocjacje nowego wieloletniego budŜetu 

UE będą wielkim wyzwaniem duńskiej prezydencji”. - Presja ze strony 

płatników netto będzie gigantyczna i będzie bardzo, bardzo cięŜko. 

MoŜna się spodziewać, Ŝe negocjacje budŜetowe pokaŜą najgorsze 

oblicze Unii Europejskiej – dodał. 

Źródło: Portal EurActiv.pl
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Nowy system patentowy korzystny dla maNowy system patentowy korzystny dla małłych i ych i śśrednich firmrednich firm

W swoim komunikacie prasowym z dnia 6 grudnia 2011 
Stowarzyszenie Eurochambres przyjmuje z zadowoleniem 
porozumienie, zawarte w tym dniu w Radzie UE, dotyczące 
ujednolicenia ochrony i tłumaczeń patentów. 

Stwierdza w nim, iŜ nowy system patentowy będzie działał
duŜo efektywniej w porównaniu z aktualnie działającym 
zlepkiem systemów krajowych i Ŝe zwiększy znacznie dostęp 
do patentowania małym i średnim przedsiębiorstwom. 

Lepsze będzie pokrycie ochroną patentową, poniewaŜ system 
obowiązywać będzie w 25 krajach UE. Zdaniem 
Stowarzyszenia jest to kluczowe rozwiązanie w przejściu 
gospodarki unijnej na gospodarkę opartą na wiedzy.

Teraz europejskie MŚP posiadają znacznie mniej patentów niŜ
duŜe firmy. Decyzja Rady pozwoli zmniejszyć tę dysproporcję
i pomoŜe, w szczególności firmom powstającym w obszarze 
nowych technologii, chronić ich własność intelektualną a przez 
to wzmacniać ich pozycję konkurencyjną.

Ponadto trzeba poniePonadto trzeba ponieśćść inne opinne opłłaty, ktaty, któóre obowire obowiąązujzująą w w 
krajowych urzkrajowych urzęędach patentowych. Sumaryczne koszty patentu w dach patentowych. Sumaryczne koszty patentu w 
13 krajach cz13 krajach człłonkowskich wynoszonkowskich wynosząą w przybliw przybliŜŜeniu 12500eniu 12500€€ a w a w 
przypadku 27 krajprzypadku 27 krajóów ok. 32000w ok. 32000€€. Koszty te s. Koszty te sąą zaporowe dla zaporowe dla 
mniejszych firm,  nowo powstamniejszych firm,  nowo powstałłych firm innowacyjnych, ych firm innowacyjnych, startstart--
upup’ó’óww czy publicznych organizacji badawczych.czy publicznych organizacji badawczych.
Co wiCo więęcej, posiadacz patentu musi pcej, posiadacz patentu musi płłaciacićć co roku opco roku opłłaty za aty za 
odnowienie w kaodnowienie w kaŜŜdym kraju, gdzie patent uzyskadym kraju, gdzie patent uzyskałł walidacjwalidacjęę. . 
JeJeŜŜeli posiadacz chce przekazaeli posiadacz chce przekazaćć patent lub pozwolipatent lub pozwolićć na na 
uuŜŜytkowanie wynalazku poprzez udzielenie licencji, musi ten fakt ytkowanie wynalazku poprzez udzielenie licencji, musi ten fakt 
zarejestrowazarejestrowaćć w urzw urzęędzie patentowym kadzie patentowym kaŜŜdego kraju. dego kraju. 
W nowym systemie opW nowym systemie opłłaty proceduralne w Europejskim Urzaty proceduralne w Europejskim Urzęędzie dzie 
Patentowym (EPO) pozostanPatentowym (EPO) pozostanąą bez zmian. Natomiast bez zmian. Natomiast 
radykalnemu obniradykalnemu obniŜŜeniu ulegneniu ulegnąą koszty ochrony patentowej po koszty ochrony patentowej po 
udzieleniu patentu, tj. koszty tudzieleniu patentu, tj. koszty tłłumaczenia umaczenia ŜąŜądania ochrony na dania ochrony na 
terenie 25 krajterenie 25 krajóów na dwa pozostaw na dwa pozostałłe je jęęzyki proceduralne, co zyki proceduralne, co 
wyniesie 680wyniesie 680€€ ..
Wprowadzono pewne przejWprowadzono pewne przejśściowe wymogi co do tciowe wymogi co do tłłumaczeumaczeńń, , 
zanim nie zostanie upowszechniony wysokiej jakozanim nie zostanie upowszechniony wysokiej jakośści system ci system 
automatycznego tautomatycznego tłłumaczenia. W zwiumaczenia. W zwiąązku z tym, przez okres zku z tym, przez okres 
przejprzejśściowy ciowy –– maks. 12 lat, patenty europejskie udzielone w maks. 12 lat, patenty europejskie udzielone w 
jjęęzykach francuskim lub niemieckim bzykach francuskim lub niemieckim bęęddąą musiamusiałły byy byćć
ttłłumaczone na jumaczone na jęęzyk angielski a te udzielone w angielskim bzyk angielski a te udzielone w angielskim bęęddąą
musiamusiałły zostay zostaćć przetprzetłłumaczone na jakiumaczone na jakiśś inny oficjalny jinny oficjalny jęęzyk UE. zyk UE. 
Te dodatkowe wymogi spowodujTe dodatkowe wymogi spowodująą nieco wynieco wyŜŜsze koszty w okresie sze koszty w okresie 
przejprzejśściowym, ale nawet wtedy, koszty wyniosciowym, ale nawet wtedy, koszty wyniosąą mniej nimniej niŜŜ 25002500€€
na obszarze 25 krajna obszarze 25 krajóów czw człłonkowskich.onkowskich.
JeJeśśli patentujli patentująący zdecyduje sicy zdecyduje sięę na rozszerzenie ochrony na 27 na rozszerzenie ochrony na 27 
krajkrajóów UE, to ochrona kosztowaw UE, to ochrona kosztowaćć bbęędzie tylko 20% obecnych dzie tylko 20% obecnych 
kosztkosztóów walidacji. w walidacji. ŹŹrróóddłło: EURAXESSo: EURAXESS

Obecnie, aby patent europejski dziaObecnie, aby patent europejski działłaałł w danym kraju w danym kraju 
czczłłonkowskim, musi zostaonkowskim, musi zostaćć uprawomocniony w tym kraju. uprawomocniony w tym kraju. 
Takie walidacje sTakie walidacje sąą kosztowne. Tkosztowne. Tłłumaczenia patentumaczenia patentóów sw sąą
szczegszczegóólnie drogie i lnie drogie i śśrednio kosztujrednio kosztująą ok. 75ok. 75€€ -- 8585€€ za stronza stronęę. . 
Przy typowej objPrzy typowej objęętotośści tekstu ok. 20 stron, koszt pojedynczego ci tekstu ok. 20 stron, koszt pojedynczego 
ttłłumaczenia moumaczenia moŜŜe przekraczae przekraczaćć 15001500€€. Kolejnym kosztem jest . Kolejnym kosztem jest 
wynajwynajęęcie przedstawicieli, ktcie przedstawicieli, któórzy porzy pośśredniczrednicząą pomipomięędzy dzy 
wwłłaaśścicielem patentu a krajowym urzcicielem patentu a krajowym urzęędem patentowym w celudem patentowym w celu
zapewnienia zgodnozapewnienia zgodnośści z wymogami w kaci z wymogami w kaŜŜdym padym pańństwie  i  stwie  i  
certyfikowania tcertyfikowania tłłumaczeniaumaczenia..
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Uczenie siUczenie sięę od najlepszych w Europie od najlepszych w Europie -- praktyki dla branpraktyki dla bran ŜŜy poligraficznejy poligraficznej

W ramach unijnego programu Leonardo da Vinci Stowarzyszenie InŜynierów i Techników 
Mechaników Polskich organizuje projekt wyjazdów staŜowych dla pracowników sektora 
poligraficznego, które odbywać się będą w wiodących europejskich firmach branŜy poligraficznej 
jak np. SDV w Niemczech. 

Projekt skierowany jest głównie do małych i średnich przedsiębiorstw z branŜy poligraficznej i ich 
pracowników, a takŜe do instytucji i organizacji wspierających rozwój firm tego sektora i 
kształcenie zawodowe osób pracujących w tej branŜy w Polsce.

Celem jest umoŜliwienie praktycznego zapoznania się z funkcjonowaniem wiodących 
przedsiębiorstw branŜy poligraficznej w Europie. Uczestnicy będą mieli moŜliwość zapoznania się
z metodami zarządzania firmą oraz zasadami dostosowywania jej profilu produkcji do specyfiki
regionu i rynku w jakim funkcjonuje, a tak Ŝe z metodami poszukiwania i pozyskiwania klientów, 
procesami technologicznymi - od przygotowania materiałów do druku, doboru odpowiednich 
technologii produkcji w zaleŜności od potrzeb jakościowych i ilościowych - do organizacji 
dystrybucji gotowych publikacji.

Koszty uczestnictwa będą pokrywane z funduszy europejskich. 

Wyjazdy planowane są sukcesywnie w kilkuosobowych grupach w terminie od sierpnia 2012 do 
kwietnia 2013 a ich czas trwania nie przekroczy 2 tygodni. 

W przypadku zainteresowania się projektem polecamy stronę internetową Ośrodka Badań i Analiz 
SIMP: http://www.obia.elpis.pl/index.php?a=program-leonardo
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Rok 2012 trudny dla przedsiRok 2012 trudny dla przedsięębiorcbiorcóów: badanie w: badanie EuropeanEuropean EconomicEconomicSurveySurvey

Wśród liderów UE trwają dyskusje o wyjściu z kryzysu 
zadłuŜenia oraz o strategiach dla stabilności i wzrostu 
Europy. Tymczasem najnowsza edycja corocznego 
badania klimatu biznesowego – European Economic
Survey*  - wykazała, iŜ firmy przygotowują się na 
trudny rok 2012.

*Rokrocznie z inicjatywy Stowarzyszenia *Rokrocznie z inicjatywy Stowarzyszenia 
Europejskich Izb PrzemysEuropejskich Izb Przemysłłowo Handlowych owo Handlowych 
EurochambresEurochambres izby w krajach i regionach Europy izby w krajach i regionach Europy 
zadajzadająą przedsiprzedsięębiorcom 12 pytabiorcom 12 pytańń wedwedłług jednolitego ug jednolitego 
kwestionariusza. Przedsikwestionariusza. Przedsięębiorcy pytani sbiorcy pytani sąą o aktualne  o aktualne  
i oczekiwane wyniki w perspektywie kolejnego roku i oczekiwane wyniki w perspektywie kolejnego roku ––
dotyczdotycząące 6ce 6--ciu obszarciu obszaróów: obrotw: obrotóów, sprzedaw, sprzedaŜŜy y 
krajowej, eksportu, zatrudnienia, inwestycji a takkrajowej, eksportu, zatrudnienia, inwestycji a takŜŜe e 
warunkwarunkóów prowadzenia biznesu. Wskazujw prowadzenia biznesu. Wskazująą jednjednąą z z 
trzech odpowiedzi na katrzech odpowiedzi na kaŜŜde pytanie: de pytanie: --”” wzrost/poprawa wzrost/poprawa 
w stosunku do minionego rokuw stosunku do minionego roku”” , , --„„ bez zmian w bez zmian w 
stosunku do minionego rokustosunku do minionego roku”” lub lub --
„„ spadek/pogorszenie w stosunku do minionego rokuspadek/pogorszenie w stosunku do minionego roku”” ..
W 19W 19--tej jutej juŜŜ edycji tego badania izby z 25 krajedycji tego badania izby z 25 krajóów w 
Europy zebraEuropy zebrałły odpowiedzi bezpoy odpowiedzi bezpośśrednio od niemal rednio od niemal 
7070 000 przedsi000 przedsięębiorstw. Dlatego wbiorstw. Dlatego włłaaśśnie badanie to nie badanie to 
jest realistycznym i wartojest realistycznym i wartośściowym obrazem oczekiwaciowym obrazem oczekiwańń
prywatnego sektora gospodarki europejskiej na prywatnego sektora gospodarki europejskiej na 
kolejny rok.kolejny rok.

Główne wnioski z edycji badania EES 2012  :

• Postępujące efekty spowolnienia gospodarczego i kryzys zadłuŜenia 
krajów strefy Euro znacznie zmniejszyły zaufanie biznesowe i nadzieje 
zarówno w krajach strefy jak i poza nią.

•Tworzenie nowych miejsc pracy nie postępuje w tym roku, ale 
większość firm chciałoby utrzymać obecny poziom zatrudnienia.

• Przewidywania co do sprzedaŜy krajowej są niskie i odzwierciedlają
ostroŜność w nastawieniu konsumentów, jak równieŜ same 
przedsiębiorstwa mają ostroŜne plany inwestycyjne na ten rok.  

• Pozytywne przewidywania co do sprzedaŜy eksportowej na 2012 rok 
wyraźnie odstają od scenariuszy w innych badanych obszarach., gdzie 
przedsiębiorcy wykazują więcej ostroŜności i niepewności, co 
szczególnie dotyczy krajów strefy Euro, a w eksporcie upatrują
głównego źródła przychodów ze sprzedaŜy w tym roku.

Porównanie tej edycji z badaniem przewidywań na 2009 rok, 
przeprowadzanym w czasie, kiedy gwałtownie wybuchł kryzys 
finansowy, pokazuje, Ŝe przedsiębiorcy są mniejszymi pesymistami niŜ
byli trzy lata temu.

Eurochambres ocenia, Ŝe mimo niemal czterech lat trwającego 
spowolnienia gospodarczego i niepewności, przedsiębiorcy są wciąŜ
odporni. JednakŜe ta odporność ma granice i firmy zarówno nie chcą
jak i nie są zdolne do podejmowania się naprawy Europy bez szybkich i 
zdecydowanych działań ze strony liderów politycznych dla poprawy 
warunków prowadzenia biznesu.

Europejskie opracowanie badania EES 2012: www.eurochambres.eu/content/Default.asp?PageID=78
Wyniki i komentarze w Polsce: http://www.kig.pl/naszglos/badania/2699-przedsibiorcy-o-perspektywach-na-rok-2012.html
http://www.newseria.pl/news/przedsiebiorcy_w_dobrych,p96751422
http://www.tvbiznes.pl/rok-2011-jaki-byl-dla-przedsiebiorcow,10942890,37,klip.html
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Zaproszenie do skZaproszenie do skłładania wnioskadania wnioskóów: konkurs Programu IEE 2012w: konkurs Programu IEE 2012

Agencja Wykonawcza Komisji Europejskiej ds. Konkurencyjności i Innowacji (EACI) ogłosiła kolejne 
zaproszenie do składania wniosków na projekty rozpowszechniająco-promocyjne w ramach programu 
Inteligentna Energia Europa. Ostateczny termin składania wniosków mija 8 maja 2012r. Zaproszenie do 
składania wniosków dostępne jest na stronie EACI:
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/files/call_for_proposals/call_2012_en.pdf

Program Program „„ Inteligentna Energia Inteligentna Energia –– EuropaEuropa”” (IEE) (IEE) 
jest programem europejskim dofinansowujjest programem europejskim dofinansowująącym cym 
dziadziałłania ania nieinwestycyjnenieinwestycyjne w zakresie w zakresie 
promowania poprawy efektywnopromowania poprawy efektywnośści ci 
energetycznej i wykorzystania odnawialnych energetycznej i wykorzystania odnawialnych 
źźrróódedełł energii.energii.

W ramach programu IEE nie ma moW ramach programu IEE nie ma moŜŜliwoliwośści ci 
sfinansowania sfinansowania ŜŜadnych badaadnych badańń naukowych oraz naukowych oraz 
inwestycji. Ginwestycji. Głłóównymi instrumentami tego wnymi instrumentami tego 
programu sprogramu sąą projekty informacyjnoprojekty informacyjno--promocyjne promocyjne 
oraz inicjatywy ELENA. Program IEE stanowi oraz inicjatywy ELENA. Program IEE stanowi 
czczęśćęść Programu Ramowego na rzecz Programu Ramowego na rzecz 
KonkurencyjnoKonkurencyjnośści i Innowacji (CIP).ci i Innowacji (CIP).

Realizując działania Krajowego Punktu 
Kontaktowego Programu IEE,  Krajowa Agencja 
Poszanowania Energii S.A. rozpowszechnia 
informacje o Programie IEE wśród potencjalnych 
beneficjentów w Polsce oraz słuŜy im pomocą
począwszy od składania wniosku, poszukiwania 
partnerów, poprzez fazę negocjacji aŜ po pomoc w 
rozwiązywaniu problemów podczas realizacji 
projektów.

Informujemy, iŜ w ślad za Europejskim Dniem 
Informacyjnym 24-go stycznia 2012r. w Brukseli, 
Krajowy Punkt Kontaktowy Programu IEE 
przygotuje cykl Krajowych Dni Informacyjnych 
Programu IEE w lutym 2012 r. w róŜnych miastach 
Polski. Więcej: http://cip.gov.pl/iee-kpkkape
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WYDARZENIA/INICJATYWYWYDARZENIA/INICJATYWY

„Plan działania na rzecz Europy efektywnie korzystającej 

z zasobów”, opublikowany przez Komisję Europejską

jesienią 2011 roku, proponuje spójną strategię, która 

zapewni dostęp do zasobów naturalnych przyszłym 

pokoleniom i której celem jest uniezaleŜnienie wzrostu 

gospodarczego od zasobów.

WedWedłług danych ug danych ŚŚwiatowej Rady Biznesu na rzecz wiatowej Rady Biznesu na rzecz 
ZrZróównowawnowaŜŜonego Rozwoju zapotrzebowanie na onego Rozwoju zapotrzebowanie na 
ŜŜywnoywnośćść, pasze i w, pasze i włłóókna  ma zwikna  ma zwięększykszyćć sisięę do 2050 roku do 2050 roku 
o 70%, podczas gdy wzrostowi tego zapotrzebowania o 70%, podczas gdy wzrostowi tego zapotrzebowania 
towarzyszy degradacja w 60% najwatowarzyszy degradacja w 60% najwaŜŜniejszych niejszych 
śświatowych ekosystemach, ktwiatowych ekosystemach, któóre zaopatrujre zaopatrująą ludzi w te ludzi w te 
produkty. Jednoczeprodukty. Jednocześśnie  kanie  kaŜŜdego dnia przybywa na dego dnia przybywa na 
śświecie 200 tys. ludzi a do kowiecie 200 tys. ludzi a do końńca przyszca przyszłłej dekady do ej dekady do 
wysoko konsumujwysoko konsumująących klas cych klas śśrednich w krajach rednich w krajach 
rozwijajrozwijająących sicych sięę mogmogąą dodołąłączyczyćć nawet dwa miliardy nawet dwa miliardy 
ludzi.ludzi.

Doskonałym przykładem wyzwań i szans, jakie stawia przed 

Unią przejście na gospodarkę opartą na bardziej efektywnym 

wykorzystaniu zasobów, są odpady. Obecnie w Europie wyrzuca 

się trzy miliardy ton śmieci i ilość ta stale wzrasta. Dzięki 

stosowanym juŜ obecnie  wysoko zaawansowanym metodom 

recyklingu, odzyskowi podlega 40% odpadów. Dzięki 

odpowiednim bodźcom, w tym wzmocnieniu rynków materiałów 

wtórnych, moŜna by odzyskiwać ich znacznie więcej, 

jednocześnie produkując wyroby po konkurencyjnych cenach.

Dla wydajnego gospodarowania zasobami Plan  proponuje 

zestaw rynkowych instrumentów do wdroŜenia przez władze 

krajowe, które stworzą popyt i podaŜ na ekologiczne produkty. 

Odpowiednimi bodźcami mogą tu być takie inicjatywy, jak 

ekoprojekt, oznakowanie ekologiczne, ekologiczne zamówienia 

publiczne oraz przeniesienie obciąŜeń podatkowych z 

zatrudnienia na działania szkodliwe dla środowiska.

Plan działania na rzecz Europy efektywnie korzystającej z 
zasobów: http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/

Stanowisko izb europejskich zrzeszonych w Eurochambres w 
konsultacjach społecznych Komisji Europejskiej dot. Planu: 
http://www.eurochambres.eu/DocShare/docs/1/NDKPGHPCHO
NHGEGLBNAPKPPPYE9YBYW3BD7YG3BYTE4Q/EUROC
HAMBRES/docs/DLS/wp-2011-00924-01.pdf

Plan określa najwaŜniejsze zasoby, których efektywne 

wykorzystanie jest priorytetem: woda, powietrze, gleba, 

środowisko morskie i usługi ekosystemowe. WyróŜniono 

trzy priorytetowe obszary działań: Ŝywność, budownictwo 

i transport. Wspólnie odpowiadają one za 70%-80% 

wszystkich negatywnych skutków dla środowiska.
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