
 
 
 

 

  

 

NAJWAŻNIEJSZE WYZWANIA PRZED KTÓRYMI STOI EUROPA 
ZAWARTE W DEKLARACJI BUSINESSEUROPE 

 
 

 
Rada Przewodniczących BusinessEurope zebrała się w Sztokholmie na zaproszenie Konfederacji 
Szwedzkiej Przedsiębiorczości. Przewodniczący 40 federacji członkowskich BusinessEurope wezwali Unię 
Europejską do skupienia się na swoich podstawowych zasadach: pokoju i dobrobycie poprzez handel i 
integrację gospodarczą. Ma to zasadnicze znaczenie w kontekście wojny na Ukrainie i umożliwienia Europie 
dalszego odgrywania swojej roli w niezwykle napiętym kontekście geopolitycznym. Środowisko atrakcyjne 
dla inwestycji w Europie generujące długoterminowy wzrost i ułatwiające tworzenie miejsc pracy ma 
zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia tych celów i wspierania coraz bardziej potrzebnego przejścia w 
kierunku społeczeństwa bardziej ekologicznego i ucyfrowionego. Europa pilnie potrzebuje kompleksowej 
strategii konkurencyjności. Są to krótkoterminowe potrzeby i długoterminowe wyzwania, którymi 
bezwzględnie należy się zająć podczas prezydencji szwedzkiej. 
 

 Znalezienie rozwiązań na kryzys energetyczny i udaną transformację ekologiczną  
 
Średnie roczne ceny detaliczne gazu dla odbiorców przemysłowych w UE wzrosły dwukrotnie bardziej niż 
ceny energii dla gospodarstw domowych i są znacznie wyższe niż w innych częściach świata. Na przykład, 
ceny gazu na rynku hurtowym są od 5 do 7 razy wyższe niż w USA. Wiele europejskich przedsiębiorstw 
absorbuje te koszty lub tylko częściowo przenosi je na konsumentów, ale coraz więcej przedsiębiorstw jest 
zmuszonych do ograniczenia produkcji. Ponieważ oczekuje się, że długoterminowe kontrakty energetyczne 
lub zabezpieczenia wielu firm wyczerpią się w nadchodzących miesiącach, w razie braku niezbędnej reakcji 
politycznej sytuacja pogorszy się. 
 
Pilnie potrzebujemy przełomowego rozwiązania na szczeblu UE, by złagodzić gwałtowny wzrost cen energii 
i zapewnić, że Europa pozostanie atrakcyjnym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej. Liczymy, 
że prezydencja szwedzka dołoży wszelkich starań na rzecz skoordynowanych reakcji UE w celu skutecznego 
obniżenia rachunków za energię dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych oraz pilnego rozważenia 
tymczasowego oddzielenia cen energii elektrycznej od cen gazu. 
 
Liczy się każda megawatogodzina energii elektrycznej i każdy miliard metrów sześciennych gazu. Konieczne 
będzie również podjęcie dalszych działań w celu zwiększenia dostaw energii w Europie, dalszej intensyfikacji 
zewnętrznych kontaktów z dostawcami i jak najszybszego wykorzystania dodatkowych zdolności w zakresie 
energii odnawialnej, jądrowej, niskoemisyjnej i gazu ziemnego w Europie. Propozycja wspólnych zakupów 
gazu jest ważnym krokiem naprzód, który musi obejmować zabezpieczenia w celu ochrony szczególnie 
chronionych informacji handlowych. Należy rozważyć wszystkie możliwości ułatwienia produkcji energii, w 
tym tymczasowe dostosowania legislacyjne lub moratoria na wdrażanie.  
 
Wprowadzając nadzwyczajne środki tymczasowe i krótkoterminowe, powinniśmy nadal dekarbonizować 
naszą gospodarkę bez jej dezindustrializacji. Europa będzie zatem musiała jak najszybciej powrócić do 
funkcjonującego rynku energii, który zachęca do inwestowania w niskoemisyjne technologie, sieci i 
połączenia międzysystemowe oraz do postępów w realizacji długoterminowego celu UE, jakim jest 
osiągnięcie zerowych emisji netto do 2050 r. dzięki przedsiębiorczości i innowacjom. 
 

 Tworzenie regulacyjnej chwili wytchnienia dla firm 
 
Europejskie przedsiębiorstwa pilnie potrzebują regulacyjnej chwili wytchnienia. Obecny kryzys dramatycznie 
zwiększa ryzyko dezindustrializacji Europy, a wiele przedsiębiorstw przenosi częściowo lub całkowicie swoją 
produkcję poza Europę. Poprawa zatrudnienia wymaga wzmocnienia naszej bazy przemysłowej. Lepsze 
stanowienie prawa, zmniejszenie obciążeń dla przedsiębiorstw i ocena wpływu polityki na konkurencyjność 
międzynarodową są ważniejsze niż kiedykolwiek. Tylko częściowe zrekompensowanie obciążeń w ramach 
ogłoszonej zasady nie zwiększania liczby regulacji nie wystarczy. Potrzebujemy silniejszej kultury „lepszego 
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stanowienia prawa”, mniej regulacji i odejścia od agendy UE „wszystko po staremu”. Utrzymanie 
konkurencyjności zarówno MŚP, jak i większych przedsiębiorstw powinno być kluczowym czynnikiem. 
 
Liczymy, że prezydencja szwedzka połączy siły z Komisją i Parlamentem Europejskim w celu zmniejszenia 
obciążeń legislacyjnych dla przedsiębiorstw, zapewniając spełnienie obietnicy ustanowienia kontroli wpływu 
wszystkich inicjatyw politycznych i legislacyjnych na konkurencyjność. Podkreślamy, jak ważne jest 
uwzględnienie skumulowanego skutku prawodawstwa UE oraz unikanie zbędnych zmian prawa, takich jak 
dyrektywa w sprawie Europejskiej Rady Zakładowej lub dyrektywa w sprawie opakowań i odpadów 
opakowaniowych, a także znaczenie uzgodnienia wykonalnych przepisów UE w zmienionej dyrektywie w 
sprawie emisji przemysłowych oraz zasad należytej staranności. W obecnych okolicznościach szczególnie 
ważne jest wspieranie przedsiębiorstw europejskich w ich wysiłkach zmierzających do uporania się z napiętą 
sytuacją geopolityczną i unikanie zwiększania ich obciążeń poprzez nakładanie wymogów należytej 
staranności, które są niemożliwe do opanowania dla większych przedsiębiorstw i nie do zniesienia dla MŚP. 
 
Należy zmobilizować wszystkie składy Rady, by stworzyć tę regulacyjną przestrzeń do działania, ale Rada 
ds. Konkurencyjności ma do odegrania kluczową rolę w rozpoznawaniu przepisów, które osłabiłyby 
konkurencyjność europejskich przedsiębiorstw i w proponowaniu lepszych rozwiązań, gdy uregulowania UE 
są niezbędne. Konfederacja Europejskiego Biznesu jest gotowa wspierać instytucje UE w tym 
przedsięwzięciu.  
 

 Wzmocnienie i pogłębienie jednolitego rynku 
 
Podstawą naszej konkurencyjności jest dobrze funkcjonujący jednolity rynek. Przedsiębiorstwa europejskie 
muszą mieć możliwość korzystania ze swobodnego przepływu towarów, usług, osób, kapitału i danych w 
Unii Europejskiej i Europejskim Obszarze Gospodarczym. Konieczne są natychmiastowe działania służące 
usunięciu barier regulacyjnych i zmniejszenia obciążeń dla przedsiębiorstw na jednolitym rynku, który jest 
ich rynkiem krajowym.  
 
Europejska strategia normalizacji jest kluczowym elementem jednolitego rynku i jego cyfryzacji. Liczymy na 
to, że prezydencja szwedzka będzie promować europejski system normalizacji oparty na rynku, z 
przemysłem jako liderem przemian. Ma to kluczowe znaczenie dla zapewnienia, że strategiczny kierunek 
normalizacji zapewni przewagę konkurencyjną, a także niezbędną współpracę z naszymi głównymi 
partnerami handlowymi.  Zwrócenie większej uwagi na strategiczną rolę norm jest dobrym krokiem, ale nie 
powinno prowadzić do protekcjonizmu ani do oddzielenia Europy od międzynarodowych wysiłków 
normalizacyjnych. 
 
Jednolity rynek usług pozostaje rozdrobniony i nie poczynił ostatnio żadnych postępów. Liczymy również na 
to, że prezydencja szwedzka przyjrzy się barierom regulacyjnym utrudniającym transgraniczne świadczenie 
usług i delegowanie pracowników, które mogą utrudniać unijną transformację ekologiczną i ambicje dojścia 
do gospodarki o obiegu zamkniętym. W szczególności należy usunąć zbędne krajowe systemy zezwoleń, 
koncesji i upoważnień do świadczenia usług. Proponowana e-deklaracja powiadamiająca o delegowaniu 
pracownika oraz zmienione przepisy UE dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 
pracowników delegowanych powinny zostać szybko przyjęte. 
 
Wzywamy prezydencję szwedzką do wykorzystania zbliżającej się trzydziestej rocznicy powstania 
jednolitego rynku jako katalizatora do usunięcia przeszkód w swobodnym przepływie. 
 

 Promowanie światowego handlu opartego na zasadach 
 
Wykorzystanie dostępu do jednolitego rynku poprzez naszą wspólną międzynarodową politykę handlową i 
obrona otwartego handlu opartego na zasadach sprawiły, że Unia Europejska stała się największym graczem 
na światowej arenie handlowej. UE ma największą sieć umów handlowych na świecie (42 umowy obejmujące 
74 kraje), a w 2021 r. nasz eksport towarów do tych partnerów przekroczył 1 bilion euro. Otwarta, oparta na 
zasadach polityka handlowa jest zasadniczym elementem atrakcyjności Europy jako miejsca prowadzenia 
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działalności gospodarczej i inwestowania. Potrzebujemy więcej handlu, by utrzymać naszą konkurencyjność 
i wiodącą pozycję na rynku. Zawieranie i ratyfikowanie umów handlowych jest ważniejsze niż kiedykolwiek, 
jeśli chcemy ograniczyć ryzyko oraz zdywersyfikować rynki eksportowe i źródła dostaw. UE musi nadal być 
promotorem wolnego, opartego na zasadach handlu światowego. 
 
W obecnym otoczeniu geopolitycznym naturalne jest, że UE ściślej współpracuje i rozwija głębsze stosunki 
z partnerami, których wspólnymi celami są pokój, stabilność, demokracja i praworządność. UE musi jednak 
nadal współpracować z wieloma innymi krajami na całym świecie (Afryka, Azja, Ameryka Łacińska, region 
Pacyfiku itp.). 
 
Liczymy, że prezydencja szwedzka będzie pracować nad obniżeniem kosztów prowadzenia działalności 
gospodarczej po obu stronach Atlantyku za pośrednictwem Rady UE-USA ds. Handlu i Technologii. Mamy 
nadzieję, że zadowalające wynegocjowane rozwiązanie dla dyskryminujących elementów amerykańskiej 
ustawy o redukcji inflacji zostanie znalezione przed wejściem w życie przepisów na początku 2023 r. 
Wzywamy również prezydencję szwedzką do promowania ratyfikacji zawartych umów handlowych, takich 
jak umowy z Mercosurem i Chile, a także do zawarcia nowych umów (na przykład z Australią i Indiami) oraz 
do zakończenia przyjmowania rozporządzenia w sprawie ochrony przed przymusem ekonomicznym ze 
strony krajów trzecich. 
 

 Przyspieszenie transformacji cyfrowej  
 
Prawdziwy jednolity rynek cyfrowy ma zasadnicze znaczenie dla umożliwienia Unii Europejskiej czerpania 
korzyści ze stale postępującego rozwoju technologicznego. Wykorzystanie danych przez przedsiębiorstwa 
ma kluczowe znaczenie dla przyszłego rozwoju biznesu w Europie, a także dla transformacji cyfrowej i 
ekologicznej. Jeśli chcemy przyspieszyć cyfryzację w Europie, musimy zapewnić dobrze funkcjonujące 
międzynarodowe przepływy danych, tworząc jasne i proste prawodawstwo oraz uznając, że nie ma 
uniwersalnych rozwiązań, jeśli chodzi o stale rozwijające się technologie informacyjne. 
 
Liczymy na to, że Szwecja wykorzysta postępy poczynione podczas prezydencji czeskiej w zakresie ustawy 
o sztucznej inteligencji, stosując podejście oparte na ryzyku, elastyczne wymogi (w tym testy regulacji 
dotyczących sztucznej inteligencji) i jasny podział obowiązków. Zwracamy się również do prezydencji 
szwedzkiej o wypracowanie ustawy o danych, która zachęci do wymiany informacji dzięki zachowaniu 
swobody zawierania umów przez przedsiębiorstwa, zapewnieniu odpowiedniej rekompensaty za 
udostępnianie danych oraz jasnym i egzekwowalnym obowiązkom stron trzecich otrzymujących dane. 
Należy tego dokonać bez obniżania poziomu ochrony danych, baz danych i tajemnic handlowych oraz bez 
narażania na szwank własności intelektualnej i szczególnie chronionych informacji handlowych europejskich 
przedsiębiorstw. 
 

 Ułatwianie innowacji i zmniejszanie niedoboru wykwalifikowanej siły roboczej 
 
Ogólne ułatwianie innowacji i budowanie mostów z sąsiednimi krajami europejskimi, które są liderami w tej 
dziedzinie ma zasadnicze znaczenie dla przyszłej konkurencyjności, wzrostu i zatrudnienia w Europie. 
Skuteczny system badań i innowacji jest podstawą rozwoju gospodarczego i społecznego Europy. UE 
inwestuje 2,3 % PKB w badania i rozwój w porównaniu z 4 % w USA i 2,44 % w Chinach. Ponadto, Europa 
ma tendencję do utraty swoich najlepszych innowatorów, ponieważ przedsiębiorstwa rozwijające technologie 
w Europie zwiększają następnie skalę działalności w innych regionach świata.Te negatywne tendencje 
zagrażają przyszłym perspektywom wzrostu i zatrudnienia w Europie i muszą zostać pilnie odwrócone.  
 
Liczymy, że prezydencja szwedzka będzie działać na rzecz poprawy ram innowacji w Unii Europejskiej 
poprzez promowanie zasady innowacyjności i wspieranie środowisk testowania regulacji w celu 
zapewnienia, że prawodawstwo UE ułatwi rynkowe zastosowanie badań i rozwoju. Wzywamy do 
wzmocnienia unijnego systemu ochrony intelektualnej oraz do reform w dziedzinie kształcenia i szkolenia w 
celu poprawy ich zdolności do reagowania na nowe potrzeby w zakresie umiejętności. Z zadowoleniem 
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przyjmujemy partnerstwo innowacyjne prywatno-publiczne o otwartej i uczciwej konkurencji między 
przedsiębiorstwami w zakresie współfinansowania publicznego. 
 
Problemy z rekrutacją i niedobory wykwalifikowanej siły roboczej hamują rozwój europejskich 
przedsiębiorstw. Liczymy na to, że prezydencja szwedzka zagwarantuje, że Europejski Rok Umiejętności 
2023 doprowadzi do skutecznego zareagowania na obecne niedobory siły roboczej i niedopasowanie 
umiejętności, aktywizując osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo oraz uznając pozytywny wkład talentów 
z państw trzecich w zaspokajanie potrzeb rynku pracy. 
 
Europejskie przedsiębiorstwa pilnie potrzebują środków nadzwyczajnych w zakresie energii i 
swobody w przestrzeni regulacyjnej. Są to krótkoterminowe potrzeby i długoterminowe wyzwania, którymi 
bezwzględnie należy się zająć podczas szwedzkiej prezydencji w Unii Europejskiej, by przynieść 
natychmiastowe rozwiązania kryzysu energetycznego, a jednocześnie poprawić konkurencyjność Europy w 
celu zwiększenia liczby przyszłych miejsc pracy i przyspieszenia wzrostu gospodarczego. 

 


