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Rok 2019 ma szczególne znaczenie dla Unii Europejskiej. Wybory do Parlamentu Europejskiego (23–26
maja) wykazały wzrost społecznego zainteresowania
w państwach członkowskich przyszłymi losami Unii,
o czym świadczy wysoka frekwencja (powyżej 50%).
Jednocześnie pozwalają one na optymizm jeśli chodzi
o główne wyzwanie, z jakim konfrontowany jest w ostatnich latach proces integracji europejskiej: coraz głośniejsza artykulacja ruchów antyeuropejskich, nacjonalistycznych, ksenofobicznych, populistycznych. Zostały
one w następstwie wyborów relatywnie osłabione
w Parlamencie Europejskim, a ugrupowania pro-integracyjne zyskały zdecydowaną większość, przy czym
mocniejszą niż dotychczas pozycję osiągnęli zieloni
i liberałowie, przełamując dotychczasową dominację
partii chadeckiej i socjaldemokratycznej. Po wyborach
do Parlamentu Europejskiego rozpoczął się niezmiernie istotny proces wyłaniania kandydatów na najważniejsze unijne stanowiska, przy czym bez wątpienia
w centrum uwagi znajdowało się powołanie nowego
kolegium Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen,
desygnowana na przewodniczącą Komisji, w swoim
„Programie dla Europy” przedstawiła zestawienie najważniejszych wytycznych na nadchodzącą kadencję
2019–2024: 1) Europejski Zielony Ład, 2) Gospodarka,
która służy ludziom, 3) Europa na miarę ery cyfrowej,
4) Ochrona naszego europejskiego stylu życia (w tym
praworządność i tworzenie polityki migracyjnej), 5) Silniejsza pozycja Europy w świecie, 6) Nowy impuls dla
demokracji europejskiej. Z drugiej strony rok 2019 jest

również niezmiernie istotny dla pozycji Polski w procesie integracji kontynentu europejskiego. W ostatnich
czterech latach rządząca formacja nie tylko relatywizowała znaczenie Unii Europejskiej. W węzłowych
kwestiach dystansowała się wobec projektów Unii:
wspólnego pieniądza – euro, polityki klimatycznej, kryzysu migracyjnego, budowania wspólnej polityki obronnej UE. Przede wszystkim jednak rozwój wewnętrzny
w Polsce wzbudził zasadnicze wątpliwości z punktu
widzenia praworządności. Stało się to przyczyną „uruchomienia” wobec Polski, po raz pierwszy w historii
UE, procedury art. 7 TUE („wyraźne ryzyko naruszenia wartości”, o których mówi art. 2 TUE). W stosunku
do Polski wszczętych zostało również szereg postępowań przed Trybunałem Sprawiedliwości UE, z których
dwa zakończyły się wyrokami Trybunału, wskazującymi na naruszenie praworządności. W konsekwencji,
znaczenie Polski w Unii Europejskiej istotnie osłabło...
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KONKURS CZEŚĆ, EUROPO!
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Komisja Europejska wydała dzisiaj zalecenie skierowane
do Rady w sprawie rozpoczęcia negocjacji dotyczących
nowego partnerstwa ze Zjednoczonym Królestwem.
Zalecenie opiera się na istniejących wytycznych
i konkluzjach Rady Europejskiej oraz na deklaracji politycznej uzgodnionej przez Unię Europejską
i Zjednoczone Królestwo w październiku 2019 r.
Obejmuje ono kompleksową propozycję wytycznych negocjacyjnych określających zakres i warunki przyszłego partnerstwa, które Unia Europejska
zamierza ustanowić ze Zjednoczonym Królestwem.
Wytyczne te obejmują wszystkie obszary zainteresowania, w których wymagane są negocjacje, w tym
współpracę handlową i gospodarczą, współpracę organów ścigania i wymiarów sprawiedliwości
w sprawach karnych, politykę zagraniczną, bezpieczeństwo i obronę, udział w programach Unii oraz
inne obszary tematyczne współpracy. W rozdziale
poświęconym zarządzaniu przedstawiono zarys
ogólnych ram zarządzania obejmujących wszystkie
obszary współpracy gospodarczej i w zakresie bezpieczeństwa.
Podobnie jak w przypadku negocjacji w sprawie
Umowy o wystąpieniu, Komisja, jako negocjator Unii,
zamierza kontynuować działania w ścisłej koordynacji z Radą i jej organami przygotowawczymi, jak również z Parlamentem Europejskim.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von
der Leyen powiedziała: Teraz musimy zabrać się do
pracy. Czasu jest niewiele. Będziemy negocjować w sposób sprawiedliwy i przejrzysty, jednak do samego końca
będziemy bronić interesów UE i naszych obywateli.
Michel Barnier, główny negocjator Komisji Europejskiej, stwierdził: Będziemy prowadzić negocjacje w dobrej wierze. Komisja będzie nadal ściśle współpracować
z Parlamentem Europejskim i Radą. Naszym zadaniem
będzie ochrona i realizacja interesów naszych obywateli
i naszej Unii, a jednocześnie będziemy dążyli do wypracowania rozwiązań, które uszanują decyzje Zjednoczonego
Królestwa.
Co dalej?
Rada będzie musiała przyjąć projekt wytycznych
negocjacyjnych. Będzie to formalne upoważnienie
Komisji do rozpoczęcia negocjacji jako negocjator
Unii.
Przebieg procedury
W dniu 31 stycznia 2020 r. Zjednoczone Królestwo
wystąpiło z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euratomu).
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Warunki wystąpienia określono w Umowie o wystąpieniu, która weszła w życie 1 lutego 2020 r. Przewiduje ona okres przejściowy, w trakcie którego prawo
unijne ma nadal zastosowanie do Zjednoczonego
Królestwa co najmniej do 31 grudnia 2020 r., chyba
że Wspólny Komitet ustanowiony na mocy Umowy
o wystąpieniu przyjmie przed dniem 1 lipca 2020 r.
jedną decyzję przedłużającą okres przejściowy
o maksymalnie rok lub 2 lata.

INDEKS PERCEPCJI
KORUPCJI

W wytycznych z dnia 23 marca 2018 r. Rada Europejska potwierdziła, że Unia jest zdeterminowana,
by w przyszłości utrzymywać jak najbliższe stosunki
partnerskie ze Zjednoczonym Królestwem. Zgodnie
z tymi wytycznymi takie partnerstwo powinno obejmować współpracę handlową i gospodarczą oraz
inne obszary, w szczególności walkę z terroryzmem
i przestępczością międzynarodową, oraz bezpieczeństwo, obronę i politykę zagraniczną.
Ramy tego przyszłego partnerstwa między Unią
Europejską i Zjednoczonym Królestwem określono
w deklaracji politycznej.
Dzisiejsze zalecenie Komisji Europejskiej jest pierwszym krokiem w procesie negocjacji, gdyż Komisja
zwróciła się do Rady o upoważnienie do formalnego
rozpoczęcia negocjacji dotyczących nowego partnerstwa ze Zjednoczonym Królestwem.

Propozycja wytycznych negocjacyjnych dotyczących
nowego partnerstwa ze Zjednoczonym Królestwem
Strona internetowa:
UE i Zjednoczone Królestwo – wypracowanie nowego partnerstwa Przewodnik po negocjacjach
Pytania i odpowiedzi dotyczące wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej w dniu 31
stycznia 2020 r. (24 stycznia 2020 r.)

23 stycznia 2020 roku ogłoszono wyniki kolejnej edycji
Indeksu Percepcji Korupcji (Corruption Perceptions Index – CPI). Badanie prowadzone jest przez Transparency International, organizację międzynarodową, działającą na rzecz przejrzystości i uczciwości w życiu
publicznym i gospodarczym.
Indeks ma charakter wieloźródłowy, powstaje
w oparciu o ankiety uzupełniane przez przedstawicieli środowisk biznesowych, a także o oceny sporządzane przez ekspertów z danego kraju. W najnowszym raporcie, podobnie jak w roku ubiegłym,
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ewaluacji poddano 180 krajów, które mogą otrzymać
od 0 (kraj wysoce skorumpowany) do 100 punktów
(znikoma skala korupcji). Jest to narzędzie służące
do szacunkowego pomiaru korupcji poprzez badanie
postrzegania skali tego zjawiska.
W zestawieniu za 2019 rok, Polska zajęła 41. miejsce, otrzymując 58 punktów. Średni wynik dla grupy Europa Zachodnia i Unia Europejska, do której
należy Polska wynosi 66 punktów. Polska należy
więc do grupy krajów najskuteczniej walczących
z korupcją, bowiem wśród pierwszych 20 miejsc
w Indeksie aż 14 zajmują państwa tego regionu.
Przedstawiciele Transparency International podkreślają, że choć region Europy Zachodniej i Unii
Europejskiej może poszczycić się znaczącymi sukcesami w walce z korupcją, to wciąż pozostaje wiele obszarów wymagających większego i bardziej
efektywnego zaangażowania.

KOMISJA EUROPEJSKA
POMAGA POLSCE
POZYSKIWAĆ ENERGIĘ
Z ODPADÓW

Komisja Europejska zatwierdziła dzisiaj dwie inwestycje
z Funduszu Spójności, które umożliwią pozyskiwanie
energii z odpadów, co wpłynie na lepsze gospodarowanie
odpadami w Polsce.
Niemal 63 mln euro zostanie przeznaczone na budowę zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Gdańsku. Dzięki termicznej utylizacji około

160 tys. ton stałych odpadów komunalnych rocznie
zakład będzie jednocześnie wytwarzał energię elektryczną i ciepło użytkowe.
Komisja zatwierdziła dzisiaj także wartą blisko 40
milionów euro inwestycję, która będzie polegała na
budowie podobnego zakładu odzysku energii w Olsztynie. Także ten zakład będzie pozyskiwał energię
cieplną i energię elektryczną ze stałych odpadów
komunalnych. W ten sposób zapewni zarówno efektywne gospodarowanie odpadami, jak i zaspokoi zapotrzebowanie mieszkańców na energię.
Komisarz ds. spójności i reform Elisa Ferreira powiedziała: Te projekty to dobre przykłady stosowania zasady, którą kierujemy się w polityce spójności UE: „myśl
globalnie, działaj lokalnie”. Lokalnie zakłady te przyczynią się do lepszego przetwarzania odpadów i poprawy
efektywności wytwarzania energii w obu miastach, zaś
globalnie ograniczą uciążliwość odpadów dla środowiska w całym obszarze Morza Bałtyckiego.
Zakład w Olsztynie ma zostać uruchomiony w listopadzie 2022 r. Inwestycja w Gdańsku ma zacząć
pracę od stycznia 2023 r., a towarzyszyć jej będą
działania edukacyjne i promocyjne skierowane do
miliona lokalnych mieszkańców, mające unaocznić
im, jak ważne jest ograniczenie wytwarzania odpadów i właściwa ich utylizacja.
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W okresie budżetowym 2014-2020 Polska otrzymuje ponad 10 mld euro wsparcia z unijnej polityki spójności na rzecz ochrony środowiska i efektywnego
gospodarowania zasobami.

5G: KOMISJA ZATWIERDZA
UNIJNY ZESTAW
NARZĘDZI I OKREŚLA
DALSZE DZIAŁANIA

Bezpieczne sieci 5G: Komisja zatwierdza unijny zestaw
narzędzi i określa dalsze działania
Komisja zatwierdza dziś wspólny zestaw narzędzi
ograniczających ryzyko uzgodnionych przez państwa członkowskie UE, aby stawić czoła zagrożeniom dla bezpieczeństwa związanym z uruchomieniem sieci 5G, czyli sieci telefonii komórkowej
piątej generacji.
Działania te stanowią odpowiedź na apel Rady Europejskiej o przyjęcie wspólnego podejścia do bezpieczeństwa 5G i są następstwem uwzględniającego
ten apel zalecenia Komisji z marca 2019 r. Państwa
członkowskie określiły już zagrożenia i luki na szczeblu krajowym oraz opublikowały wspólną ocenę

ryzyka UE. W oparciu o zestaw narzędzi państwa
członkowskie zobowiązują się do kontynuowania
wspólnych działań w oparciu o obiektywną ocenę
zidentyfikowanych zagrożeń i proporcjonalne środki ograniczające ryzyko. W oparciu o przyjęty dziś
komunikat Komisja inicjuje odpowiednie działania
w ramach swoich kompetencji i wzywa do wprowadzenia kluczowych środków do 30 kwietnia 2020 r.
Margrethe Vestager, wiceprzewodnicząca wykonawcza ds. Europy na miarę ery cyfrowej, powiedziała: Dzięki 5G możemy robić wspaniałe rzeczy. Wykorzystuje się ją w medycynie spersonalizowanej, rolnictwie
precyzyjnym i sieciach energetycznych, które mogą funkcjonować w oparciu o wszystkie rodzaje energii ze źródeł
odnawialnych. Będzie to miało pozytywne skutki, ale tylko
wtedy, gdy będziemy w stanie zapewnić bezpieczeństwo
naszych sieci. Dopiero wówczas transformacja cyfrowa
przyniesie korzyści wszystkim obywatelom.
Margaritis Schinas, wiceprzewodniczący odpowiedzialny za promowanie naszego europejskiego stylu
życia, powiedział: Autentyczna unia bezpieczeństwa to
unia, która chroni obywateli, przedsiębiorstwa i infrastrukturę krytyczną Europy. 5G będzie technologią o przełomowym znaczeniu, ale nie można wprowadzić jej kosztem
bezpieczeństwa naszego rynku wewnętrznego. Zestaw
narzędzi jest ważnym elementem wspólnych, nieustannych starań UE na rzecz lepszej ochrony naszej infrastruktury krytycznej.
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Thierry Breton, komisarz ds. rynku wewnętrznego,
powiedział: Europa ma wszystko, czego potrzebuje, by
odgrywać wiodącą rolę w wyścigu technologicznym. Czy
chodzi o rozwijanie, czy też wdrażanie technologii 5G –
nasz przemysł już dawno wyszedł z bloków startowych.
Obecnie dajemy państwom członkowskim UE, operatorom
telekomunikacyjnym i użytkownikom narzędzia służące
budowaniu i ochronie europejskiej infrastruktury o najwyższych standardach bezpieczeństwa, tak byśmy wszyscy
mogli w pełni skorzystać z potencjału, jaki ma do zaoferowania technologia 5G.

Technologia 5G, która według szacunków w 2025 r.
w skali globalnej będzie generować przychody rzędu
225 mld euro, stanowi kluczowy atut Europy, który pozwoli jej konkurować na światowych rynkach;
bezpieczeństwo tej technologii ma zatem decydujące znaczenie dla zapewnienia strategicznej autonomii Unii. Dotyczy to miliardów połączonych przedmiotów i systemów, w tym w kluczowych sektorach,
takich jak energetyka, transport, bankowość i opieka
zdrowotna, a także w systemach kontroli przemysłowej przetwarzających wrażliwe informacje oraz
w pomocniczych systemach bezpieczeństwa.

Chociaż za bezpieczeństwo procesu wdrożenia sieci 5G w dużej mierze odpowiedzialni są uczestnicy
rynku, a odpowiedzialność za bezpieczeństwo narodowe spoczywa na państwach członkowskich, to
bezpieczeństwo sieci 5G jest kwestią o strategicznym znaczeniu dla całego jednolitego rynku i suwerenności technologicznej UE. Ściśle skoordynowane
wdrożenie zestawu narzędzi jest niezbędne, aby
zapewnić przedsiębiorstwom i obywatelom UE możliwość pełnego korzystania w bezpieczny sposób
z wszystkich zalet tej nowej technologii.

Jednocześnie ze względu na mniej scentralizowaną
architekturę, inteligentną moc obliczeniową w architekturze rozproszonej, konieczność zapewnienia
większej liczby anten i większą zależność od oprogramowania sieci 5G są bardziej podatne na ataki.
Zagrożenia dla cyberbezpieczeństwa nasilają się
i stają się coraz bardziej wyrafinowane. Ponieważ
wiele kluczowych usług będzie zależało od 5G, zapewnienie bezpieczeństwa sieci ma ogromne znaczenie strategiczne dla całej UE.

Sieci 5G odegrają kluczową rolę w przyszłym rozwoju europejskiej gospodarki cyfrowej i europejskiego społeczeństwa. Będą one główną siłą napędową
przyszłych usług cyfrowych w najważniejszych obszarach życia obywateli i będą stanowić ważną podstawę transformacji cyfrowej i zielonej transformacji.

Nowe badanie Eurobarometru, również opublikowane w dniu dzisiejszym, wskazuje na rosnącą świadomość w zakresie cyberprzestępczości: 52 proc.
respondentów stwierdziło, że posiada dość dobrą
lub bardzo dobrą znajomość problemu cyberprzestępczości w porównaniu z 46 proc. w 2017 r.
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Konkluzje dotyczące unijnego zestawu narzędzi
Państwa członkowskie, działając za pośrednictwem
grupy współpracy ds. bezpieczeństwa sieci i informacji, przyjęły zestaw narzędzi. Zestaw narzędzi
uwzględnia wszystkie rodzaje ryzyka zidentyfikowane w ramach skoordynowanej oceny UE, w tym
zagrożenia związane z czynnikami nietechnicznymi,
takie jak ryzyko ingerencji państwa spoza UE lub
podmiotów wspieranych przez obce państwa na
dowolnym etapie łańcucha dostaw rozwiązań 5G.
W oparciu o sprawozdanie z unijnej oceny ryzyka
przeprowadzonej w październiku ubiegłego roku
w zestawie narzędzi uwzględniono środki techniczne i strategiczne oraz odpowiednie działania mające
na celu zwiększenie ich skuteczności. Środki te skalibrowano w oparciu o obiektywne czynniki.
W konkluzjach dotyczących zestawu narzędzi państwa członkowskie zobowiązały się zaostrzyć wymogi w zakresie bezpieczeństwa, oceniać profile
ryzyka dostawców, stosować odpowiednie ograniczenia w odniesieniu do dostawców uznanych za
stwarzających wysokie ryzyko, w tym niezbędne
wyłączenia w odniesieniu do kluczowych zasobów
uznanych za krytyczne i wrażliwe (takich jak podstawowe funkcje sieci) oraz wdrożyć strategie mające
na celu zapewnienie dywersyfikacji dostawców.
Chociaż decyzja w sprawie konkretnych środków

bezpieczeństwa pozostaje w gestii państw członkowskich, wspólne prace nad zestawem narzędzi
dowodzą, że wśród państw członkowskich istnieje
zdecydowana wola wspólnego reagowania na wyzwania związane z bezpieczeństwem sieci 5G. Ma to
zasadnicze znaczenie dla zapewnienia skutecznego
i wiarygodnego unijnego podejścia do bezpieczeństwa sieci 5G oraz dla zapewnienia stałego otwarcia
rynku wewnętrznego, pod warunkiem przestrzegania unijnych wymogów w zakresie bezpieczeństwa
opartych na analizie ryzyka.
Komisja będzie wspierać realizację unijnego podejścia w zakresie cyberbezpieczeństwa sieci 5G i na
wniosek państw członkowskich będzie podejmować,
w stosownych przypadkach, odpowiednie działania
w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci 5G i łańcucha dostaw 5G z wykorzystaniem wszystkich dostępnych jej narzędzi, takich jak:
•
przepisy dotyczące telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa;
•
koordynacja normalizacji oraz ogólnounijnej certyfikacji;
•
ramy w zakresie monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w celu ochrony europejskiego łańcucha dostaw 5G;
•
instrumenty ochrony handlu;
•
reguły konkurencji;
• zamówienia publiczne zapewniające
należyte uwzględnienie aspektów bez-
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•

pieczeństwa;
programy finansowania UE zapewniające przestrzeganie przez beneficjentów
odpowiednich wymogów w zakresie bezpieczeństwa.

Dalsze działania
Komisja wzywa państwa członkowskie do podjęcia działań w celu wdrożenia do 30 kwietnia 2020 r.
środków zalecanych w konkluzjach dotyczących zestawu narzędzi oraz do przygotowania do 30 czerwca 2020 r. wspólnego sprawozdania z realizacji stosownych działań w każdym państwie członkowskim.
Wraz z Agencją UE ds. Cyberbezpieczeństwa Komisja będzie nadal udzielać pełnego wsparcia, w tym
poprzez inicjowanie odpowiednich działań w obszarach wchodzących w zakres jej kompetencji. Grupa
współpracy ds. bezpieczeństwa sieci i informacji
będzie nadal oferować wsparcie przy wdrażaniu
wspomnianego zestawu narzędzi.
Kontekst
Aby wspomóc wdrażanie i absorpcję sieci 5G, Komisja przedstawiła we wrześniu 2016 r. plan działania dotyczący sieci 5G. Obecnie Europa jest jednym
z najbardziej zaawansowanych na świecie regionów,
jeśli chodzi o komercyjne uruchomienie usług 5G,
przy czym inwestycje związane z sieciami 5G po-

chłonęły 1 mld euro, w tym 300 mln euro pochodzących ze środków unijnych. Oczekuje się, że do końca
bieżącego roku pierwsze usługi 5G będą dostępne
w 138 europejskich miastach.
26 marca 2019 r., w odpowiedzi na apel Rady Europejskiej, Komisja przyjęła zalecenie w sprawie
cyberbezpieczeństwa sieci 5G, w którym wezwała
państwa członkowskie do ukończenia krajowych
ocen ryzyka i dokonania przeglądu środków krajowych oraz do współpracy przy opracowywaniu
skoordynowanej oceny ryzyka i wspólnego zestawu narzędzi służących ograniczeniu ryzyka.
Państwa członkowskie ukończyły swoje krajowe
oceny ryzyka i przesłały ich wyniki Komisji i Agencji UE ds. Cyberbezpieczeństwa. W październiku
2019 r. grupa współpracy ds. bezpieczeństwa
sieci i informacji opublikowała skoordynowane
sprawozdanie UE, w którym wskazano główne
zagrożenia i ich źródła, najbardziej wrażliwe zasoby, główne luki oraz szereg zagrożeń o znaczeniu
strategicznym. W sprawozdaniu zwrócono uwagę
na szereg wyzwań w zakresie bezpieczeństwa
związanych z sieciami 5G oraz określono czynniki,
które należy brać pod uwagę przy ocenie profilu ryzyka poszczególnych dostawców. W listopadzie 2019 r. Agencja UE ds. Cyberbezpieczeństwa
opublikowała specjalne opracowanie zawierające
charakterystykę zagrożeń dla sieci 5G stanowiące
dodatkowy wkład do zestawu narzędzi.
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