
 

 

 

ZAPROSZENIE DO ZGŁASZANIA UWAG 

DOTYCZĄCYCH INICJATYWY (bez oceny skutków) 

Niniejszy dokument ma na celu poinformowanie opinii publicznej i zainteresowanych stron o pracach Komisji, aby umożliwić 
im przekazanie informacji zwrotnych i skuteczny udział w konsultacjach.  

Zwracamy się do tych grup o przedstawienie opinii na temat przyjętego przez Komisję podejścia do wskazanego problemu 
i możliwych rozwiązań oraz o przekazanie nam wszelkich istotnych informacji.  

 Należy sfinalizować niniejszy dokument na jak najwcześniejszym etapie procesu przygotowań, aby umożliwić 

optymalne wykorzystanie informacji zwrotnych otrzymanych od zainteresowanych stron. 

TYTUŁ INICJATYWY Sprawozdanie dotyczące prognozy strategicznej z 2023 r.  
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A. Kontekst polityczny, określenie problemu i analiza zgodności z zasadą 
pomocniczości 

Kontekst polityczny  

 Stoimy przed wyzwaniami klimatycznymi i środowiskowymi, które są jednocześnie globalne 
i systemowe. Aby im zaradzić, UE przechodzi głęboką transformację w kierunku zrównoważonego 
rozwoju. Jednocześnie zwiększa również wysiłki dążące do poprawy jakości życia, dobrobytu 
i bezpieczeństwa obecnych i przyszłych mieszkańców Unii.  

 Komisja przyjęła szereg inicjatyw i określiła jasne cele, aby do 2050 r. Europa stała się pierwszym 
kontynentem neutralnym dla klimatu oraz aby budować sprawiedliwe i prosperujące 
społeczeństwo, którego rozwój gospodarczy będzie w większym stopniu bazował na 
zrównoważoności i obiegu zamkniętym oraz uwzględniał ochronę przyrody i dobrobyt obywateli. 

 Zmieniający się krajobraz geopolityczny i tendencje demograficzne będą miały istotny wpływ na 
społeczeństwo i gospodarkę UE, a także na demokrację i sposób sprawowania rządów. Unia 
będzie musiała lepiej zrozumieć i przewidzieć te wyzwania – oraz decyzje, które musi podjąć – aby 
osiągnąć cele polityczne i zapewnić sobie zdolność i swobodę działania w perspektywie średnio- 
i długoterminowej.  

Problem, któremu ma zaradzić inicjatywa  

Sprawozdanie dotyczące prognozy strategicznej z 2023 r. – bazujące na Europejskim Zielonym 
Ładzie i zobowiązaniu Komisji na rzecz zrównoważenia środowiskowego – ma na celu określenie 
wytycznych dotyczących strategicznych decyzji, które należy podjąć, aby zagwarantować, że UE 
pozostanie zrównoważona pod względem społecznym i gospodarczym oraz że w nadchodzących 
dziesięcioleciach zwiększy swoje znaczenie na świecie. Proces prognozowania, na którym opiera się 
sprawozdanie, skupia się na następujących kwestiach: 

 Jakie główne wyzwania należy podjąć, aby do 2050 r. Europa stała się zrównoważona pod kątem 
społecznym, gospodarczym i środowiskowym?  

 Jakie istotne możliwości należy rozważyć w tym kontekście? 
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 Jak zapewnić sprawiedliwość międzypokoleniową w procesie transformacji?  

 Na jakich polach może występować ryzyko napięć? Jakie są potencjalne konsekwencje 
niezrównoważonego podziału korzyści wynikających z transformacji?  

 Jakie strategie polityczne są potrzebne, aby zapewnić, że transformacja w kierunku 
zrównoważonego rozwoju pozostanie przystępna cenowo w obliczu ograniczeń budżetowych? 
Czy należy zmienić obecną umowę społeczną, a jeśli tak, to w jaki sposób? 

 Jakie tendencje zdrowotne i demograficzne należy wziąć pod uwagę (np. zdrowie fizyczne 
i psychiczne, starzenie się, włączenie społeczne i inne aspekty dobrostanu)? Jakie są wyzwania 
i możliwości związane z tymi tendencjami? 

 W jaki sposób społeczne i gospodarcze aspekty zielonej transformacji mogą wpłynąć na procesy 
demokratyczne w UE? 

 W jaki sposób UE może z powodzeniem przekształcić swoją gospodarkę, aby zapewnić jej 
skuteczne funkcjonowanie w kontekście granic możliwości planety? W jaki sposób można 
zapewnić dobrostan obecnych i przyszłych pokoleń? W jaki sposób udana transformacja w stronę 
modelu zrównoważonego pomogłaby Unii we wzmocnieniu jej wiodącej pozycji na świecie 
i otwartej strategicznej autonomii? 

Podstawa działania UE (podstawa prawna i analiza zgodności z zasadą pomocniczości)  

Przewodnicząca Ursula von der Leyen wyznaczyła wiceprzewodniczącego Maroša Šefčoviča jako 
osobę odpowiedzialną za wzmocnienie wysiłków Komisji na rzecz opartego na dowodach 
kształtowania strategii politycznych. Starania te obejmują m.in. wykorzystanie prognoz podczas 
podejmowania decyzji. Od 2020 r. Komisja publikuje roczne sprawozdania dotyczące prognozy 
strategicznej na potrzeby swoich programów prac i wieloletniego planu zarządzania, a także – 
w stosownych przypadkach – poszczególnych inicjatyw. Proces prognozowania strategicznego ma 
formę partycypacyjną i wielodyscyplinarną. Prowadzą go służby Komisji w konsultacji z państwami 
członkowskimi (zwłaszcza za pośrednictwem unijnej sieci prognozowania), z unijną siecią 
międzyinstytucjonalną zajmującą się prognozowaniem (europejski system analiz strategicznych 
i politycznych) oraz z szeregiem zainteresowanych stron i społeczeństwem obywatelskim. 

Praktyczna potrzeba działania na poziomie UE 

Zmiany związane z klimatem, środowiskiem, społeczeństwem, gospodarką, technologiami 
i geopolityką wywierają już teraz głęboki i bezprecedensowy wpływ na gospodarkę Unii oraz życie 
ludzi w całej UE.  

W sprawozdaniu dotyczącym prognozy strategicznej z 2023 r. przedstawiona zostanie analiza 
perspektywiczna, aby wesprzeć transformację w kierunku bardziej ekologicznej, zrównoważonej 
i sprawiedliwej UE, która od chwili obecnej do 2050 r. będzie również liderem w przechodzeniu na 
zrównoważony rozwój. Wzmocni to gotowość i wesprze oparte na dowodach kształtowanie polityki 
pod kątem przyszłych wydarzeń, które uwzględnia geopolityczne, środowiskowe, gospodarcze 
i społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju.  

B. Co ma osiągnąć inicjatywa i w jaki sposób? 

Sprawozdanie dotyczące prognozy strategicznej z 2023 r. skoncentruje się na przyszłym 
zrównoważonym rozwoju społecznym i gospodarczym UE. Zostanie w nim przedstawiona 
perspektywiczna analiza wzajemnych połączeń między środowiskowymi, społecznymi, gospodarczymi 
i geopolitycznymi aspektami zrównoważonego rozwoju oraz ich wpływu na decyzje polityczne, które 
muszą zostać podjęte w nadchodzących dziesięcioleciach. 

Przedstawione w nim analiza i zalecenia będą miały na celu: 

 wzmocnienie zdolności Europy do osiągnięcia zrównoważoności do 2050 r. 

 zwiększenie otwartej strategicznej autonomii UE, oraz 
 umocnienie wiodącej roli UE na świecie.  

Prawdopodobne skutki 

Podobnie jak w przypadku poprzednich wydań sprawozdanie dotyczące prognozy strategicznej 
z 2023 r. będzie stanowiło podstawę programu prac Komisji i wieloletniego planu zarządzania, a także 
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niektórych opracowywanych aktualnie inicjatyw.  

Będzie również stanowiło źródło informacji dla decydentów i osób odpowiedzialnych za wyznaczanie 
kierunków polityki na różnych szczeblach. Będzie to możliwe dzięki zapewnieniu analizy 
prognostycznej i danych na potrzeby decyzji strategicznych, które należy podjąć, aby UE pozostała 
zrównoważona pod względem społecznym i gospodarczym w nadchodzących dziesięcioleciach.  

Monitorowanie w przyszłości 

Sprawozdanie dotyczące prognozy strategicznej pomoże w opracowaniu szeregu przyszłych inicjatyw 
Komisji.  

C. Lepsze stanowienie prawa 

Ocena skutków  

Nie ma potrzeby przeprowadzania oceny skutków, ponieważ roczne sprawozdania dotyczące 
prognozy strategicznej są inicjatywami o charakterze nieustawodawczym, które mają stanowić 
podstawę kształtowania strategii politycznych UE i nie służą ich bezpośredniemu wdrażaniu. 
Inicjatywa ta nie ma znaczących skutków gospodarczych, społecznych ani środowiskowych i nie 
prowadzi bezpośrednio do podejmowania decyzji politycznych przez Komisję.  

Strategia konsultacji  

Przedmiotowe zaproszenie do zgłaszania uwag ma na celu zebranie informacji zwrotnych na temat 
sprawozdania dotyczącego prognozy strategicznej z 2023 r. od szerokiego grona zainteresowanych 
stron. Jest to zgodne ze zbiorowym i sprzyjającym włączeniu charakterem procesu prognozowania 
Komisji. O przedłożenie istotnych opublikowanych (i wstępnie opublikowanych) badań naukowych, 
analiz i danych – w szczególności dokumentów, które podsumowują aktualny stan wiedzy w danej 
dziedzinie lub dziedzinach – zostaną poproszeni zwłaszcza naukowcy, organizacje akademickie, 
towarzystwa naukowe i stowarzyszenia naukowe. Stanowi to element zobowiązania Komisji do 
opracowania polityki w oparciu o najlepszą dostępną wiedzę. 

 


