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w Brukseli (8–9 marca 2007 r.)

Europa – razem osi¹gniemy sukces
Europa prze¿ywa obecnie okres o¿ywienia gospodarczego, a reformy zaczynaj¹ przek³adaæ siê na wzrost gospodarczy i miejsca pracy. Nale¿y wykorzystaæ sprzyjaj¹c¹ sytuacjê
do zwiêkszenia tempa modernizacji Europy i jej gospodarki, co pomo¿e UE osi¹gaæ wiêkszy dobrobyt i wiêksz¹ spójnoœæ spo³eczn¹ oraz tworzyæ wiêcej miejsc pracy. W zglobalizowanym œwiecie Unia stanowczo pragnie kszta³towaæ zarówno sw¹ politykê wewnêtrzn¹,
jak i zewnêtrzn¹, zgodnie ze swoimi wartoœciami i na korzyœæ obywateli Europy.
W zwi¹zku z poczynionymi dotychczas znacznymi postêpami w realizacji celów
odnowionej strategii lizboñskiej na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia oraz
z myœl¹ o stawieniu czo³a najpilniejszym wyzwaniom, Rada Europejska wzywa pañstwa cz³onkowskie i instytucje UE do podejmowania dzia³añ maj¹cych na celu:
– wzmocnienie rynku wewnêtrznego i konkurencyjnoœci, stworzenie lepszych warunków
ramowych dla innowacyjnoœci i zwiêkszenie inwestycji w badania i rozwój, wzrost zatrudnienia na wysokiej jakoœci miejscach pracy oraz poprawê spójnoœci spo³ecznej,
– przyspieszenie dzia³ania w dziedzinie lepszych uregulowañ prawnych, aby stworzyæ
bardziej dynamiczne otoczenie biznesu,
– opracowanie zrównowa¿onej i zintegrowanej europejskiej polityki klimatycznej
i energetycznej.
Strategia lizboñska na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia
1. Odnowiona strategia lizboñska na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia zaczyna przynosiæ rezultaty. Przyczynia siê do ogólnej poprawy koniunktury gospodarczej,
co obrazuj¹ obecne prognozy gospodarcze: spodziewana stopa wzrostu ma wynieœæ
w 2007 roku 2,7%, a na rynku pracy spodziewane s¹ korzystne zmiany, w tym utworzenie w latach 2007–2008 siedmiu milionów nowych miejsc pracy, co prowadziæ bêdzie do
potencjalnego wzrostu wskaŸnika zatrudnienia z nieco poni¿ej 64% w 2005 roku do prawie 66% do 2008 roku i do zmniejszenia wskaŸnika bezrobocia. Korzystny rozwój sytuacji w gospodarce, na rynku pracy i w sektorze spo³ecznym wzajemnie siê uzupe³niaj¹.
2. W obiecuj¹cy sposób rozpoczê³a siê realizacja krajowych programów reform
pañstw cz³onkowskich i wspólnotowego programu lizboñskiego przedstawionego na
jesieni 2005 roku. Jak podkreœlono w dorocznym sprawozdaniu Komisji z postêpów
prac z 2007 roku, pañstwa cz³onkowskie dok³adaj¹ du¿ych starañ, aby czyniæ postêpy
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w realizacji reform, choæ ich rezultaty s¹ ró¿ne w poszczególnych pañstwach cz³onkowskich i w poszczególnych obszarach polityki. Polityka spójnoœci równie¿ przyczynia siê do osi¹gniêcia celów okreœlonych w strategii lizboñskiej.
3. Pañstwa cz³onkowskie s¹ zdecydowane w pe³ni wykorzystaæ poprawê ogólnej
sytuacji gospodarczej do zwiêkszenia rozmachu reform i tym samym nadal poprawiaæ
globaln¹ pozycjê Europy pod wzglêdem konkurencyjnoœci. Aby o¿ywiæ te wysi³ki,
Rada Europejska popiera zalecenia dla pañstw cz³onkowskich i pañstw cz³onkowskich
nale¿¹cych do strefy euro, które powinny zapewniæ skuteczn¹ koordynacjê polityki;
zalecenia te s¹ dostosowane do sytuacji poszczególnych pañstw i dotycz¹ polityki gospodarczej i zatrudnienia. Aby umo¿liwiæ przygotowanie nastêpnego trzyletniego cyklu realizacji odnowionej strategii lizboñskiej, Rada Europejska zwraca siê do Komisji
o przedstawienie na jesieni 2007 roku sprawozdania okresowego z myœl¹ o wniosku
w sprawie zintegrowanych wytycznych w sprawie wzrostu i zatrudnienia (2008–2011).
Ponadto Rada Europejska zachêca pañstwa cz³onkowskie do terminowego przedstawienia sprawozdañ krajowych dotycz¹cych realizacji krajowych programów reform.
4. Rada Europejska podkreœla znaczenie wymiany dobrych wzorców w kontekœcie nadzoru wielostronnego i wzywa do zwiêkszonej wspó³pracy koordynatorów ds. strategii lizboñskiej. Potwierdza znaczenie wiêkszego zaanga¿owania spo³eczeñstwa obywatelskiego,
partnerów spo³ecznych, regionów i w³adz lokalnych, co jest kluczowe dla osi¹gniêcia celów
strategii. W tym kontekœcie konieczne s¹ dalsze starania zmierzaj¹ce do poprawy komunikacji. Rada Europejska podkreœla znaczenie konkluzji trójstronnego szczytu spo³ecznego – który odby³ siê 8 marca 2007 r. – dotycz¹cej kluczowej roli partnerów spo³ecznych oraz
koniecznoœci ich sta³ego i aktywnego udzia³u w d¹¿eniu do celów strategii lizboñskiej.
Polityka finansowa i gospodarcza zorientowana na wzrost gospodarczy i stabilnoœæ
5. W³aœciwe, zrównowa¿one polityki fiskalne zmierzaj¹ce w szczególnoœci do
osi¹gniêcia œredniookresowych celów bud¿etowych pañstw cz³onkowskich oraz dalsze
reformy strukturalne s¹ konieczne do zapewnienia d³ugofalowego powodzenia europejskiej unii gospodarczej i walutowej oraz gospodarce europejskiej jako ca³oœci.
6. Pañstwa cz³onkowskie bêd¹ kontynuowaæ starania zmierzaj¹ce do realizacji reform strukturalnych i do dalszej konsolidacji bud¿etów pañstw zgodnie z zaleceniami
zmienionego paktu na rzecz stabilnoœci i wzrostu. D³ugoterminowa stabilnoœæ finansów publicznych powinna zostaæ zapewniona dziêki dalszej reformie systemów emerytalno-rentowych i opieki zdrowotnej, obni¿aniu d³ugu publicznego i podnoszeniu
zarówno wskaŸników zatrudnienia, jak i wydajnoœci pracy. Nale¿y poprawiæ jakoœæ finansów publicznych przez zwiêkszenie efektywnoœci i skutecznoœci wydatków oraz
restrukturyzacjê wydatków publicznych na rzecz œrodków propaguj¹cych wydajnoœæ
i innowacyjnoœæ oraz przez wzmocnienie kapita³u ludzkiego z myœl¹ o zwiêkszeniu
d³ugoterminowego potencja³u wzrostu gospodarki.
Wzmocnienie rynku wewnêtrznego i zwiêkszenie konkurencyjnoœci Europy
7. Dobrze funkcjonuj¹cy rynek wewnêtrzny jest centralnym elementem strategii
lizboñskiej na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Uwzglêdniaj¹c wyzwania
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i mo¿liwoœci wynikaj¹ce z globalizacji, Rada Europejska podkreœla znaczenie dalszej
poprawy funkcjonowania rynku wewnêtrznego, tak by dostosowywaæ siê do nowej rzeczywistoœci w gospodarce. Rada Europejska przypomina znaczenie dalszego wzmacniania zaufania konsumentów i przedsiêbiorstw do rynku wewnêtrznego. Rada Europejska
odnotowuje wizjê jednolitego rynku przedstawion¹ przez Komisjê w jej sprawozdaniu
okresowym i wzywa Komisjê do jak najszybszego przedstawienia w drugiej po³owie
2007 roku ambitnego i obszernego przegl¹du jednolitego rynku. Zwraca siê do Rady
o jego niezw³oczn¹ analizê. Szczególn¹ uwagê nale¿y zwróciæ na stymulowanie potencja³u MŒP, w tym tak¿e w sektorach kultury i bran¿ twórczych, ze wzglêdu rolê, jak¹
odgrywaj¹ we wspieraniu wzrostu, tworzenia miejsc pracy i innowacyjnoœci.
8. Wzmocnienie czterech swobód rynku wewnêtrznego wp³ynie korzystnie na konkurencyjnoœæ Unii Europejskiej na rynku œwiatowym. Rada Europejska podkreœla znaczenie inicjatywy Komisji maj¹cej na celu nadanie nowego impulsu wewnêtrznemu
rynkowi towarów poprzez zwiêkszenie wzajemnego uznawania i poprawê jego funkcjonowania w obszarze zharmonizowanym, przy jednoczesnym zagwarantowaniu wysokiego poziomu bezpieczeñstwa i ochrony konsumentów. Zwraca siê do Rady o szybkie
podjêcie decyzji w sprawie proponowanych œrodków. Przyjêta ostatnio dyrektywa
us³ugowa jest kluczem do uwolnienia pe³nego potencja³u europejskiego sektora us³ug.
Ca³kowitej, spójnej i terminowej oraz przeprowadzonej w konsekwentny sposób transpozycji przepisów tej dyrektywy nale¿y nadaæ wysoki priorytet. Rada Europejska podkreœla, ¿e wa¿nymi krokami w osi¹ganiu tego celu bêd¹ w pe³ni funkcjonuj¹cy
i wzajemnie po³¹czony rynek wewnêtrzny gazu i energii elektrycznej oraz dalsza integracja europejskich rynków finansowych, która ma siê dokonaæ w szczególnoœci przez
usuniêcie przeszkód w tworzeniu jednolitego obszaru p³atniczego, a tak¿e dalsza liberalizacja rynków pocztowych, przy jednoczesnym zapewnieniu finansowania efektywnych us³ug powszechnych. Nale¿y do³o¿yæ wszelkich starañ na rzecz pomyœlnego
ukoñczenia legislacyjnego procesu redukowania op³at roamingowych do koñca pierwszej po³owy 2007 roku.
9. Wprowadzenie jasnych i spójnych przepisów UE to warunek wstêpny dobrego
funkcjonowania rynku wewnêtrznego, podobnie jak terminowa, poprawna i dokonana
przy zachowaniu najwy¿szych standardów transpozycja prawodawstwa wspólnotowego
oraz skuteczne stosowanie i egzekwowanie wspólnych przepisów. Pañstwa cz³onkowskie poczyni³y znaczne postêpy w osi¹ganiu docelowego poziomu deficytu transpozycji wynosz¹cego 1,5%; Rada Europejska wzywa je do dalszych wysi³ków na rzecz
stopniowego redukowania tego deficytu, tak by najpóŸniej do 2009 roku osi¹gn¹³ on
poziom 1%, i podkreœla jednoczeœnie znaczenie uzgodnienia w³aœciwych terminów
transpozycji.
10. Rada Europejska uwa¿a, ¿e utrzymanie i wzmocnienie systemu handlu wielostronnego opartego na WTO ma ogromne znacznie dla perspektyw wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w gospodarce europejskiej, jak równie¿ dla rozwoju. Podkreœla
potrzebê ambitnego, zrównowa¿onego i kompleksowego porozumienia w sprawie programu rozwoju z Ad-Dauhy i wzywa kluczowych partnerów, by w takim samym duchu
pozytywnego zaanga¿owania dzia³ali na rzecz pomyœlnego zakoñczenia negocjacji.
Jednoczeœnie, opieraj¹c siê na platformie WTO, nale¿y przyspieszyæ zawieranie dwustronnych i regionalnych porozumieñ o wolnym handlu z odpowiednimi partnerami.
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11. W zwi¹zku ze szczytem UE–USA zaplanowanym na kwiecieñ 2007 r. Rada Europejska podkreœla znaczenie transatlantyckich stosunków handlowych, które nale¿y
wzmocniæ nowym transatlantyckim partnerstwem gospodarczym, zwiêkszaj¹c zaanga¿owanie w inicjatywê gospodarcz¹ zapocz¹tkowan¹ podczas szczytu w 2005 r. Partnerstwo to skoncentruje siê na zwiêkszaniu zbie¿noœci przepisów w ró¿nych dziedzinach,
koordynacji wysi³ków zmierzaj¹cych do ochrony praw w³asnoœci intelektualnej oraz
pog³êbieniu wspó³pracy w dziedzinie energii i ochrony œrodowiska naturalnego, tak by
zwiêkszyæ miêdzynarodow¹ konkurencyjnoœæ UE i Stanów Zjednoczonych.
12. Ponadto Rada Europejska podkreœla znaczenie polepszenia rzeczywistego dostêpu europejskich przedsiêbiorstw do rynków, w szczególnoœci do szybko rozwijaj¹cych siê rynków wschodz¹cych. Nale¿y przyspieszyæ dzia³ania zwi¹zane z ochron¹
praw w³asnoœci intelektualnej i zwalczaniem podrabiania i pirackiej produkcji na poziomie miêdzynarodowym. Wzywa siê Komisjê do podjêcia w³aœciwych inicjatyw
zmierzaj¹cych do szybszego opracowywania i rozpowszechniania norm europejskich,
aby zaspokoiæ potrzeby szybko rozwijaj¹cych siê innowacyjnych rynków opartych na
wiedzy. Komisja wraz z pañstwami cz³onkowskimi proszona jest tak¿e o zbadanie mo¿liwoœci wzmocnienia wielostronnej dyscypliny zwi¹zanej z pomoc¹ pañstwa oraz jej
dalszego rozwoju w kontekœcie konkurencyjnoœci zewnêtrznej.
Wzmacnianie innowacyjnoœci, intensyfikacja badañ i usprawnianie kszta³cenia
13. Pañstwa cz³onkowskie s¹ zdecydowane poprawiaæ warunki ramowe innowacji,
takie jak rynki konkurencyjne, i mobilizowaæ dodatkowe zasoby przeznaczane na badania, rozwój i dzia³ania na rzecz innowacyjnoœci. Rada Europejska ponownie przypomina o znaczeniu przeznaczania do 2010 r. 3% PKB na badania i rozwój. Podkreœla
potrzebê optymalizowania synergii miêdzy programami wspólnotowymi, lepszego
przek³adania wyników badañ na innowacyjne produkty i us³ugi oraz zapewniania
w³aœciwego dzielenia siê wiedz¹ przez wszystkich partnerów. Wzywa równie¿ Komisjê do przedstawienia zaleceñ w sprawie wytycznych dotycz¹cych wspó³pracy i transferu technologii miêdzy pañstwowym sektorem badañ a sektorem przemys³u oraz, jako
dzia³anie priorytetowe, do przedstawienia strategii dotycz¹cych praw w³asnoœci intelektualnej i ochrony patentowej.
14. Rada Europejska apeluje do Komisji i pañstw cz³onkowskich o czynienie postêpów w realizacji strategii dotycz¹cej polityki innowacyjnoœci. Inwestycje w technologie
przysz³oœci s¹ podstawowym dzia³aniem, które ma zapewniæ Europie konkurencyjnoœæ
na wiod¹cych rynkach. W tym kontekœcie wzywa siê Komisjê do przedstawienia wniosków zwi¹zanych ze wspólnymi inicjatywami technologicznymi w wybranych sektorach o strategicznym znaczeniu. Wzywa siê j¹ równie¿ do przedstawienia wniosków
dotycz¹cych inicjatyw na mocy art. 169, tak by zapewniæ uczestnictwo Wspólnoty
w programach BRT (badania i rozwój technologiczny) podjêtych przez kilka pañstw
cz³onkowskich, w obu przypadkach z zamiarem rozpoczêcia realizacji najbardziej zaawansowanych z nich w 2007 roku. Rada Europejska podkreœla tak¿e ogromne znaczenie doskona³ych zasobów ludzkich oraz promowania „przep³ywu mózgów”. Podkreœla
wa¿n¹ rolê, jak¹ ma w tej dziedzinie do odegrania nowo utworzona Europejska Rada
ds. Badañ Naukowych.
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15. Kszta³cenie i szkolenie warunkuj¹ dobre funkcjonowanie trójk¹ta wiedzy (kszta³cenie – badania – innowacje) i odgrywaj¹ kluczow¹ rolê w zwiêkszaniu zatrudnienia
i liczby miejsc pracy. W ci¹gu ostatnich 12 miesiêcy poczyniono postêpy w realizacji
programu prac „Edukacja i szkolenie 2010”. Pañstwa cz³onkowskie s¹ zdecydowane
realizowaæ reformy i w pe³ni wdro¿yæ program prac, w szczególnoœci przez modernizacjê szkolnictwa wy¿szego, zapewnienie wysokiej jakoœci i atrakcyjnoœci kszta³cenia
i szkolenia zawodowego oraz realizacjê krajowych strategii w dziedzinie uczenia siê
przez ca³e ¿ycie.
16. Rada Europejska wzywa Radê i Parlament Europejski do zakoñczenia w pierwszym pó³roczu 2007 roku szczegó³owej analizy wniosku Komisji w sprawie Europejskiego Instytutu Technologicznego, tak by decyzjê mo¿na by³o podj¹æ przed koñcem
roku.
17. Technologie œrodowiskowe i innowacje ekologiczne przyczyniaj¹ siê do osi¹gania celów strategii lizboñskiej na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, w tym
tak¿e do przeciwdzia³ania zmianom klimatu. Pañstwa cz³onkowskie s¹ zdecydowane
promowaæ innowacje ekologiczne, przyjmuj¹c ambitne podejœcie, korzystaj¹c w pe³ni
z mo¿liwoœci wiod¹cych rynków w obszarach takich jak trwa³e i bezpieczne technologie o niskiej emisji dwutlenku wêgla, energia ze Ÿróde³ odnawialnych oraz racjonalne
wykorzystanie energii i zasobów. Rada Europejska wzywa Komisjê do przedstawienia
na pocz¹tku 2008 roku wniosków dotycz¹cych realizacji zintegrowanej strategii promowania innowacji ekologicznych.
Zwiêkszanie zatrudnienia, modernizacja i wzmacnianie
europejskiego modelu spo³ecznego
18. Z uwagi na korzystne zmiany sytuacji na rynkach pracy pañstw cz³onkowskich
Rada Europejska podkreœla znaczenie „dobrej pracy” i zasad le¿¹cych u jej podstaw, tj.
praw pracowniczych i udzia³u pracowników, równych szans, bezpieczeñstwa i higieny
pracy oraz organizacji pracy w sposób sprzyjaj¹cy ¿yciu rodzinnemu. Rada Europejska
oczekuje dyskusji na temat komunikatu Komisji na temat ³¹czenia elastycznego rynku
pracy z bezpieczeñstwem zatrudnienia, który powinien byæ kluczowy dla przygotowania ró¿nych wzorców ³¹czenia elastycznego rynku pracy z bezpieczeñstwem zatrudnienia, tak by wypracowaæ w³aœciw¹ kombinacjê polityk dostosowan¹ do potrzeb rynku
pracy, w tym zwiêkszenie udzia³u pracowników na rynku pracy. Aby poprawiæ dostêp
do rynku pracy, upowszechniæ d³u¿sz¹ aktywnoœæ zawodow¹ oraz mobilnoœæ zawodow¹ w ca³ym okresie ¿ycia, konieczne jest tak¿e podejœcie w wiêkszym stopniu
uwzglêdniaj¹ce cykl ¿ycia cz³owieka.
19. Rada Europejska potwierdza potrzebê wzmocnienia spójnoœci gospodarczej
i spo³ecznej w ca³ej Unii oraz podkreœla kluczow¹ rolê partnerów spo³ecznych. Rada
Europejska podkreœla znaczenie wymiaru spo³ecznego UE. W tym kontekœcie przypomina postanowienia Traktatu dotycz¹ce zagadnieñ spo³ecznych, w szczególnoœci przywi¹zanie do promowania zatrudnienia, poprawy warunków ¿ycia i pracy, tak aby
umo¿liwiæ ich wyrównanie z jednoczesnym zachowaniem postêpu. Podkreœla, ¿e aby
zapewniæ trwa³e poparcie obywateli Unii dla integracji europejskiej, wspólne cele
spo³eczne pañstw cz³onkowskich powinny byæ w wiêkszym stopniu uwzglêdnione
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w agendzie lizboñskiej. W tym kontekœcie Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje wspólne sprawozdanie na temat zatrudnienia i wspólne sprawozdanie w sprawie
ochrony socjalnej i integracji spo³ecznej. By wzmocniæ spójnoœæ spo³eczn¹, Rada Europejska podkreœla potrzebê zwalczania ubóstwa i wykluczenia spo³ecznego, w szczególnoœci ubóstwa dzieci, oraz zapewnienia wszystkim dzieciom takich samych mo¿liwoœci.
Wiêksz¹ uwagê nale¿y zwróciæ na aktywn¹ integracjê, tj. zapewnianie wszystkim odpowiedniego poziomu minimalnych zasobów w po³¹czeniu z uczynieniem pracy op³acaln¹. Sprawozdanie Komisji zawieraj¹ce ocenê realiów spo³ecznych powinno zapewniæ
dalszy materia³ do dyskusji nad kwestiami spo³ecznymi.
20. Zmiany demograficzne stawiaj¹ pañstwa cz³onkowskie przed wieloma skomplikowanymi i wzajemnie powi¹zanymi wyzwaniami. Przygotowanie paktu na rzecz
rodzin pos³u¿y pañstwom cz³onkowskim jako platforma wymiany pogl¹dów i wiedzy
o politykach przyjaznych rodzinie oraz o dobrych wzorcach. Pañstwa cz³onkowskie
bêd¹ dalej rozwijaæ polityki promuj¹ce równe szanse kobiet i mê¿czyzn oraz aktywne
uczestnictwo ludzi m³odych – w tym w czasie ich przechodzenia z okresu szkolnego do
¿ycia zawodowego – osób starszych i osób o niskich kwalifikacjach zawodowych
w dzia³alnoœci gospodarczej i rynku pracy, co ma na celu wykorzystanie w pe³ni ich potencja³u, tak by przyczyniæ siê do gospodarczego i spo³ecznego rozwoju naszych
spo³eczeñstw.
Lepsze uregulowania prawne
21. Lepsze uregulowania prawne to nadal istotny instrument przyczyniaj¹cy siê do
powodzenia polityki wzmacniania konkurencyjnoœci i wspierania zrównowa¿onego
wzrostu i zatrudnienia. Rada Europejska podkreœla, ¿e w 2006 roku odnotowano postêpy w ulepszaniu otoczenia prawnego, i z zadowoleniem przyjmuje przedstawiony
przez Komisjê program dzia³añ na rzecz zmniejszania obci¹¿eñ administracyjnych
w UE. Podkreœla, ¿e konieczne s¹ dalsze starania zmierzaj¹ce do konsolidacji i wykorzystania dotychczasowych osi¹gniêæ.
22. Rada Europejska wzywa Komisjê do regularnego uaktualniania programu
upraszczania prawa. Rada Europejska podkreœla, jak wa¿ne jest osi¹ganie konkretnych rezultatów w tej dziedzinie bez nara¿ania na szwank politycznych celów uregulowañ prawnych oraz z poszanowaniem dorobku prawnego Wspólnoty, i wzywa Radê do
zwracania szczególnej uwagi na wnioski dotycz¹ce upraszczania, które uzna za priorytetowe.
23. Zdecydowane postêpy osi¹gniêto w dziedzinie lepszego prawodawstwa. Ewaluacja systemu oceny skutków regulacji przygotowanego przez Komisjê pomo¿e okreœliæ
elementy wymagaj¹ce dalszego usprawnienia, w tym przez uwzglêdnianie w wiêkszym
stopniu aspektów maj¹cych znaczenie dla konkurencyjnoœci zewnêtrznej stanowi¹cych
czêœæ filaru skutków gospodarczych. Rada Europejska jest zdania, ¿e ustanowienie
przez Komisjê Rady ds. Oceny Skutków Regulacji jest wa¿nym krokiem ku dalszej poprawie jakoœci systemu oceny skutków regulacji. Rada Europejska podkreœla, ¿e Rada
i Parlament Europejski powinny w szerszym zakresie korzystaæ z oceny skutków regulacji. Na wiosnê 2008 roku Rada Europejska na podstawie przegl¹du Komisji rozwa¿y,
czy konieczne s¹ dalsze dzia³ania, bior¹c pod uwagê ró¿ne opcje, w tym powo³anie gru-
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py niezale¿nych ekspertów, którzy maj¹ doradzaæ instytucjom podczas ich prac na
rzecz lepszych uregulowañ prawnych.
24. Rada Europejska podkreœla, ¿e zmniejszanie obci¹¿eñ administracyjnych jest
istotnym œrodkiem poprawy koniunktury gospodarczej w Europie, w szczególnoœci
przez jego wp³yw na MŒP. Konieczny jest intensywny wspólny wysi³ek maj¹cy na celu
znaczne zmniejszenie obci¹¿eñ administracyjnych w UE. Rada Europejska zgadza siê
wiêc, ¿e obci¹¿enia administracyjne wynikaj¹ce z prawodawstwa UE powinny zostaæ
zmniejszone do 2012 roku o 25%. Bior¹c pod uwagê ró¿ne sytuacje wyjœciowe i tradycje, Rada Europejska wzywa pañstwa cz³onkowskie do ustanowienia do 2008 roku
w³asnych równie ambitnych celów krajowych w ich obszarach kompetencji.
25. W zwi¹zku z tym Rada Europejska wzywa Komisjê do rozpoczêcia z pomoc¹
pañstw cz³onkowskich realizacji programu dzia³añ na rzecz zmniejszania obci¹¿eñ administracyjnych; zgadza siê, ¿e obliczanie kosztów administracyjnych zwi¹zanych
z prawodawstwem wspólnotowym powinno rozpocz¹æ siê od obszarów priorytetowych zaproponowanych przez Komisjê, oraz wzywa Radê i Parlament Europejski, by
po przygotowaniu przez Komisjê w³aœciwych wniosków nada³y szczególne priorytetowe znaczenie œrodkom zwi¹zanym z dzia³aniami natychmiastowymi przedstawionymi
w programie dzia³añ, tak by wnioski te przyj¹æ jak najszybciej w 2007 roku. Popiera
wyra¿ony przez Komisjê zamiar utworzenia w charakterze projektu pilota¿owego niezale¿nego komitetu ekspertów wspieraj¹cego Komisjê i pañstwa cz³onkowskie w realizacji planu dzia³añ na rzecz zmniejszania obci¹¿eñ administracyjnych.
26. Rada Europejska wzywa Radê do corocznego przegl¹du postêpów w zakresie
wszystkich aspektów lepszych uregulowañ prawnych.
Zintegrowana polityka klimatyczna i energetyczna
27. Wyzwaniom zwi¹zanym ze zmian¹ klimatu nale¿y stawiæ czo³a jak najszybciej
i w sposób skuteczny. Nowe badania w tej dziedzinie przyczyni³y siê do wzrostu œwiadomoœci i wiedzy o d³ugofalowych konsekwencjach tych zmian, w tym konsekwencjach
dla œwiatowego rozwoju gospodarczego, oraz podkreœli³y potrzebê niezw³ocznego
podjêcia zdecydowanych dzia³añ. Rada Europejska k³adzie nacisk na ogromne znaczenie, jakie ma osi¹gniêcie strategicznego celu ograniczenia globalnego wzrostu œrednich
temperatur do nie wiêcej ni¿ 2°C powy¿ej poziomu w epoce przedprzemys³owej.
28. Poniewa¿ produkcja i wykorzystanie energii s¹ g³ównymi Ÿród³ami emisji gazów cieplarnianych, do zrealizowania tego celu potrzebne jest zintegrowane podejœcie
do polityki klimatycznej i energetycznej. Integracyjny charakter podejœcia trzeba
osi¹gn¹æ w sposób zapewniaj¹cy wzajemne wsparcie. Bior¹c to pod uwagê, europejska
polityka energetyczna, z pe³nym poszanowaniem prawa pañstw cz³onkowskich do wyboru w³asnej struktury wykorzystania paliw w energetyce oraz do ich suwerennoœci
w zakresie pierwotnych Ÿróde³ energii i w duchu solidarnoœci miêdzy pañstwami cz³onkowskimi, bêdzie d¹¿y³a do realizacji nastêpuj¹cych trzech celów:
– zwiêkszenia bezpieczeñstwa dostaw;
– zapewnienia konkurencyjnoœci gospodarek europejskich i dostêpnoœci energii po
przystêpnej cenie;
– promowania równowagi ekologicznej i przeciwdzia³ania zmianom klimatu.
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Ochrona klimatu
29. Rada Europejska podkreœla wiod¹c¹ rolê UE w dziedzinie miêdzynarodowych
dzia³añ na rzecz ochrony klimatu. Zwraca szczególn¹ uwagê na fakt, ¿e czynnikiem decyduj¹cym dla przeprowadzenia na wymagan¹ skalê skutecznych, sprawnych i sprawiedliwych dzia³añ w odpowiedzi na wyzwania, jakie stwarzaj¹ zmiany klimatu, bêdzie
wspólne dzia³anie na szczeblu miêdzynarodowym. W tym celu, podczas rozpoczynaj¹cej
siê pod koniec 2007 r. miêdzynarodowej konferencji ONZ w sprawie zmian klimatu nale¿y otworzyæ negocjacje – które powinny zakoñczyæ siê do 2009 r. – dotycz¹ce globalnego i kompleksowego porozumienia w sprawie okresu po roku 2012, które powinno
opieraæ siê na strukturach protoko³u z Kioto i poszerzaæ je, a tak¿e zapewniæ sprawiedliwe i elastyczne ramy umo¿liwiaj¹ce uczestnictwo jak najwiêkszej liczby stron. Dlatego
te¿ Rada Europejska zatwierdza elementy, które Rada (ds. Œrodowiska Naturalnego) obraduj¹ca 20 lutego 2007 r. okreœli³a jako podstawowe elementy skutecznych i w³aœciwych ram w okresie po roku 2012, czyli m.in. okreœlenie wspólnej wizji z myœl¹
o osi¹gniêciu ostatecznego celu okreœlonego w konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu,
wzmocnienie i powiêkszenie œwiatowego rynku uprawnieñ do emisji dwutlenku wêgla,
opracowanie, wdra¿anie i transfer niezbêdnej technologii w celu zmniejszenia emisji, odpowiednie œrodki przystosowawcze maj¹ce na celu zaradzenie skutkom zmian klimatu,
dzia³ania w zakresie wylesiania i emisji produkowanych przez miêdzynarodowe lotnictwo
i transport morski. Powinno siê zachêcaæ wszystkie kraje do podejmowania wysi³ków
w tych ramach zgodnie ze zró¿nicowanymi zobowi¹zaniami i odnoœnymi mo¿liwoœciami.
30. Rada Europejska potwierdza, ¿e zobowi¹zania do obni¿enia bezwzglêdnych
wartoœci emisji s¹ podstaw¹ œwiatowego rynku uprawnieñ do emisji dwutlenku wêgla.
Kraje rozwiniête powinny nadal przodowaæ w tym wzglêdzie, zobowi¹zuj¹c siê do
wspólnego zmniejszenia swych emisji gazów cieplarnianych do 2020 r. o ok. 30%
w stosunku do 1990 r. Powinny to zrobiæ tak¿e z myœl¹ o wspólnym obni¿eniu swych
emisji do 2050 r. o 60 – 80% w stosunku do 1990 r.
31. W zwi¹zku z tym Rada Europejska zatwierdza cel UE polegaj¹cy na zmniejszeniu do 2020 r. emisji gazów cieplarnianych o 30% w stosunku do roku 1990, co stanowiæ bêdzie wk³ad UE w globalne i kompleksowe porozumienie dotycz¹ce okresu po
roku 2012, pod warunkiem ¿e inne kraje rozwiniête zobowi¹¿¹ siê do porównywalnego
obni¿enia emisji, a bardziej zaawansowane gospodarczo kraje rozwijaj¹ce siê wnios¹
odpowiedni wk³ad na miarê swych zobowi¹zañ i odnoœnych mo¿liwoœci. Zwraca siê do
tych krajów o przedstawienie propozycji dotycz¹cych ich wk³adów w porozumienie
dotycz¹ce okresu po 2012 r.
32. Rada Europejska podkreœla, ¿e UE zaanga¿owana jest w przekszta³canie Europy w gospodarkê o bardzo zracjonalizowanym wykorzystaniu energii i niskim poziomie emisji gazów cieplarnianych, i postanawia, ¿e do czasu zawarcia globalnego
i kompleksowego porozumienia w sprawie okresu po 2012 r. oraz bez uszczerbku dla
swego stanowiska w negocjacjach na szczeblu miêdzynarodowym UE podejmuje stanowcze, niezale¿ne zobowi¹zanie do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do
2020 r. o co najmniej 20% w porównaniu do 1990 r.
33. Rada Europejska postanawia, ¿e w zakresie wk³adów pañstw cz³onkowskich
potrzebne jest podejœcie zró¿nicowane, sprawiedliwe i przejrzyste, uwzglêdniaj¹ce
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okolicznoœci krajowe oraz odpowiednie lata bazowe pierwszego okresu zobowi¹zañ
okreœlonego w protokole z Kioto. Uznaje, ¿e realizacja tych celów bêdzie oparta na politykach wspólnotowych i na uzgodnionym wewnêtrznym podziale obci¹¿eñ, i zwraca
siê do Komisji o niezw³oczne rozpoczêcie, w œcis³ej wspó³pracy z pañstwami cz³onkowskimi, analizy technicznej kryteriów obejmuj¹cych parametry spo³eczno-gospodarcze oraz inne stosowne i porównywalne parametry, co bêdzie stanowi³o podstawê
do dalszej dog³êbnej dyskusji. Zwa¿ywszy na ogromne znaczenie europejskich energoch³onnych ga³êzi przemys³u, Rada Europejska podkreœla, ¿e konieczne s¹ op³acalne
œrodki poprawiaj¹ce zarówno ich konkurencyjnoœæ, jak i wp³yw na œrodowisko.
34. Rada Europejska zauwa¿a wzrost emisji gazów cieplarnianych wytwarzanych
przez pañstwa rozwijaj¹ce siê oraz potrzebê zaradzenia przez nie temu wzrostowi przez
ograniczenie natê¿enia emisji zwi¹zanych z rozwojem gospodarczym tych pañstw,
zgodnie z podstawow¹ zasad¹ wspólnych, lecz zró¿nicowanych zobowi¹zañ i odnoœnych mo¿liwoœci. Rada Europejska wyra¿a gotowoœæ do kontynuacji i zwiêkszania
udzielanego krajom rozwijaj¹cym siê wsparcia w zmniejszaniu ich wra¿liwoœci i w dostosowywaniu siê do zmian klimatu.
35. Ze wzglêdu na centraln¹ rolê, jak¹ odgrywa handel uprawnieniami do emisji
w d³ugofalowej strategii UE na rzecz zmniejszania emisji gazów cieplarnianych, Rada
Europejska zwraca siê do Komisji o odpowiednio wczesne dokonanie przegl¹du systemu UE handlu uprawnieniami do emisji z myœl¹ o zwiêkszeniu przejrzystoœci i wzmocnieniu systemu, a tak¿e poszerzeniu zakresu jego zastosowania oraz o rozwa¿enie, jako
czêœci przegl¹du systemu UE handlu uprawnieniami do emisji, mo¿liwego rozszerzenia jego zakresu o kwestie zwi¹zane z wykorzystaniem terenów i jego zmianami, z leœnictwem i transportem powierzchniowym. Rada Europejska podkreœla koniecznoœæ
skutecznej, bezpiecznej i zrównowa¿onej europejskiej polityki transportowej. W tym
kontekœcie istotne jest prowadzenie dzia³añ maj¹cych na celu poprawê wp³ywu europejskiego systemu transportowego na œrodowisko naturalne. Rada Europejska odnotowuje
bie¿¹ce prace Komisji Europejskiej odnosz¹ce siê do oceny kosztów zewnêtrznych
transportu i ich internalizacji.
Polityka energetyczna
36. Globalne ocieplenie oraz potrzeba zapewnienia bezpieczeñstwa dostaw i poprawienia konkurencyjnoœci przedsiêbiorstw sprawiaj¹, ¿e tym wa¿niejsze i bardziej
nagl¹ce staje siê dla UE wdro¿enie zintegrowanej polityki energetycznej, która skoreluje dzia³ania na poziomie Europy z tymi podejmowanymi przez pañstwa cz³onkowskie. Rada Europejska przyjmuje – stanowi¹cy wa¿ny krok w realizacji europejskiej
polityki energetycznej i nadaj¹cy impuls dalszym dzia³aniom – szeroko zakrojony plan
dzia³añ na lata 2007–2009 (za³¹cznik I), oparty na komunikacie Komisji „Europejska
polityka energetyczna”. Rada Europejska przyjmuje do wiadomoœci, ¿e dokonywany
przez pañstwa cz³onkowskie wybór struktury wykorzystania paliw w energetyce mo¿e
mieæ wp³yw na sytuacjê energetyczn¹ w innych pañstwach cz³onkowskich oraz na
zdolnoœæ do osi¹gniêcia przez Uniê trzech celów europejskiej polityki energetycznej.
37. Plan dzia³añ okreœla sposób, w jaki mo¿na osi¹gn¹æ istotne postêpy w skutecznym funkcjonowaniu i urzeczywistnieniu unijnego wewnêtrznego rynku gazu i energii
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elektrycznej oraz sprawiæ, by rynek ten by³ lepiej wzajemnie po³¹czony i zintegrowany. Przewiduje on wyznaczenie unijnych koordynatorów dla czterech priorytetowych
projektów o znaczeniu europejskim. Zajmuje siê równie¿ kluczow¹ kwesti¹ bezpieczeñstwa dostaw energii i reagowania na ewentualne kryzysy. Jeœli chodzi o bezpieczeñstwo dostaw, Rada Europejska podkreœla znaczenie pe³nego wykorzystania dostêpnych
instrumentów w celu poprawy dwustronnej wspó³pracy UE ze wszystkimi dostawcami
oraz zapewnienia stabilnych przep³ywów energii do Unii. Okreœla konkretne kierunki
skutecznej europejskiej polityki energetycznej na poziomie miêdzynarodowym, pozwalaj¹c Europie mówiæ wspólnym g³osem. Ustanawia bardzo ambitne, okreœlone iloœciowo
cele dotycz¹ce racjonalnego wykorzystania energii, Ÿróde³ odnawialnych i stosowania
biopaliw oraz wzywa do przygotowania europejskiego strategicznego planu technologii w dziedzinie energetyki, obejmuj¹cego bezpieczne dla œrodowiska wychwytywanie
dwutlenku wêgla i jego sekwestracjê, który to plan ma zostaæ przeanalizowany na wiosennym posiedzeniu Rady Europejskiej w 2008 roku.
38. Rada Europejska wzywa wszystkie zainteresowane strony do szybkich i zdecydowanych dzia³añ maj¹cych na celu realizacjê wszystkich elementów zawartych w planie
dzia³añ, z zachowaniem przewidzianych w nim przepisów i warunków. W szczególnoœci wzywa Komisjê do jak najszybszego przedstawienia wniosków, o których mowa
w planie dzia³añ.
Dalsze dzia³ania
39. Plan dzia³añ dotycz¹cy energii bêdzie poddawany regularnym przegl¹dom
w œwietle zintegrowanego podejœcia do polityki klimatycznej i energetycznej oraz
w kontekœcie corocznych analiz Rady Europejskiej, koncentruj¹cych siê na postêpach
i wynikach realizacji polityki energetycznej i klimatycznej UE. Wzywa siê Komisjê do
przedstawienia na pocz¹tku 2009 roku uaktualnionego strategicznego przegl¹du
w dziedzinie energetyki, który bêdzie s³u¿y³ jako podstawa nowego planu dzia³añ dotycz¹cy energetyki na rok 2010 i lata póŸniejsze; plan ten ma zostaæ przyjêty przez
Radê Europejsk¹ na wiosennym posiedzeniu w 2010 roku.
Stosunki miêdzynarodowe
40. Rada Europejska potwierdza strategiczne znaczenie szczytu UE–Afryka, który
ma siê odbyæ w drugiej po³owie 2007 roku. Wyra¿a wdziêcznoœæ przysz³ej prezydencji
portugalskiej za gotowoœæ do zorganizowania tego szczytu w Lizbonie w grudniu 2007 r.
41. Rada Europejska z zadowoleniem przyjê³a osi¹gniêcie 8 lutego w Mekce porozumienia w sprawie utworzenia palestyñskiego rz¹du jednoœci narodowej. Wyra¿a swoje
uznanie dla roli przywódców Arabii Saudyjskiej i œwiata arabskiego w doprowadzeniu
do pojednania palestyñskiego. UE jest gotowa wspó³pracowaæ z legalnym rz¹dem palestyñskim, który przyj¹³ sposób dzia³ania odzwierciedlaj¹cy zasady kwartetu. Zachêca
kwartet do dalszego aktywnego uczestnictwa w bliskowschodnim procesie pokojowym.
42. Rada Europejska przypomina swoj¹ stanowcz¹ wolê wspierania suwerennoœci,
integralnoœci terytorialnej oraz niezale¿noœci Libanu. Ponawia swoje wezwanie do
pe³nego i szybkiego wprowadzenia w ¿ycie rezolucji nr 1701 oraz innych stosownych
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rezolucji Rady Bezpieczeñstwa. Potwierdza swoje zaanga¿owanie w utworzenie specjalnego trybuna³u ds. Libanu, zgodnie z rezolucj¹ nr 1664 Rady Bezpieczeñstwa,
i wzywa wszystkich cz³onków spo³ecznoœci miêdzynarodowej do udzielenia poparcia.
Wyra¿a uznanie dla wszystkich konstruktywnych miêdzynarodowych dzia³añ mediacyjnych, w szczególnoœci dla dzia³añ prowadzonych przez Sekretariat Generalny Ligi
Arabskiej oraz przez Arabiê Saudyjsk¹, zmierzaj¹cych do rozwi¹zania obecnego kryzysu politycznego w tym kraju. Podkreœla koniecznoœæ spe³nienia zobowi¹zañ podjêtych na miêdzynarodowej konferencji w Pary¿u.
PLAN DZIA£AÑ RADY EUROPEJSKIEJ (2007–2009)
EUROPEJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA (EPE)
Plan dzia³añ obejmuje nastêpuj¹ce dzia³ania priorytetowe, z których czêœæ mo¿e przyczyniæ siê do osi¹gniêcia wiêcej ni¿ jednego z trzech celów EPE. Nowe œrodki powinny
uwzglêdniaæ zasady lepszych uregulowañ prawnych, szczególnie w kwestii oceny
skutków regulacji.
I. Wewnêtrzny rynek gazu i energii elektrycznej
1. Przyjmuj¹c do wiadomoœci sprawozdanie Komisji dotycz¹ce rynku wewnêtrznego oraz sprawozdanie koñcowe po badaniu sektorowym rynków gazu i energii elektrycznej, które obliczone by³y na zaostrzenie konkurencji, zapewnienie skutecznej
regulacji i przyci¹ganie inwestycji w interesie konsumentów, Rada Europejska:
– potwierdza ponownie, ¿e aby ten cel móg³ zostaæ osi¹gniêty, pierwszym krokiem –
do którego Rada siê zobowi¹za³a – jest zapewnienie terminowego i pe³nego wprowadzenia w ¿ycie ducha i litery istniej¹cego prawodawstwa dotycz¹cego rynku wewnêtrznego zwi¹zanego z otwarciem rynków gazu i energii elektrycznej, poniewa¿ nie
osi¹gniêto jeszcze prawdziwie konkurencyjnego, wzajemnie po³¹czonego i jednolitego wewnêtrznego rynku energii obejmuj¹cego ca³¹ Europê, który przyniesie znaczne korzyœci zarówno konkurencyjnoœci, jak i konsumentom w UE, a tak¿e zwiêkszy
bezpieczeñstwo dostaw;
– przyjmuje do wiadomoœci istnienie interakcji miêdzy decyzjami inwestycyjnymi
a rozwojem ram regulacyjnych, w zwi¹zku z czym jest zdania, ¿e przysz³e œrodki
maj¹ce wp³yw na rynek wewnêtrzny musz¹ byæ projektowane i realizowane w taki
sposób, by stanowi³y pozytywne ramy dla potrzebnych inwestycji;
– uwzglêdniaj¹c cechy charakterystyczne sektorów gazu i energii elektrycznej oraz
rynków krajowych i regionalnych, zgadza siê, ¿e istnieje potrzeba:
– skutecznego oddzielenia dzia³añ zwi¹zanych z dostaw¹ i produkcj¹ energii od
eksploatacji sieci (rozdzielenie), na podstawie niezale¿nie prowadzonych i odpowiednio uregulowanych systemów eksploatacji sieci, które zagwarantuj¹ równy
i otwarty dostêp do infrastruktury transportowej oraz niezale¿noœæ podejmowania decyzji w sprawie inwestycji w infrastrukturê;
– dalszej harmonizacji uprawnieñ i zwiêkszania niezale¿noœci krajowych regulatorów energetyki;
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– ustanowienia niezale¿nego mechanizmu umo¿liwiaj¹cego regulatorom krajo-

wym wspó³pracê i podejmowanie decyzji w istotnych kwestiach o charakterze
transgranicznym;
– utworzenia nowego wspólnotowego mechanizmu umo¿liwiaj¹cego operatorom
systemów przesy³owych lepsz¹ koordynacjê eksploatacji sieci i bezpieczeñstwo
sieci na podstawie obecnych praktyk wspó³pracy;
– bardziej sprawnego i zintegrowanego systemu transgranicznego handlu energi¹
elektryczn¹ i transgranicznej eksploatacji sieci, w tym równie¿ wypracowania
norm technicznych;
– zwiêkszenia konkurencyjnoœci i bezpieczeñstwa dostaw przez u³atwienie w³¹czenia nowych elektrowni do sieci energetycznej we wszystkich pañstwach cz³onkowskich, w szczególnoœci przez stwarzanie zachêt dla nowych uczestników rynku;
– w³aœciwych sygna³ów inwestycyjnych, przyczyniaj¹cych siê do sprawnej i bezpieczniejszej eksploatacji sieci przesy³owych;
– wiêkszej przejrzystoœci dzia³ania rynków energii;
– lepszej ochrony konsumentów, np. przez opracowanie karty klienta energetyki.
Ponadto Rada Europejska wzywa Komisjê do:
– przygotowania – jeszcze przed czerwcowym posiedzeniem Rady (ds. Energii)
– dodatkowych uœciœleñ zwi¹zanych z przewidywanymi g³ównymi œrodkami
oraz ich oddzia³ywaniem;
– opracowania wraz z pañstwami cz³onkowskimi œrednio- i d³ugoterminowych
prognoz poda¿y i popytu na gaz i energiê elektryczn¹ oraz do okreœlenia dodatkowych inwestycji wymaganych w celu zaspokojenia potrzeb strategicznych UE;
– oceny oddzia³ywania na rynek wewnêtrzny pionowo zintegrowanych przedsiêbiorstw
energetycznych z pañstw trzecich oraz sposobu realizacji zasady wzajemnoœci;
– oceny dostêpu do magazynowania gazu w UE.
Rada Europejska wzywa Komisjê do przedstawienia stosownych wniosków, w tym
w miarê mo¿liwoœci przez rozwój obowi¹zuj¹cego prawodawstwa.
2. Potwierdzaj¹c ponownie potrzebê poprawy regionalnej wymiany transgranicznej
i przyspieszenia rozwoju – wspó³pracy regionalnej w zakresie energetyki, a jednoczeœnie odpowiadaj¹c na wyzwania zwi¹zane z peryferyjnymi rynkami energii i u³atwiaj¹c
integracjê regionalnych rynków energii z rynkiem wewnêtrznym UE oraz dalszy rozwój
tego rynku, w szczególnoœci za pomoc¹ utworzenia wzajemnych po³¹czeñ, z uwzglêdnieniem integracji energii ze Ÿróde³ odnawialnych na l¹dzie i na morzu, Rada Europejska:
– z zadowoleniem przyjmuje, jako pierwszy krok w tym kierunku, zasygnalizowany
przez Komisjê zamiar wyznaczenia w koniecznych przypadkach, zgodnie z art. 10
decyzji 1364/2006/WE, koordynatorów europejskich w celu przyspieszenia realizacji najwa¿niejszych projektów priorytetowych le¿¹cych w interesie Europy1. Za-

1
Projekty priorytetowe le¿¹ce w interesie Europy wymienione s¹ w decyzji 1364/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. W odniesieniu do koordynatorów i bez uszczerbku dla dalszych nominacji Rada odnotowuje, ¿e Komisja przewiduje w swoim komunikacie nastêpuj¹ce projekty:
po³¹czenie energetyczne miêdzy Niemcami, Polsk¹ i Litw¹; ³¹cza do elektrowni wiatrowych na morzu w Europie Pó³nocnej; po³¹czenia elektroenergetyczne miêdzy Francj¹ a Hiszpani¹; oraz gazoci¹g
Nabucco, dostarczaj¹cy gaz z regionu Morza Kaspijskiego do Europy Œrodkowej.
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uwa¿a jednak, ¿e potrzebne s¹ nowe projekty w celu osi¹gniêcia odpowiednich
wzajemnych po³¹czeñ, w szczególnoœci w odniesieniu do odizolowanych rynków
energii, i prosi pañstwa cz³onkowskie, których to dotyczy, o osi¹gniêcie do roku
2010 co najmniej 10% zdolnoœci w zakresie wzajemnych po³¹czeñ energii elektrycznej i gazu. W tym celu zainteresowane pañstwa cz³onkowskie powinny
wzmocniæ wspó³pracê dwustronn¹, na przyk³ad przez opracowanie stosownych
wytycznych;
– wzywa Komisjê do przedstawiania wniosków zmierzaj¹cych do usprawnienia procedur zatwierdzania.
II. Bezpieczeñstwo dostaw
3. Aby przyczyniæ siê do poprawy bezpieczeñstwa dostaw w duchu solidarnoœci
miêdzy pañstwami cz³onkowskimi, w szczególnoœci na wypadek kryzysu dostaw energii, Rada Europejska:
– podkreœla potrzebê zwiêkszania bezpieczeñstwa dostaw dla UE jako ca³oœci oraz dla
ka¿dego pañstwa cz³onkowskiego, przez:
– skuteczn¹ dywersyfikacjê Ÿróde³ energii i dróg dostaw, co równie¿ przyczyni siê
do zwiêkszenia konkurencyjnoœci wewnêtrznego rynku energii;
– opracowanie bardziej skutecznych mechanizmów reakcji w sytuacjach kryzysowych na zasadzie wspó³pracy, w szczególnoœci z wykorzystaniem istniej¹cych
mechanizmów, przy uwzglêdnieniu szerokiego zakresu mo¿liwoœci po uwa¿nej
ocenie dostêpnych œrodków, z uwzglêdnieniem podstawowych zadañ pañstw
cz³onkowskich w zakresie zaspokajania popytu krajowego, z jednoczesnym
w³aœciwym wykorzystaniem mo¿liwoœci ostrzegania zapewnianej przez sieæ korespondentów ds. bezpieczeñstwa energetycznego;
– poprawê przejrzystoœci danych dotycz¹cych ropy naftowej i przeprowadzenie
przegl¹du infrastruktury dostaw ropy w UE i mechanizmów tworzenia rezerw
ropy, uzupe³niaj¹cych w stosunku do mechanizmu kryzysowego IEA, w szczególnoœci w odniesieniu do dostêpnoœci w przypadku kryzysu;
– szczegó³ow¹ analizê dostêpnoœci i kosztów obiektów przeznaczonych do magazynowania gazu w UE;
– ocenê wp³ywu obecnego i potencjalnego importu energii oraz stanu odnoœnych
sieci na bezpieczeñstwo dostaw w ka¿dym pañstwie cz³onkowskim;
– zorganizowanie obserwatorium energii w ramach Komisji.
III. Miêdzynarodowa polityka energetyczna
4. Opracowywanie wspólnego podejœcia do zewnêtrznej polityki energetycznej
musi zostaæ przyspieszone i musi obejmowaæ dialogi i partnerstwa w relacjach pañstw
konsumentów z pañstwami producentami, miêdzy pañstwami konsumentami oraz
pañstw konsumentów z pañstwami tranzytowymi, w tym tak¿e za poœrednictwem organizacji takich jak OPEC. W tym celu Rada Europejska podkreœla poni¿sze elementy
jako zasadnicze dla dalszego opracowywania wspólnego stanowiska UE popieraj¹cego
wymienione trzy cele polityki energetycznej:
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– negocjowanie i finalizacja porozumienia z Rosj¹, które ma obowi¹zywaæ po uk³a-

–
–

–

–
–
–

–

dzie o partnerstwie i wspó³pracy oraz dotyczyæ w szczególnoœci zagadnieñ z zakresu
energetyki1;
zacieœnienie stosunków UE z Azj¹ Œrodkow¹, regionami Morza Kaspijskiego i Morza Czarnego, z myœl¹ o dalszej dywersyfikacji Ÿróde³ i dróg;
zacieœnianie partnerstwa i wspó³pracy na podstawie dwustronnych dialogów w sprawie
energii z USA oraz Chinami, Indiami, Brazyli¹ i innymi wschodz¹cymi gospodarkami, z po³o¿eniem nacisku na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, racjonalne
wykorzystanie energii, energiê ze Ÿróde³ odnawialnych i technologie niskoemisyjne,
w szczególnoœci wychwytywanie dwutlenku wêgla i jego sekwestracjê;
zapewnienie wprowadzenia w ¿ycie Traktatu o Wspólnocie Energetycznej z myœl¹
o jego dalszym rozwijaniu i ewentualnym rozszerzeniu na Norwegiê, Turcjê, Ukrainê i Mo³dawiê;
pe³ne wykorzystywanie instrumentów dostêpnych w ramach europejskiej polityki
s¹siedztwa;
zacieœnienie stosunków w dziedzinie energii z Algieri¹, Egiptem i innymi pañstwami
producentami w regionie Maszreku i Maghrebu2;
rozwijanie specjalnego dialogu dotycz¹cego energii z krajami afrykañskimi i wykorzystywanie instrumentów wspólnotowych do zwiêkszania w szczególnoœci roli
zdecentralizowanej produkcji energii ze Ÿróde³ odnawialnych oraz ogólnej dostêpnoœci i stabilnoœci energii w tym regionie, jak równie¿ infrastruktury energetycznej
bêd¹cej obiektem wspólnego zainteresowania;
promowanie dostêpu do energii w kontekœcie Komisji do spraw Zrównowa¿onego
Rozwoju ONZ.

IV. Racjonalne wykorzystanie energii i energia ze Ÿróde³ odnawialnych
5. Rada Europejska zdaje sobie sprawê z rosn¹cego zapotrzebowania na energiê i ze
wzrostu cen energii, a tak¿e z korzyœci, jakie mog³oby przynieœæ zdecydowane i wczesne wspólne dzia³anie miêdzynarodowe w sprawie zmian klimatu; jest przekonana, ¿e
znacz¹cy rozwój w zakresie racjonalnego wykorzystania energii i energii ze Ÿróde³ odnawialnych zwiêkszy bezpieczeñstwo energetyczne, zd³awi prognozowany wzrost cen
energii i zmniejszy emisje gazów cieplarnianych zgodnie z ambicjami UE na okres po
roku 2012; i podkreœla, ¿e cel dotycz¹cy oszczêdnoœci energii i cele w zakresie energii
ze Ÿróde³ odnawialnych i biopaliw, o których mowa poni¿ej, powinny byæ osi¹gane
z myœl¹ o uczciwym i sprawiedliwym dzieleniu wysi³ków i korzyœci miêdzy wszystkie
pañstwa cz³onkowskie, z uwzglêdnieniem zró¿nicowania warunków krajowych, sytuacji wyjœciowych i potencja³ów.
6. W tym œwietle Rada Europejska:

1

Niniejsze sformu³owanie nie stanowi uszczerbku dla trwaj¹cych obecnie dyskusji dotycz¹cych
mandatu negocjacyjnego na potrzeby porozumienia, które ma obowi¹zywaæ po uk³adzie o partnerstwie i wspó³pracy.
2
Uwzglêdniaj¹c konkluzje Rady ds. Ogólnych i Stosunków Zewnêtrznych z dnia 22 stycznia
2007 r. (dok. 5463/07).
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– podkreœla potrzebê bardziej racjonalnego wykorzystywania energii w UE, tak by osi¹g-

n¹æ unijny cel zmniejszenia zu¿ycia energii o 20% w porównaniu z prognozami na rok
2020, zgodnie z szacunkami zawartymi w opublikowanej przez Komisjê Zielonej ksiêdze w sprawie racjonalizacji zu¿ycia energii, i do odpowiedniego wykorzystania w tym
celu krajowych planów dzia³ania na rzecz racjonalnego wykorzystania energii;
– wzywa do dok³adnego i szybkiego wprowadzenia w ¿ycie piêciu g³ównych ambitnych priorytetów, podkreœlonych w konkluzjach Rady z dnia 23 listopada 2006 r.1,
dotycz¹cych przedstawionego przez Komisjê planu dzia³ania na rzecz racjonalizacji
zu¿ycia energii, odnoœnie do racjonalnie wykorzystuj¹cego energiê transportu, dynamicznych minimalnych wymagañ w zakresie racjonalnego wykorzystania energii
przez urz¹dzenia zu¿ywaj¹ce energiê, zachowania polegaj¹cego na racjonalnym wykorzystaniu i na oszczêdzaniu energii przez jej u¿ytkowników, technologii i innowacji energetycznych oraz oszczêdnoœci energii w budynkach;
– wzywa Komisjê do szybkiego przed³o¿enia wniosków umo¿liwiaj¹cych przyjêcie
do 2008 r. ostrzejszych wymogów dotycz¹cych racjonalnego wykorzystania energii
w odniesieniu do oœwietlenia biur i ulic oraz do 2009 r. w odniesieniu do ¿arówek
i innych form oœwietlenia w gospodarstwach domowych;
– z zadowoleniem przyjmuje zasygnalizowany przez Komisjê zamiar przedstawienia
w 2007 r. wniosku dotycz¹cego nowej umowy miêdzynarodowej w sprawie racjonalnego wykorzystania energii w celu wypracowania wspólnych globalnych dzia³añ
na rzecz promowania racjonalnego wykorzystania energii, pamiêtaj¹c, ¿e umowa
taka powinna byæ uzupe³nieniem unijnej polityki w zakresie racjonalnego wykorzystania energii;
– popiera wykorzystywanie miêdzynarodowych negocjacji jako okazji do zachêcania
innych do stosowania zrównowa¿onych metod produkcji i do promowania miêdzynarodowego handlu towarami i us³ugami zwi¹zanymi z ochron¹ œrodowiska i racjonalnym wykorzystaniem energii;
– wzywa do wczesnego przegl¹du wspólnotowych wytycznych dotycz¹cych pomocy
pañstwa w odniesieniu do ochrony œrodowiska naturalnego i innych odpowiednich
instrumentów wspólnotowych mog¹cych stwarzaæ zachêty, aby uczyniæ je bardziej
przydatnymi we wspieraniu realizacji celów wspólnotowych w zakresie energii
i zmian klimatu.
7. Rada Europejska ponownie potwierdza d³ugofalowe zaanga¿owanie Wspólnoty
w rozwój produkcji energii ze Ÿróde³ odnawialnych w ca³ej UE po roku 2010; podkreœla, ¿e wszystkie rodzaje energii ze Ÿróde³ odnawialnych – je¿eli s¹ wykorzystywane
w sposób op³acalny – przyczyniaj¹ siê jednoczeœnie do bezpieczeñstwa dostaw, konkurencyjnoœci i trwa³oœci; i jest przekonana, ¿e ogromne znaczenie ma wys³anie jednoznacznego sygna³u ca³emu sektorowi przemys³u, inwestorom, innowatorom i badaczom.
Z powy¿szych powodów, uwzglêdniaj¹c ró¿ne indywidualne okolicznoœci, sytuacje
wyjœciowe i potencja³y, Rada przyjmuje nastêpuj¹ce cele:
– wi¹¿¹cy cel, jakim jest udzia³ energii ze Ÿróde³ odnawialnych wynosz¹cy 20% ca³kowitego zu¿ycia energii w UE do roku 2020;

1
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– doprowadzenie w sposób op³acalny do osi¹gniêcia przez wszystkie pañstwa cz³on-

kowskie do roku 2020 wi¹¿¹cego celu minimalnego w postaci 10% udzia³u biopaliw
w ogólnym zu¿yciu benzyny i oleju napêdowego w transporcie na terytorium UE.
Wi¹¿¹cy charakter tego celu jest w³aœciwy pod warunkiem, ¿e zapewniona bêdzie
trwa³oœæ produkcji, biopaliwa drugiej generacji stan¹ siê dostêpne na rynku i ¿e dyrektywa w sprawie jakoœci paliw zostanie odpowiednio zmieniona, aby zezwoliæ na
w³aœciwe poziomy mieszania.
Z ogólnego celu w zakresie energii ze Ÿróde³ odnawialnych nale¿y wywieœæ zró¿nicowane ogólne cele krajowe przy pe³nym zaanga¿owaniu pañstw cz³onkowskich, z nale¿ytym
uwzglêdnieniem sprawiedliwego i wystarczaj¹cego rozdzia³u zobowi¹zañ dostosowanego do zró¿nicowanych sytuacji wyjœciowych i potencja³ów poszczególnych krajów,
w tym obecnego poziomu wykorzystania energii ze Ÿróde³ odnawialnych i struktury
wykorzystania paliw w energetyce (zob. pkt 10 i 11), pozostawiaj¹c pañstwom cz³onkowskim – pod warunkiem osi¹gniêcia minimalnego poziomu docelowego dla biopaliw w ka¿dym pañstwie cz³onkowskim – mo¿liwoœæ ustalenia krajowych celów dla
ka¿dego konkretnego sektora energii ze Ÿróde³ odnawialnych (energia elektryczna,
ogrzewanie i ch³odzenie, biopaliwa).
Aby osi¹gn¹æ te cele Rada Europejska:
– apeluje o ogólne spójne ramy dla energii ze Ÿróde³ odnawialnych, które mo¿na by
utworzyæ na podstawie wniosku Komisji z 2007 r. dotycz¹cego nowej kompleksowej
dyrektywy w sprawie wykorzystywania wszystkich zasobów energii ze Ÿróde³ odnawialnych. Wniosek ten powinien byæ zgodny z pozosta³ym prawodawstwem wspólnotowym i móg³by zawieraæ przepisy dotycz¹ce:
– ogólnych celów krajowych w pañstwach cz³onkowskich;
– krajowych planów dzia³añ zawieraj¹cych cele sektorowe i œrodki s³u¿¹ce ich
osi¹gniêciu; oraz
– kryteria i przepisy zapewniaj¹ce trwa³¹ produkcjê i wykorzystywanie bioenergii
oraz eliminuj¹ce konflikty miêdzy ró¿nymi sposobami wykorzystywania biomasy;
– apeluje o dok³adne i szybkie wprowadzenie w ¿ycie œrodków, na które po³o¿ono nacisk w konkluzjach Rady z czerwca 2006 r.1 w sprawie przygotowanego przez Komisjê planu dzia³ania w sprawie biomasy, w szczególnoœci w odniesieniu do projektów
pokazowych biopaliw drugiej generacji;
– wzywa Komisjê do przeanalizowania mo¿liwoœci w zakresie uzyskania w ramach
ca³ej UE transgranicznych synergii i wzajemnych po³¹czeñ, tak by osi¹gn¹æ ogólny cel
w zakresie energii ze Ÿróde³ odnawialnych, co umo¿liwi jednoczeœnie odniesienie siê
do sytuacji krajów i regionów w du¿ym stopniu odizolowanych od rynku energii UE;
– wzywa Komisjê do wspó³pracy z pañstwami cz³onkowskimi nad rozwojem energii
ze Ÿróde³ odnawialnych, na przyk³ad przez rozszerzenie forum ds. energii ze Ÿróde³
odnawialnych oraz propagowanie wymiany najlepszych wzorców.
8. Rada Europejska podkreœla, ¿e handel uprawnieniami do emisji musi odgrywaæ
g³ówn¹ rolê w realizacji d³ugofalowych celów UE zwi¹zanych ze zmniejszeniem emisji
gazów cieplarnianych, i podkreœla znaczenie dokonywanego przez Komisjê przegl¹du

1
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systemu UE handlu uprawnieniami do emisji w usprawnianiu tego systemu, by stanowi³ on op³acalny instrument rynkowy powoduj¹cy zmniejszenie emisji przy minimalnym koszcie – w tym równie¿ w energoch³onnych bran¿ach gospodarki – i wnosz¹cy
istotny wk³ad do osi¹gania przez UE jej celów ogólnych.
V. Technologie energetyczne
9. Uznaj¹c potrzebê intensyfikacji badañ w zakresie energii, w szczególnoœci przyspieszenia wzrostu konkurencyjnoœci energii wytwarzanych w sposób zrównowa¿ony
– zw³aszcza ze Ÿróde³ odnawialnych – i technologii o niskiej emisji dwutlenku wêgla
oraz dalszego rozwoju technologii umo¿liwiaj¹cych racjonalne wykorzystywanie
energii, Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje zasygnalizowany przez Komisjê
zamiar przygotowania w roku 2007 europejskiego strategicznego planu technologii
w dziedzinie energetyki i przed³o¿enia go do rozwa¿enia najpóŸniej na wiosennym posiedzeniu Rady Europejskiej w roku 2008.
10. Œwiadoma olbrzymich potencjalnych korzyœci globalnych wynikaj¹cych ze
zrównowa¿onego wykorzystywania paliw kopalnych, Rada Europejska:
– podkreœla znaczenie istotnych udoskonaleñ sprawnoœci wytwarzania energii i czystych technologii paliw kopalnych;
– wzywa pañstwa cz³onkowskie i Komisjê do dzia³añ na rzecz intensyfikacji badañ
i rozwoju oraz opracowania niezbêdnych ram technicznych, gospodarczych i regulacyjnych, by – o ile to mo¿liwe jeszcze przed rokiem 2020 – wprowadziæ w nowych
elektrowniach na paliwa kopalne bezpieczne z punktu widzenia œrodowiska naturalnego wychwytywanie dwutlenku wêgla i jego sekwestracjê;
– z zadowoleniem przyjmuje zasygnalizowany przez Komisjê zamiar utworzenia mechanizmu zachêt do budowy i eksploatacji przed rokiem 2015 nawet 12 elektrowni
pokazowych, wykorzystuj¹cych w komercyjnej produkcji energii zrównowa¿one
technologie paliw kopalnych.
11. Przypominaj¹c, ¿e europejska polityka energetyczna bêdzie w pe³ni szanowa³a
wybór pañstw cz³onkowskich w zakresie struktury wykorzystania paliw w energetyce,
Rada Europejska:
– odnotowuje przedstawion¹ przez Komisjê ocenê dotycz¹c¹ roli energii j¹drowej w z³agodzeniu rosn¹cych obaw zwi¹zanych z bezpieczeñstwem dostaw energii i zmniejszaniem
emisji dwutlenku wêgla, dbaj¹c jednoczeœnie, by bezpieczeñstwo i ochrona w zakresie
energii j¹drowej mia³y decyduj¹ce znaczenie w procesie podejmowania decyzji;
– potwierdza, ¿e ka¿de pañstwo cz³onkowskie ma prawo decydowaæ, czy bêdzie wykorzystywa³o energiê j¹drow¹, i podkreœla, ¿e powy¿szy wybór musi byæ dokonywany przy jednoczesnej ci¹g³ej poprawie bezpieczeñstwa j¹drowego i gospodarowania
odpadami promieniotwórczymi; w tym celu Rada Europejska:
– wspiera badania i rozwój w zakresie gospodarowania odpadami, zw³aszcza przeprowadzane w ramach siódmego ramowego programu badañ;
– przewiduje utworzenie grupy wysokiego szczebla ds. bezpieczeñstwa j¹drowego
i gospodarowania odpadami;
– proponuje przeprowadzenie przez wszystkie zainteresowane podmioty szeroko zakrojonej dyskusji dotycz¹cej mo¿liwoœci i zagro¿eñ zwi¹zanych z energi¹ j¹drow¹.
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Dok. 2.
Konkluzji prezydencji z posiedzenia Rady Europejskiej
w Brukseli (21–22 czerwca 2007 r.)

Europa jest zjednoczona w swoim przekonaniu, ¿e tylko pracuj¹c razem jesteœmy
w stanie reprezentowaæ swoje interesy i cele w przysz³oœci. Unia Europejska jest zdeterminowana, by jej idea³y zrównowa¿onego, skutecznego i sprawiedliwego porz¹dku
gospodarczego i spo³ecznego przyczynia³y siê do globalnego procesu.
Unia Europejska ponosi podwójn¹ odpowiedzialnoœæ. Aby zagwarantowaæ sobie
w przysz³oœci rolê aktywnego uczestnika w szybko zmieniaj¹cym siê œwiecie i wobec
coraz wiêkszych wyzwañ, musimy utrzymywaæ i rozwijaæ zdolnoœæ Unii Europejskiej
do dzia³ania oraz ponoszenia odpowiedzialnoœci przed obywatelami. Dlatego musimy
skupiæ nasze wysi³ki na koniecznym procesie reformy wewnêtrznej. Jednoczeœnie zadaniem Unii Europejskiej jest kszta³towanie polityki europejskiej tu i teraz z korzyœci¹
dla obywateli Europy.
1. Przyk³adami ostatnich udanych inicjatyw s¹: rozporz¹dzenie w sprawie roamingu, które zmniejsza koszt nowoczesnej komunikacji w Europie, utworzenie europejskiego obszaru p³atniczego, dziêki czemu ³atwiejsze staje siê wspólne podró¿owanie
i ¿ycie w UE, oraz ci¹g³a poprawa w dziedzinie praw konsumenta, które gwarantuj¹
obywatelom te same wysokie standardy na terenie ca³ej Unii Europejskiej.
2. Podejmuj¹c decyzje w sprawie zintegrowanej polityki dotycz¹cej klimatu i energii, Rada Europejska obraduj¹ca wiosn¹ 2007 roku podkreœli³a synergie istniej¹ce miêdzy tymi dwoma kluczowymi obszarami i wytyczy³a drogê ku lepszej ochronie klimatu
i odpowiedzialnemu traktowaniu energii.
3. Œciœlejsza wspó³praca policyjna i s¹dowa na poziomie transgranicznym oznacza
wiêksze bezpieczeñstwo dla wszystkich. UE dzia³a jednoczeœnie na rzecz ochrony
i wzmocnienia swobód obywatelskich na poziomie europejskim.
4. Udzia³ w codziennym ¿yciu obywateli i zagwarantowanie zdolnoœci Unii Europejskiej do dzia³ania w przysz³oœci: maj¹c na uwadze taki dwojaki cel, Rada Europejska przyjê³a dziœ poni¿sze konkluzje.
5. Rada Europejska podkreœla fundamentalne znaczenie wzmocnienia komunikacji
z obywatelami Europy, zapewnienia pe³nych i kompleksowych informacji na temat
Unii Europejskiej oraz anga¿owania ich w sta³ym dialogu. Bêdzie to mia³o szczególne
znaczenie podczas zbli¿aj¹cej siê konferencji miêdzyrz¹dowej i procesu ratyfikacji.
I. REFORMA TRAKTATÓW
1. Rada Europejska stoi na stanowisku, ¿e po dwóch latach niepewnoœci zwi¹zanej
z reform¹ Traktatu Unii, nadesz³a pora, aby kwestia ta znalaz³a rozstrzygniêcie i aby
Unia osi¹gnê³a postêpy w tym zakresie. Okres refleksji da³ sposobnoœæ do przeprowadzenia szerokiej debaty publicznej oraz umo¿liwi³ przygotowanie warunków sprzyjaj¹cych wypracowaniu rozwi¹zania.
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2. W tych okolicznoœciach Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje sporz¹dzone
przez prezydencjê sprawozdanie (10659/07) na mocy mandatu przyznanego jej w czerwcu 2006 roku i jest zdania, ¿e szybkie rozwi¹zanie tej kwestii ma znaczenie priorytetowe.
3. W tym celu Rada Europejska postanawia zwo³aæ konferencjê miêdzyrz¹dow¹
i wzywa prezydencjê do bezzw³ocznego podjêcia niezbêdnych kroków zgodnie z art. 48
TUE z myœl¹ o rozpoczêciu tej konferencji przed koñcem lipca natychmiast po spe³nieniu stosownych wymogów prawnych.
4. Prace konferencji miêdzyrz¹dowej bêd¹ prowadzone zgodnie z mandatem okreœlonym w za³¹czniku I do niniejszych konkluzji. Rada Europejska wzywa kolejn¹ prezydencjê do przygotowania projektu tekstu Traktatu zgodnie z zapisami mandatu oraz
do przed³o¿enia tego projektu konferencji miêdzyrz¹dowej niezw³ocznie po jej rozpoczêciu. Konferencja miêdzyrz¹dowa zakoñczy swoje prace mo¿liwie najszybciej, a w
ka¿dym przypadku przed koñcem 2007 roku, tak aby uzgodniony tekst Traktatu móg³
byæ ratyfikowany przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w czerwcu 2009 roku.
5. Konferencja miêdzyrz¹dowa bêdzie prowadzona pod ogólnym zwierzchnictwem
szefów pañstw lub rz¹dów wspieranych przez cz³onków Rady ds. Ogólnych i Stosunków Zewnêtrznych. W konferencji bêdzie uczestniczy³ przedstawiciel Komisji. Parlament Europejski bêdzie œciœle wspó³pracowa³ z konferencj¹ i uczestniczy³ w jej
pracach za poœrednictwem trzech przedstawicieli. Obs³ugê biurow¹ na potrzeby konferencji zapewni Sekretariat Generalny Rady.
6. Po zasiêgniêciu opinii przewodnicz¹cego Parlamentu Europejskiego Rada Europejska zwraca siê do Parlamentu Europejskiego o przedstawienie do paŸdziernika 2007
roku – w celu stworzenia korzystnych warunków dla rozwi¹zania kwestii przysz³ego
sk³adu Parlamentu Europejskiego w stosownym czasie przed wyborami w 2009 roku
– projektu inicjatywy przewidzianej w Protokole 34 uzgodnionym podczas konferencji
miêdzyrz¹dowej w 2004 roku.
7. Wzywa siê kolejn¹ prezydencjê do dopilnowania, aby kraje kandyduj¹ce otrzymywa³y w trakcie ca³ej konferencji miêdzyrz¹dowej pe³ne i regularne informacje dotycz¹ce jej prac.
II. WYMIAR SPRAWIEDLIWOŒCI I SPRAWY WEWNÊTRZNE
1. Dziêki dzia³aniom prowadzonym na podstawie programu z Tampere i programu
haskiego osi¹gniêto znaczne postêpy w rozwijaniu Unii jako przestrzeni wolnoœci, bezpieczeñstwa i sprawiedliwoœci. Rada Europejska podkreœla koniecznoœæ dalszej realizacji tych programów oraz pracy nad kolejnymi inicjatywami bêd¹cymi kontynuacj¹
tych programów w celu dalszego wzmocnienia wewnêtrznego bezpieczeñstwa Europy
oraz podstawowych wolnoœci i praw obywateli.
2. Niedawne wydarzenia ponownie wskaza³y na potrzebê szybkiego postêpu w opracowaniu wszechstronnej europejskiej polityki w dziedzinie migracji opartej na wspólnych zasadach politycznych, uwzglêdniaj¹cej wszystkie aspekty migracji (agendê
migracji i rozwoju, jak równie¿ aspekty wewnêtrzne, takie jak migracja legalna, integracja, ochrona uchodŸców, kontrola granic, readmisja oraz zwalczanie nielegalnej migracji i handlu ludŸmi), opartej na prawdziwym partnerstwie z pañstwami trzecimi
i w pe³ni zintegrowanej z zewnêtrznymi politykami Unii. Rada Europejska z zadowole-
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niem przyjmuje dotychczasowe postêpy w realizacji dzia³añ priorytetowych koncentruj¹cych siê na Afryce i regionie œródziemnomorskim, w tym ostatnie misje UE
w Afryce oraz konkretn¹ wspó³pracê z partnerami afrykañskimi i euro-œródziemnomorskimi, w ramach globalnego podejœcia do kwestii migracji i wzywa do przyspieszenia i intensyfikacji tych priorytetowych dzia³añ. Rada Europejska z zadowoleniem
przyjmuje równie¿ komunikat Komisji z 16 maja 2007 r. w sprawie stosowania globalnego podejœcia do migracji do regionów wschodnich i po³udniowo-wschodnich s¹siaduj¹cych z UE. Przyznaj¹c, ¿e istnieje potrzeba zintensyfikowanej i bardziej skoordynowanej
wspó³pracy z tymi regionami, Rada Europejska zatwierdza konkluzje Rady z 18 czerwca 2007 r., w tym wykaz œrodków priorytetowych. Rada Europejska wzywa pañstwa
cz³onkowskie i Komisjê do zapewnienia przydzia³u odpowiednich zasobów ludzkich
i finansowych, w istniej¹cych ramach finansowych, w celu umo¿liwienia terminowej
realizacji wszechstronnej polityki migracyjnej.
3. Rada Europejska podkreœla znaczenie bli¿szej wspó³pracy z pañstwami trzecimi
w zarz¹dzaniu przep³ywami migracyjnymi. Konkretne partnerstwa z pañstwami trzecimi w dziedzinie migracji mog³yby przyczyniæ siê do stworzenia spójnej polityki migracyjnej, która ³¹czy³aby œrodki u³atwiaj¹ce w³aœciwe zarz¹dzanie mo¿liwoœciami legalnej
migracji i korzyœciami z nich p³yn¹cymi – przy poszanowaniu kompetencji pañstw
cz³onkowskich i szczególnych potrzeb ich rynków pracy – ze œrodkami s³u¿¹cymi
zwalczaniu nielegalnej migracji, ochronie uchodŸców i stawianiu czo³a zasadniczym
przyczynom migracji, przy jednoczesnym korzystnym oddzia³ywaniu na rozwój w krajach pochodzenia. Nale¿y dok³adniej zbadaæ ewentualnoœæ tworzenia partnerstw na
rzecz mobilnoœci, jak równie¿ mo¿liwoœæ migracji wahad³owej w œwietle komunikatu
Komisji z 16 maja 2007 r.; w tym kontekœcie Rada Europejska zatwierdza konkluzje
Rady z 18 czerwca 2007 r. Rada Europejska jest przekonana, ¿e nielegalne zatrudnienie
stanowi jeden z g³ównych czynników zachêcaj¹cych do nielegalnej imigracji. W zwi¹zku z tym podkreœla znaczenie wniosku dotycz¹cego dyrektywy okreœlaj¹cej zasady
unikania nielegalnego zatrudniania obywateli pañstw trzecich.
4. Rada Europejska potwierdza potrzebê wzmocnienia zdolnoœci Unii do udzia³u
w zarz¹dzaniu zewnêtrznymi granicami pañstw cz³onkowskich i podkreœla znaczenie
dalszego wzmacniania potencja³u agencji FRONTEX w tej kwestii. Wspólne operacje
na zewnêtrznych granicach pañstw cz³onkowskich przyczyniaj¹ siê do zwalczania nielegalnej migracji i ratowania istnieñ ludzkich; nale¿y je zatem kontynuowaæ. Rada
Europejska z zadowoleniem przyjmuje w zwi¹zku z tym porozumienie osi¹gniête
w sprawie ustanowienia zespo³ów szybkiej interwencji granicznej, uruchomienia sieci
patroli wybrze¿a i utworzenia scentralizowanego zestawu narzêdzi technicznych, które
mo¿na udostêpniæ pañstwom cz³onkowskim. Rada Europejska wzywa wszystkie zainteresowane strony do do³o¿enia wszelkich starañ s³u¿¹cych jak najszybszemu osi¹gniêciu operacyjnoœci przez zespo³y szybkiej interwencji granicznej oraz do pe³nego
wykorzystania nowych mo¿liwoœci, jakie stwarza sieæ patroli wybrze¿a i wspomniany
wy¿ej zestaw narzêdzi, w tym do zwiêkszenia liczby i wzmocnienia wspólnych patroli.
Przywo³uj¹c program haski, Rada Europejska potwierdza, ¿e solidarnoœæ europejska
i sprawiedliwy podzia³ obowi¹zków znajduj¹ siê poœród podstawowych zasad kieruj¹cych dzia³aniami Europy w zakresie zarz¹dzania granicami zewnêtrznymi UE,
zgodnie z systemem zintegrowanego zarz¹dzania.
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5. Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje niedawne porozumienie dotycz¹ce
rozporz¹dzenia w sprawie wizowego systemu informacyjnego (VIS) i wymiany miêdzy pañstwami cz³onkowskimi informacji o wizach krótkoterminowych, oraz decyzjê
Rady w sprawie dostêpu do danych w VIS dla wyznaczonych organów pañstw cz³onkowskich i Europolu w celu zapobiegania przestêpstwom terrorystycznym, ich wykrywania i prowadzenia odnoœnych dochodzeñ. Wraz z rozwojem nowoczesnych œrodków
kontroli i identyfikacji, stanowi¹ one kolejne istotne kroki na drodze usprawnienia wymiany informacji miêdzy pañstwami cz³onkowskimi, przyczyniaj¹c siê w ten sposób
do poprawy zarz¹dzania wspóln¹ polityk¹ wizow¹ oraz zwiêkszenia bezpieczeñstwa
obywateli. Rada Europejska wzywa do szybkiego wdro¿enia rozporz¹dzenia w sprawie VIS i powy¿szej decyzji Rady.
6. Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje tak¿e wysi³ki podjête z myœl¹ o polepszeniu ci¹g³ej i pog³êbionej wspó³pracy na poziomie UE i pomiêdzy pañstwami
cz³onkowskimi w obszarze integracji i dialogu miêdzykulturowego. Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje w szczególnoœci konkluzje Rady z 12 czerwca w sprawie wzmocnienia polityk integracyjnych w UE przez propagowanie koncepcji
jednoœci w ró¿norodnoœci. Podkreœla znaczenie kolejnych inicjatyw s³u¿¹cych
u³atwieniu wymiany doœwiadczeñ pañstw cz³onkowskich dotycz¹cych polityk integracyjnych.
7. Rada Europejska potwierdza swoje zaanga¿owanie w urzeczywistnienie – do
koñca 2010 roku – wspólnego europejskiego systemu azylowego jako czêœci wszechstronnej europejskiej polityki migracyjnej.
8. Rada Europejska dokona przegl¹du stanu wdro¿enia wszechstronnej polityki migracyjnej na kolejnym posiedzeniu w grudniu 2007 roku na podstawie opracowanego
przez Komisjê okresowego sprawozdania z postêpów. Sprawozdanie to powinno
przedstawiaæ postêpy w stosowaniu globalnego podejœcia do kwestii migracji wobec
Afryki i regionu œródziemnomorskiego, jak równie¿ pierwsze postêpy w stosowaniu
globalnego podejœcia do kwestii migracji wobec wschodnich i po³udniowo-wschodnich regionów s¹siaduj¹cych z Uni¹ Europejsk¹.
9. Rozszerzenie obszaru Schengen poprawi jakoœæ codziennego ¿ycia obywateli,
w zwi¹zku z czym kwestia ta pozostaje wa¿nym priorytetem dla UE. Rada Europejska
z zadowoleniem przyjmuje prace przygotowawcze podjête w ramach projektu SIS
One4All i zachêca pañstwa cz³onkowskie uczestnicz¹ce w projekcie do dalszych
dzia³añ s³u¿¹cych spe³nieniu wszystkich wymogów, okreœlonych w konkluzjach Rady
(ds. WSiSW) z 5–6 grudnia 2006 r., koniecznych do zniesienia kontroli na wewnêtrznych granicach l¹dowych i morskich do koñca grudnia 2007 roku oraz na granicach powietrznych nie póŸniej ni¿ do marca 2008 roku, pod warunkiem spe³nienia wszystkich
tych wymogów. Rada Europejska wzywa jednoczeœnie Komisjê do zakoñczenia pozosta³ych prac w zaplanowanym terminie tak, by projekt SIS II zosta³ sfinalizowany nie
póŸniej ni¿ do grudnia 2008 roku.
10. Nadal konieczne jest podejmowanie szczególnych wysi³ków na rzecz wzmocnienia wspó³pracy policyjnej i s¹dowej oraz walki z terroryzmem. Obywatele Europy
oczekuj¹, ¿e UE i jej pañstwa cz³onkowskie podejm¹ zdecydowane dzia³ania na rzecz
ochrony ich wolnoœci i bezpieczeñstwa, w szczególnoœci w dziedzinie walki z terroryzmem i przestêpczoœci¹ zorganizowan¹.
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11. Niedawna decyzja dotycz¹ca w³¹czenia podstawowych postanowieñ traktatu
z Prüm do ram prawnych Unii przyczyni siê do zintensyfikowania transgranicznej
wspó³pracy policyjnej. W tym samym kontekœcie Unia Europejska podkreœla znaczenie dalszego wzmacniania zdolnoœci operacyjnych Europolu i z zadowoleniem przyjmuje decyzjê Rady o przekszta³ceniu konwencji o Europolu w decyzjê Rady, zgodnie
z konkluzjami Rady (ds. WSiSW) z 12–13 czerwca 2007 r. Ochrona praw obywateli
jest tak samo istotna dla utworzenia przestrzeni wolnoœci, bezpieczeñstwa i sprawiedliwoœci, jak zagwarantowanie ochrony obywatelom Europy. W tym kontekœcie Rada Europejska szczególnie wzywa Radê, by przed koñcem roku osi¹gnê³a porozumienie
odnoœnie do decyzji ramowej w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych
w ramach wspó³pracy policyjnej i s¹dowej w sprawach karnych.
12. Rada Europejska wzywa do jak najszybszego kontynuowania prac dotycz¹cych
praw procesowych w postêpowaniu karnym tak, by przyczyniæ siê do wzrostu zaufania
do systemów prawnych innych pañstw cz³onkowskich, a tym samym u³atwienia wzajemnego uznawania decyzji s¹dowych. Niedawne ogólne porozumienie na temat decyzji ramowej w sprawie zwalczania niektórych form rasizmu i ksenofobii stanowi
wyraŸny sygna³ zaanga¿owania Europy w walkê z nietolerancj¹.
13. W interesie obywateli europejskich konieczne jest szybkie porozumienie odnoœnie do rozporz¹dzenia w sprawie prawa w³aœciwego dla zobowi¹zañ umownych
(Rzym I), rozporz¹dzenia w sprawie jurysdykcji i prawa w³aœciwego w sprawach
ma³¿eñskich (Rzym III) i rozporz¹dzenia w sprawie obowi¹zków alimentacyjnych.
14. Wzywa siê Radê, by kontynuowa³a prace nad ocen¹ tego, czy przepisy wspólnotowego prawa w zakresie prawa umów, w tym prawa umów konsumenckich, tworz¹
konsekwentn¹ i spójn¹ ca³oœæ.
15. Rada Europejska dostrzega postêpy osi¹gniête w opracowywaniu prawodawstwa dotycz¹cego wymiany informacji na poziomie europejskim o wyrokach skazuj¹cych w sprawach karnych w poszczególnych krajach i zwraca siê do Rady
o dopilnowanie, by krajowe systemy rejestrów karnych zosta³y ze sob¹ jak najszybciej
po³¹czone za pomoc¹ europejskiej sieci. Rada nadal powinna równie¿ propagowaæ
elektroniczn¹ drogê komunikacji w sprawach prawnych („e-sprawiedliwoœæ”) zarówno w dziedzinach karnych, jak i cywilnych.
16. Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji na temat walki
z cyberprzestêpczoœci¹ i wzywa do opracowania ram polityki w tej dziedzinie.
III. ZAGADNIENIA GOSPODARCZE, SPO£ECZNE
I ŒRODOWISKOWE
IV. 1. Dalsze wzmacnianie czterech swobód rynku wewnêtrznego (swobodny przep³yw
towarów, osób, us³ug i kapita³u) oraz usprawnianie jego funkcjonowania nadal ma
nadrzêdne znaczenie dla wzrostu, konkurencyjnoœci i zatrudnienia. Rada Europejska oczekuje na przedstawienie jesieni¹ przez Komisjê przegl¹du jednolitego rynku, wraz z towarzysz¹cymi mu wnioskami. Wzywa Radê i Parlament Europejski do
osi¹gniêcia szybkich postêpów w kwestii nowego podejœcia oraz rozporz¹dzeñ
w sprawie wzajemnego uznawania, w stosownych przypadkach, bez uszczerbku dla
harmonizacji krajowych przepisów technicznych.
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V. 2. Rada Europejska odnotowuje postêpy osi¹gniête przez Radê w zakresie projektu
dyrektywy w sprawie urzeczywistnienia wewnêtrznego rynku us³ug pocztowych,
która bêdzie musia³a zapewniæ finansowanie wydajnej i wysokiej jakoœci us³ugi
powszechnej, wzywa tak¿e Parlament Europejski, Radê i Komisjê do niezw³ocznej
intensyfikacji dyskusji na ten temat i ich zakoñczenia z myœl¹ o osi¹gniêciu porozumienia w sprawie dyrektywy w nale¿ytym czasie.
3. Rada Europejska wzywa Radê do szybkiego uzgodnienia pierwszych czterech
wniosków w sprawie wspólnych inicjatyw technologicznych (ARTEMIS, inicjatywy
dotycz¹cej wbudowanych systemów komputerowych; IMI, inicjatywy dotycz¹cej medycyny innowacyjnej; „czyste niebo”, inicjatywy dotycz¹cej aeronautyki i transportu
lotniczego, a tak¿e ENIAC, inicjatywy dotycz¹cej technologii nanoelektronicznych);
wzywa równie¿ Komisjê, by jak najszybciej przedstawi³a pozosta³e wspólne inicjatywy technologiczne, o których mowa w szczegó³owym programie „Wspó³praca” wykonuj¹cym 7. program ramowy w dziedzinie badañ. Rada Europejska przypomina jak
wa¿ne jest otwarte i przejrzyste zarz¹dzanie tymi inicjatywami.
4. Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje fakt, ¿e trwaj¹ o¿ywione prace nad
rozporz¹dzeniem w sprawie Europejskiego Instytutu Technologii i w zwi¹zku z tym
wzywa Radê, by na posiedzeniu w dniu 25 czerwca uzgodni³a podejœcie ogólne do tego
rozporz¹dzenia, w tym w kwestii stosownego finansowania zgodnie ze wspólnotowymi procedurami bud¿etowymi. Rada Europejska jest przekonana, ¿e ostateczna decyzja Rady i Parlamentu Europejskiego zostanie podjêta przed koñcem tego roku.
5. Rada Europejska potwierdza znaczenie Galileo jako kluczowego projektu Unii
Europejskiej i wzywa Radê do podjêcia zintegrowanej decyzji w sprawie realizacji Galileo jesieni¹ 2007 roku.
6. Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje inicjatywê w sprawie Karty Europejskiej dotycz¹cej korzystania z w³asnoœci intelektualnej bêd¹cej w posiadaniu instytucji badawczych i uniwersytetów (IP-Charter), co ma poprawiæ transfer wiedzy
pomiêdzy œrodowiskami naukowymi a przemys³em, oraz jej wk³ad w rozwój europejskiej przestrzeni badawczej. Rada Europejska wzywa Komisjê do przedstawienia na
pocz¹tku 2008 roku inicjatyw stanowi¹cych kontynuacjê zielonej ksiêgi w sprawie europejskiej przestrzeni badawczej.
7. W obszarze polityki spo³ecznej nale¿y zdecydowanie kontynuowaæ prace nad
koordynacj¹ systemów zabezpieczenia spo³ecznego z myœl¹ o jak najszybszym rozwi¹zaniu pozosta³ych nierozstrzygniêtych kwestii. Rada Europejska oczekuje zapowiedzianego komunikatu Komisji na temat elastycznoœci i pewnoœci zatrudnienia
(flexicurity), na podstawie którego przed koñcem bie¿¹cego roku mo¿liwe bêdzie
uzgodnienie wspólnych zasad; z zadowoleniem przyjmuje równie¿ postêpy w opracowywaniu strategii czynnej integracji. Rada Europejska oczekuje przedstawienia zmienionego wniosku dotycz¹cego dyrektywy w sprawie minimalnych wymogów s³u¿¹cych
zwiêkszaniu mobilnoœci pracowników dziêki ³atwiejszemu gromadzeniu i zachowywaniu nieprzepadalnych uprawnieñ do dodatkowych emerytur, na podstawie którego
prowadzone bêd¹ dalsze prace w tej dziedzinie. Wzywa siê pañstwa cz³onkowskie do
szybkiej realizacji przyjêtej niedawno wspólnotowej strategii na rzecz bezpieczeñstwa
i higieny pracy na lata 2007–2012, która wzmocni ogólne podejœcie do dobrego samopoczucia w pracy i przyczyni siê do wznowienia dzia³añ profilaktycznych i usprawnieñ
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dla pracowników. Rada Europejska wzywa pañstwa cz³onkowskie, Komisjê i partnerów spo³ecznych do intensywnego korzystania z Sojuszu dla Rodzin w celu promowania dobrych praktyk i innowacyjnych metod podejœcia do polityk przyjaznych rodzinie
zgodnych z polityk¹ publiczn¹ poszczególnych pañstw cz³onkowskich oraz w celu propagowania równoœci p³ci. Rada Europejska oczekuje na zapowiadane sprawozdanie
Komisji podsumowuj¹ce sytuacjê spo³eczn¹.
8. Przedmiotem powa¿nego zaniepokojenia pozostaje HIV/AIDS. Dzia³ania s³u¿¹ce zwalczaniu œwiatowej pandemii HIV/AIDS powinny obejmowaæ ogólne programy zapobiegawcze, szkolenie personelu opieki zdrowotnej, zwiêkszanie œwiadomoœci
we wszystkich grupach spo³eczeñstwa i zajêcie siê kosztami leczenia. Rada Europejska
wzywa Komisjê do realizacji planu dzia³ania w sprawie zwalczania HIV/AIDS w Unii
Europejskiej i krajach s¹siaduj¹cych w latach 2006–2009 oraz europejskiego programu
przeciwdzia³ania HIV/AIDS, malarii i gruŸlicy przez dzia³ania zewnêtrzne (2007–2011).
Do pañstw cz³onkowskich nale¿y zapewnienie przywództwa politycznego w zwalczaniu tej pandemii. Przemys³ farmaceutyczny powinien u³atwiæ dostêp do tanich leków
i wspó³pracowaæ z instytucjami rz¹dowymi i organizacjami pozarz¹dowymi przy zapewnianiu kana³ów dystrybucji lekarstw przeciw HIV/AIDS.
9. Rada Europejska przypomina swoje konkluzje z marca 2007 roku w sprawie zintegrowanej polityki dotycz¹cej klimatu i energii. Z zadowoleniem przyjmuje wa¿ny sygna³ wys³any ze szczytu G8, który odby³ siê w Heiligendamm. WyraŸne odniesienie
do obni¿enia emisji co najmniej o po³owê do roku 2050, zaanga¿owania w proces
UNFCCC (Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu)
oraz osi¹gniêcia kompleksowego porozumienia dotycz¹cego okresu po roku 2012
przed 2009 rokiem stanowi obiecuj¹c¹ podstawê dla zbli¿aj¹cych siê negocjacji w ramach UNFCCC, które powinny siê rozpocz¹æ na Bali w grudniu 2007 roku. Rada Europejska zachêca wszystkie strony do aktywnego i konstruktywnego udzia³u w pilnej
i globalnej reakcji na wyzwanie zwi¹zane ze zmianami klimatu w oparciu o zasadê
wspólnych, lecz zró¿nicowanych obowi¹zków i odnoœnych zdolnoœci. Podkreœla znaczenie skutecznej i sprawnej realizacji wszystkich aspektów wszechstronnego planu
dzia³ania w dziedzinie energii z myœl¹ o przyspieszeniu prac nad polityk¹ energetyczn¹
dla Europy. Odnoœnie do ochrony klimatu Rada Europejska oczekuje terminowego
przedstawienia przez Komisjê wniosku dotycz¹cego zmiany dyrektywy w sprawie systemu UE handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) opartego na procesie przegl¹du
i zaleceniach Rady. Wzywa Komisjê do rozwa¿enia, w ramach przegl¹du EU ETS,
ewentualnego rozszerzenia zakresu systemu na u¿ytkowanie gruntów, zmiany u¿ytkowania gruntów i leœnictwo. Podkreœla zamiar Unii, by tym systemem zosta³y objête
dzia³ania w dziedzinie lotnictwa w taki sposób, by nie wp³ywa³o to negatywnie na konkurencyjnoœæ.
10. Coraz bardziej oczywistym staje siê fakt, ¿e zmiany klimatu bêd¹ mia³y znaczny
wp³yw na zagadnienia bezpieczeñstwa miêdzynarodowego. Rada Europejska wzywa
Wysokiego Przedstawiciela i Komisjê Europejsk¹ do œcis³ej wspó³pracy w tej istotnej
kwestii oraz do przedstawienia wspólnego sprawozdania na posiedzenie Rady Europejskiej wiosn¹ 2008 roku.
11. Rada Europejska przypomina, jakie znaczenie ma skuteczny i zrównowa¿ony
europejski system transportu i przyjmuje do wiadomoœci zamiar Komisji przedstawienia,
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nie póŸniej ni¿ w czerwcu 2008 roku, modelu oceny wszystkich kosztów zewnêtrznych, który pos³u¿y jako podstawa przysz³ych obliczeñ op³at za korzystanie z infrastruktury. Modelowi temu bêdzie towarzyszyæ ocena oddzia³ywania internalizacji
kosztów zewnêtrznych obejmuj¹ca wszystkie œrodki transportu oraz dalsze dzia³ania
zgodne z dyrektyw¹ o eurowinietach.
12. Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje o¿ywion¹ debatê, w szczególnoœci
w trakcie konferencji w Bremie w maju 2007 roku, która toczy³a siê w Europie na temat
przysz³ej polityki morskiej i wzywa Komisjê do przedstawienia europejskiego planu
dzia³ania przewidywanego na paŸdziernik. Bior¹c pod uwagê zasadê pomocniczoœci,
wspomniany plan dzia³ania powinien mieæ na celu zbadanie pe³nego potencja³u dzia³alnoœci gospodarczej zwi¹zanej z morzem w sposób zrównowa¿ony z punktu widzenia œrodowiska.
13. Rada Europejska gratuluje Cyprowi i Malcie stopnia konwergencji osi¹gniêtego
od momentu przyst¹pienia do UE, dziêki nale¿ytym politykom gospodarczym i finansowym, i z zadowoleniem przyjmuje fakt spe³nienia przez oba kraje wszystkich kryteriów konwergencji okreœlonych w Traktacie. W tym kontekœcie Rada Europejska
z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji dotycz¹cy przyjêcia euro przez Cypr
i Maltê 1 stycznia 2008 r.
VI. STOSUNKI ZEWNÊTRZNE
Europejska polityka s¹siedztwa
VII. Rada Europejska potwierdza nadrzêdne znaczenie europejskiej polityki s¹siedztwa (EPS), która ma na celu utrwalenie obszaru dobrobytu, stabilnoœci i bezpieczeñstwa w oparciu o prawa cz³owieka, demokracjê i zasadê pañstwa prawnego,
jak równie¿ wspieranie procesu reform i modernizacji w krajach partnerskich
s¹siaduj¹cych z Uni¹.
VIII. Rada Europejska zatwierdza konkluzje Rady dotycz¹ce wzmacniania europejskiej polityki s¹siedztwa oraz przygotowane przez prezydencjê sprawozdanie
z postêpów obejmuj¹ce zestaw œrodków s³u¿¹cych dalszemu wzmacnianiu polityki s¹siedztwa. Wprawdzie charakter EPS jako jednolitych i spójnych ram politycznych nale¿y zachowaæ, to jednak realizacja tej polityki powinna w nale¿yty
sposób uwzglêdniaæ specyficzn¹ sytuacjê krajów partnerskich. Rada Europejska
wzywa przysz³e prezydencje do dalszych prac na podstawie sprawozdania prezydencji oraz stosownych wniosków i komunikatów Komisji.
Azja Œrodkowa
IX. Rada Europejska przyjê³a strategiê UE dotycz¹c¹ nowego partnerstwa z Azj¹
Œrodkow¹. Strategia ta pos³u¿y jako ogólne ramy stosunków miêdzy UE a pañstwami Azji Œrodkowej, w tym w dziedzinach praw cz³owieka, pañstwa prawnego, dobrych rz¹dów i demokracji, edukacji, rozwoju gospodarczego, handlu
i inwestycji, energii i transportu, polityk dotycz¹cych œrodowiska, oraz migracji
i dialogu miêdzykulturowego. Strategia okreœla priorytety UE dotycz¹ce wspó³pracy
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z tym regionem jako ca³oœci¹, choæ jej realizacja bêdzie dostosowana do konkretnych wymogów i wyników poszczególnych pañstw Azji Œrodkowej. Rada Europejska zwraca siê do Rady i Komisji o regularny przegl¹d postêpów w realizacji
przedmiotowej strategii i przed³o¿enie pierwszego sprawozdania z postêpów Radzie Europejskiej do po³owy 2008 roku.
Proces z Heiligendamm
X. Rada Europejska, przypominaj¹c ewolucjê instrumentów UE i forów dialogu
z udzia³em gospodarek wschodz¹cych, z zadowoleniem przyjmuje zapocz¹tkowanie procesu z Heiligendamm przez szczyt G8 w czerwcu 2007 roku, który rozpoczyna now¹ formê dialogu w szczególnoœci z Brazyli¹, Chinami, Indiami,
Meksykiem i Republik¹ Po³udniowej Afryki. Rada Europejska uznaje rosn¹ce
znaczenie, jakie maj¹ powy¿sze i inne gospodarki wschodz¹ce. Proces z Heiligendamm powinien przyczyniæ siê do intensyfikacji dialogu politycznego i propagowania wspó³pracy z przedmiotowymi krajami, szczególnie w dziedzinie
innowacji i w³asnoœci intelektualnej, warunków inwestycyjnych, w tym odpowiedzialnego prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, efektywnoœci energetycznej
i wspó³pracy na rzecz rozwoju.
UE–Afryka
XI. Drugi szczyt UE–Afryka w Lizbonie w grudniu 2007 roku bêdzie stanowi³ wa¿n¹
okazjê do wzmocnienia stosunków miêdzy UE a Afryk¹ i stworzenia nowego,
ambitnego i strategicznego partnerstwa.
XII. Przywo³uj¹c swoje konkluzje z czerwca 2005 roku, Rada Europejska podkreœla
znaczenie, jakie przywi¹zuje do dalszego zacieœniania wspó³pracy z Uni¹ Afrykañsk¹ w celu zadbania o to, aby wspólna strategia UE–Afryka mog³a zostaæ
przyjêta przed grudniem 2007 roku. Rada Europejska potwierdza zdecydowany
zamiar dalszego popierania Unii Afrykañskiej z myœl¹, miêdzy innymi, o wzmocnieniu potencja³u Unii Afrykañskiej w zakresie zarz¹dzania konfliktami, ich rozwi¹zywania i zapobiegania im. Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje
zamiar ustanowienia partnerstwa energetycznego UE–Afryka na szczycie z udzia³em obu stron.
XIII. Rada Europejska podkreœla potrzebê nowych uzgodnieñ umo¿liwiaj¹cych szybkie uruchamianie œrodków finansowych UE w celu wsparcia szybkiego rozmieszczenia si³ UA; kwestia ta powinna byæ traktowana priorytetowo. Rada potwierdza
zobowi¹zania podjête w ramach strategii UE zatytu³owanej „UE i Afryka: w kierunku partnerstwa strategicznego” i zachêca pañstwa cz³onkowskie do do³o¿enia
wszelkich starañ, aby osi¹gn¹æ okreœlone w strategii cele.
Europejska Polityka Bezpieczeñstwa i Obrony
XIV. Rada Europejska zatwierdza sprawozdanie prezydencji na temat EPBiO zawieraj¹ce mandat dla kolejnej prezydencji.
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XV. IRLANDIA PÓ£NOCNA
XVI. Brytyjski premier i premier Irlandii Pó³nocnej przekazali Radzie Europejskiej informacje dotycz¹ce przywrócenia obejmuj¹cego wszystkie strony, zdecentralizowanego i opartego na podziale w³adzy rz¹du w Irlandii Pó³nocnej. Rada Europejska
z zadowoleniem przyjê³a niedawne kontakty miêdzy przewodnicz¹cym Komisji
a nowym rz¹dem Irlandii Pó³nocnej, podkreœli³a tak¿e d³ugotrwa³e i sta³e poparcie Unii Europejskiej dla procesu pokojowego.

Dok. 3.
Mandat Konferencji Miêdzyrz¹dowej
Niniejszy mandat bêdzie stanowiæ jedyn¹ podstawê i ramy dla prac konferencji miêdzyrz¹dowej, która zostanie zwo³ana zgodnie z pkt 10 konkluzji Rady Europejskiej.
I. UWAGI OGÓLNE
1. Konferencja miêdzyrz¹dowa jest proszona o sporz¹dzenie Traktatu (dalej zwanego „traktatem reformuj¹cym”) zmieniaj¹cego obowi¹zuj¹ce Traktaty z myœl¹ o zwiêkszeniu efektywnoœci funkcjonowania rozszerzonej Unii i umocnieniu jej legitymacji
demokratycznej, jak równie¿ spójnoœci jej dzia³añ zewnêtrznych. Zrezygnowano z koncepcji konstytucyjnej polegaj¹cej na uchyleniu wszystkich obowi¹zuj¹cych Traktatów
i zast¹pieniu ich jednym tekstem zwanym „Konstytucj¹”. Traktat reformuj¹cy wprowadzi do obowi¹zuj¹cych Traktatów, które pozostaj¹ w mocy, przedstawione szczegó³owo poni¿ej innowacje wynikaj¹ce z ustaleñ konferencji miêdzyrz¹dowej w 2004
roku.
2. Traktat reformuj¹cy bêdzie zawiera³ dwie zasadnicze klauzule zmieniaj¹ce odpowiednio Traktat o Unii Europejskiej (TUE) oraz Traktat ustanawiaj¹cy Wspólnotê Europejsk¹ (TWE). TUE zachowa swoj¹ obecn¹ nazwê, natomiast TWE bêdzie nosi³ tytu³
Traktat o funkcjonowaniu Unii, a Unia nabêdzie jednolit¹ osobowoœæ prawn¹. Wyraz
„Wspólnota” zostanie w ca³ym tekœcie zast¹piony wyrazem „Unia”; w tekœcie znajdzie
siê stwierdzenie, ¿e te dwa Traktaty s¹ Traktatami stanowi¹cymi podstawê Unii oraz ¿e
Unia zastêpuje Wspólnotê i jest jej nastêpc¹ prawnym. Dalsze klauzule bêd¹ zawieraæ
standardowe postanowienia dotycz¹ce ratyfikacji i wejœcia w ¿ycie, a tak¿e ustaleñ
przejœciowych. Zmiany techniczne Traktatu Euratom oraz obowi¹zuj¹cych Protoko³ów, ustalone podczas konferencji miêdzyrz¹dowej w 2004 roku, zostan¹ wprowadzone przez protoko³y za³¹czone do traktatu reformuj¹cego.
3. TUE i Traktat o funkcjonowaniu UE nie bêd¹ mia³y charakteru konstytucyjnego.
Terminologia stosowana w ca³ym tekœcie Traktatów bêdzie odzwierciedlaæ tê zmianê:
nie bêdzie stosowany termin „Konstytucja”, „minister spraw zagranicznych Unii” bêdzie nazwany Wysokim Przedstawicielem Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeñstwa, odejdzie siê tak¿e od stosowania okreœleñ „ustawa” i „ustawa ramowa”,
zostan¹ natomiast zachowane obecnie stosowane okreœlenia „rozporz¹dzenia”, „dyrek-
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tywy” i „decyzje”. Analogicznie, w zmienionych Traktatach nie bêdzie artyku³u
mówi¹cego o symbolach UE, takich jak flaga, hymn lub dewiza. W odniesieniu do
pierwszeñstwa prawa UE konferencja miêdzyrz¹dowa przyjmie deklaracjê przywo³uj¹c¹ istniej¹ce orzecznictwo Trybuna³u Sprawiedliwoœci UE1.
4. Je¿eli chodzi o treœæ zmian w obowi¹zuj¹cych Traktatach, innowacje wynikaj¹ce
z ustaleñ konferencji miêdzyrz¹dowej w 2004 roku zostan¹ w³¹czone do TUE i Traktatu o funkcjonowaniu UE zgodnie z niniejszym mandatem. Modyfikacje tych innowacji
wprowadzone w nastêpstwie konsultacji prowadzonych z pañstwami cz³onkowskimi
przez ostatnie szeœæ miesiêcy s¹ poni¿ej wyraŸnie uwidocznione. Dotycz¹ one w szczególnoœci odnoœnych kompetencji UE i pañstw cz³onkowskich oraz ich rozgraniczenia,
szczególnego charakteru wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeñstwa, zwiêkszonej roli parlamentów narodowych, stanowiska wobec Karty Praw Podstawowych oraz
mechanizmu umo¿liwiaj¹cego pañstwom cz³onkowskim kontynuowanie prac nad danym aktem w dziedzinie wspó³pracy policyjnej i s¹dowej w sprawach karnych, bez
obowi¹zku uczestniczenia innych pañstw cz³onkowskich w tych dzia³aniach.
II. ZMIANY W TRAKTACIE UE
5. Klauzula 1 traktatu reformuj¹cego bêdzie zawieraæ zmiany w obowi¹zuj¹cym TUE.
Tekst obowi¹zuj¹cego obecnie Traktatu pozostaje niezmieniony, o ile w niniejszym
mandacie nie zaznaczono inaczej.
6. Tekst pierwszego motywu w brzmieniu uzgodnionym podczas konferencji miêdzyrz¹dowej w 2004 roku zostanie w³¹czony do preambu³y jako motyw drugi.
7. TUE bêdzie podzielony na szeœæ tytu³ów: Postanowienia wspólne (I), Postanowienia o zasadach demokratycznych (II), Postanowienia o instytucjach (III), Postanowienia
o wzmocnionej wspó³pracy (IV), Postanowienia ogólne o dzia³aniach zewnêtrznych Unii
i postanowienia szczególne dotycz¹ce wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeñstwa (V)
oraz Postanowienia koñcowe(VI). Tytu³y I, IV (obecny VII), V i VI (obecny VIII) bêd¹
mia³y uk³ad analogiczny do obowi¹zuj¹cego TUE, ze zmianami uzgodnionymi podczas
konferencji miêdzyrz¹dowej w 2004 roku2. Dwa pozosta³e tytu³y (II i III) s¹ nowe i wprowadzaj¹ innowacje uzgodnione podczas konferencji miêdzyrz¹dowej w 2004 roku.
Postanowienia wspólne (I)
8. Tytu³ I obowi¹zuj¹cego TUE zawieraj¹cy miêdzy innymi artyku³y dotycz¹ce
wartoœci Unii oraz jej celów, stosunków miêdzy Uni¹ a pañstwami cz³onkowskimi oraz
zawieszenia praw pañstw cz³onkowskich zostan¹ zmienione zgodnie z innowacjami
1

Choæ artyku³ o pierwszeñstwie prawa Unii nie zostanie powtórzony w TUE, konferencja miêdzyrz¹dowa uzgodni nastêpuj¹c¹ deklaracjê: „Konferencja przypomina, ¿e zgodnie z ustalonym
orzecznictwem Trybuna³u Sprawiedliwoœci UE Traktaty i prawo przyjête przez Uniê na podstawie
Traktatów maj¹ pierwszeñstwo przed prawem pañstw cz³onkowskich na warunkach ustanowionych
przez wspomniane orzecznictwo”. Ponadto do Aktu koñcowego konferencji zostanie za³¹czona opinia
S³u¿by Prawnej Rady (dok. 11197/07).
2
Treœæ tytu³u VI o wspó³pracy policyjnej i s¹dowej w sprawach karnych zostanie w³¹czona do
tytu³u o przestrzeni wolnoœci, bezpieczeñstwa i sprawiedliwoœci w Traktacie o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej (TFUE), zobacz poni¿ej w czêœci „Zmiany w Traktacie WE”.
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uzgodnionymi podczas konferencji miêdzyrz¹dowej w 2004 roku (zob. za³¹cznik 1,
tytu³ I).
9. Artyku³ dotycz¹cy praw podstawowych bêdzie zawieraæ odniesienie1 do Karty
praw podstawowych, w brzmieniu uzgodnionym podczas konferencji miêdzyrz¹dowej
w 2004 roku, nada jej prawnie wi¹¿¹cy charakter oraz okreœli zakres jej zastosowania.
10. W artykule odnosz¹cym siê do zasad podstawowych dotycz¹cych kompetencji
zostanie sprecyzowane, ¿e Unia dzia³a wy³¹cznie w granicach kompetencji przyznanych jej przez pañstwa cz³onkowskie w Traktatach.
Postanowienia o zasadach demokratycznych (II)
11. Ten nowy tytu³ II bêdzie zawieraæ postanowienia uzgodnione podczas konferencji miêdzyrz¹dowej w 2004 roku dotycz¹ce demokratycznej równoœci, demokracji
przedstawicielskiej, demokracji uczestnicz¹cej oraz inicjatywy obywatelskiej. Jeœli
chodzi o parlamenty narodowe, rola ich zostanie jeszcze zwiêkszona w stosunku do postanowieñ uzgodnionych podczas konferencji miêdzyrz¹dowej w 2004 roku (zob.
za³¹cznik 1, tytu³ II):
· Termin, jakim dysponuj¹ parlamenty narodowe na przeanalizowanie projektów aktów prawodawczych oraz na wydanie uzasadnionej opinii dotycz¹cej zasady pomocniczoœci zostanie przed³u¿ony z szeœciu do oœmiu tygodni (Protokó³ o parlamentach
narodowych i Protokó³ o zasadach pomocniczoœci i proporcjonalnoœci zostan¹ odpowiednio zmienione).
· Mechanizm kontrolny dotycz¹cy zasady pomocniczoœci zostanie wzmocniony, w taki sposób, ¿e je¿eli przeciwko danemu projektowi aktu prawodawczego zostanie oddana zwyk³a wiêkszoœæ g³osów przyznanych parlamentom narodowym, Komisja
ponownie przeanalizuje taki projekt, a nastêpnie mo¿e podj¹æ decyzjê o jego utrzymaniu, zmianie lub wycofaniu. Je¿eli Komisja postanowi utrzymaæ wniosek, bêdzie
zobowi¹zana przedstawiæ uzasadnion¹ opiniê okreœlaj¹c¹ przyczyny, dla których
uwa¿a, ¿e wniosek ten jest zgodny z zasad¹ pomocniczoœci. Wspomniana uzasadniona opinia, a tak¿e uzasadnione opinie parlamentów narodowych, bêd¹ musia³y byæ
przekazane prawodawcy UE, który weŸmie je pod uwagê w procedurze prawodawczej. Poci¹gnie to za sob¹ okreœlone postêpowanie:
– przed zakoñczeniem pierwszego czytania w ramach zwyk³ej procedury prawodawczej, prawodawca (Rada i Parlament) rozwa¿a zgodnoœæ wniosku prawodawczego w zasad¹ pomocniczoœci, bior¹c w szczególnoœci pod uwagê powody
podane i podzielane przez wiêkszoœæ parlamentów narodowych, jak równie¿ uzasadnion¹ opiniê Komisji;
– je¿eli wiêkszoœci¹ g³osów wynosz¹c¹ 55% cz³onków Rady lub wiêkszoœci¹
g³osów oddanych w Parlamencie Europejskim prawodawca stwierdzi, ¿e jego
zdaniem wniosek nie jest zgodny z zasad¹ pomocniczoœci, wniosek prawodawczy nie bêdzie dalej rozpatrywany (Protokó³ w sprawie stosowania zasad pomocniczoœci i proporcjonalnoœci zostanie odpowiednio zmieniony).
Rolê parlamentów narodowych odzwierciedli nowy ogólny artyku³.
1

Dlatego te¿ tekst Karty praw podstawowych nie zostanie w³¹czony do Traktatów.
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Postanowienia o instytucjach (III)
12. Zmiany instytucjonalne uzgodnione podczas konferencji miêdzyrz¹dowej
w 2004 roku zostan¹ w³¹czone czêœciowo do TUE a czêœciowo do Traktatu o funkcjonowaniu Unii. Nowy tytu³ III bêdzie stanowi³ przegl¹d systemu instytucjonalnego oraz
wprowadzi do obowi¹zuj¹cego systemu nastêpuj¹ce modyfikacje, tzn. artyku³y dotycz¹ce instytucji Unii, Parlamentu Europejskiego (nowy sk³ad), Rady Europejskiej
(przekszta³cenie jej w instytucjê1 i utworzenie urzêdu przewodnicz¹cego), Rady (wprowadzenie systemu g³osowania polegaj¹cego na podwójnej wiêkszoœci oraz zmian
w systemie szeœciomiesiêcznych prezydencji Rady, z mo¿liwoœci¹ jego modyfikacji),
Komisji Europejskiej (nowy sk³ad i wzmocnienie roli jej przewodnicz¹cego), ministra
spraw zagranicznych Unii (utworzenie nowego urzêdu, którego nazwa zostanie zmieniona na Wysoki Przedstawiciel Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeñstwa)
oraz Trybuna³u Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej2.
13. System stanowienia podwójn¹ wiêkszoœci¹ g³osów, zgodnie z ustaleniami podjêtymi podczas konferencji miêdzyrz¹dowej w 2004 roku, wejdzie w ¿ycie 1 listopada
2014 r.; do tego czasu nadal bêdzie obowi¹zywaæ obecny system stanowienia wiêkszoœci¹ kwalifikowan¹ (art. 205 ust. 2 TWE). Nastêpnie, podczas okresu przejœciowego, do 31 marca 2017 r., je¿eli decyzja ma zostaæ przyjêta wiêkszoœci¹
kwalifikowan¹ cz³onek Rady bêdzie móg³ wyst¹piæ z wnioskiem, aby decyzja zosta³a
przyjêta zgodnie z zasad¹ wiêkszoœci kwalifikowanej okreœlon¹ w art. 205 ust. 2 obowi¹zuj¹cego TWE.
Ponadto, do 31 marca 2017 r., je¿eli cz³onkowie Rady reprezentuj¹cy co najmniej
75% ludnoœci lub co najmniej 75% liczby pañstw cz³onkowskich niezbêdnej do utworzenia mniejszoœci blokuj¹cej wynikaj¹cej z zastosowania art. [I-25 ust. 1 akapit pierwszy] lub art. [I-25 ust. 2] zg³aszaj¹ swój sprzeciw wobec przyjêcia aktu prawnego przez
Radê wiêkszoœci¹ kwalifikowan¹, bêdzie mia³ zastosowanie mechanizm przewidziany
w projekcie decyzji zawartym w deklaracji nr 5 za³¹czonej do Aktu koñcowego konferencji miêdzyrz¹dowej w 2004 roku. Od 1 kwietnia 2017 r. bêdzie mia³ zastosowanie
ten sam mechanizm, przy czym odnoœne wielkoœci procentowe bêd¹ wynosiæ, odpowiednio, co najmniej 55% ludnoœci lub co najmniej 55% liczby pañstw cz³onkowskich
niezbêdnej do utworzenia mniejszoœci blokuj¹cej wynikaj¹cej z zastosowania art. [I-25
ust. 1 akapit pierwszy] lub art. [I-25 ust. 2].
Postanowienia o wzmocnionej wspó³pracy (IV)
14. Tytu³ IV (dawny tytu³ VII obowi¹zuj¹cego TUE) zostanie zmieniony zgodnie
z ustaleniami dokonanymi podczas konferencji miêdzyrz¹dowej w 2004 roku. Minimalna
liczba pañstw cz³onkowskich wymagana do zainicjowania wzmocnionej wspó³pracy
bêdzie wynosiæ dziewiêæ pañstw.

1
2

W tym tryby g³osowania.
Nast¹pi¹ pewne dostosowania redakcyjne wynikaj¹ce z po³¹czenia niektórych postanowieñ.
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Postanowienia ogólne o dzia³aniach zewnêtrznych Unii i postanowienia szczególne
dotycz¹ce wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeñstwa (V)
15. W tytule V obowi¹zuj¹cego TUE zostanie dodany nowy pierwszy rozdzia³ dotycz¹cy postanowieñ ogólnych o dzia³aniach zewnêtrznych Unii zawieraj¹cy, zgodnie
z ustaleniami dokonanymi podczas konferencji miêdzyrz¹dowej w 2004 roku, dwa artyku³y odnosz¹ce siê do zasad i celów dzia³añ zewnêtrznych Unii oraz roli Rady Europejskiej w okreœlaniu strategicznych interesów oraz celów tych dzia³añ. Rozdzia³ drugi
zawiera postanowienia zawarte w tytule V1 obowi¹zuj¹cego TUE w brzmieniu zmienionym podczas konferencji miêdzyrz¹dowej w 2004 roku (w tym dotycz¹ce Europejskiej S³u¿by Dzia³añ Zewnêtrznych oraz sta³ej wspó³pracy strukturalnej w dziedzinie
obrony). W rozdziale tym zostanie wstawiony nowy art. 1 stwierdzaj¹cy, ¿e zasady
ukierunkowuj¹ce dzia³ania Unii na arenie miêdzynarodowej, cele tych dzia³añ i sposób
ich prowadzenia bêd¹ zgodne z postanowieniami ogólnymi dotycz¹cymi dzia³añ zewnêtrznych Unii okreœlonymi w rozdziale 1. W rozdziale tym zostanie jasno sprecyzowane, ¿e WPZiB podlega szczególnym procedurom i zasadom. Zostanie równie¿ okreœlona
konkretna podstawa prawna ochrony danych osobowych w obszarze WPZiB2.
Postanowienia koñcowe (VI)
16. Tytu³ VI (dawny tytu³ VIII obowi¹zuj¹cego TUE) zostanie zmieniony zgodnie
z ustaleniami dokonanymi podczas konferencji miêdzyrz¹dowej w 2004 roku. Znajdzie siê tam w szczególnoœci artyku³ dotycz¹cy osobowoœci prawnej Unii3 i artyku³ dotycz¹cy dobrowolnego wyst¹pienia z Unii, a art. 48 bêdzie zmieniony w taki sposób,
aby zestawia³ procedury zmiany Traktatów (procedurê zwyk³¹ i dwie procedury uproszczone). Z artyku³u tego, w jego ustêpie dotycz¹cym zwyk³ej procedury zmiany, bêdzie
jasno wynikaæ, ¿e Traktaty mog¹ byæ zmieniane w celu rozszerzenia lub ograniczenia
kompetencji przyznanych Unii. W art. 49 dotycz¹cym kryteriów kwalifikacji i procedury przyst¹pienia do Unii odniesienie do zasad zostanie zast¹pione odniesieniem do
1
Konferencja miêdzyrz¹dowa uzgodni nastêpuj¹c¹ deklaracjê: „Konferencja podkreœla, ¿e postanowienia Traktatu o Unii Europejskiej dotycz¹ce wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeñstwa,
w tym utworzenia urzêdu Wysokiego Przedstawiciela Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeñstwa oraz Europejskiej S³u¿by Dzia³añ Zewnêtrznych nie wp³ywaj¹ na obecne uprawnienia pañstw
cz³onkowskich w zakresie kszta³towania i prowadzenia w³asnej polityki zagranicznej ani na reprezentacje krajowe pañstw cz³onkowskich w pañstwach trzecich i organizacjach miêdzynarodowych.
Konferencja przypomina równie¿, ¿e postanowienia reguluj¹ce wspóln¹ politykê bezpieczeñstwa
i obrony nie przes¹dzaj¹ o szczególnym charakterze polityki bezpieczeñstwa i obrony pañstw cz³onkowskich.
Konferencja podkreœla, ¿e UE i jej pañstwa cz³onkowskie pozostan¹ zwi¹zane postanowieniami
Karty Narodów Zjednoczonych, a w szczególnoœci podstawow¹ odpowiedzialnoœci¹ Rady Bezpieczeñstwa i jej cz³onków za utrzymanie miêdzynarodowego pokoju i bezpieczeñstwa”.
2
W odniesieniu do przetwarzania takich danych przez pañstwa cz³onkowskie w wykonywaniu
dzia³añ wchodz¹cych w zakres WPZiB oraz EPBiO oraz do przep³ywu takich danych.
3
Konferencja miêdzyrz¹dowa uzgodni nastêpuj¹c¹ deklaracjê: „Konferencja potwierdza, ¿e
fakt, i¿ Unia Europejska posiada osobowoœæ prawn¹ w ¿aden sposób nie upowa¿nia Unii do stanowienia prawa lub dzia³ania wykraczaj¹cego poza kompetencje powierzone jej przez pañstwa cz³onkowskie w Traktatach”.
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wartoœci Unii oraz dodane zostanie zobowi¹zanie do wspierania takich wartoœci, zobowi¹zanie do notyfikowania Parlamentowi Europejskiemu i parlamentom narodowym
wniosku o przyst¹pienie do Unii, jak równie¿ odniesienie do kryteriów kwalifikacji
uzgodnionych przez Radê Europejsk¹ (zob. za³¹cznik 1, tytu³ VI). Standardowe postanowienia koñcowe tak¿e zostan¹ dostosowane (zakres terytorialny, czas obowi¹zywania, ratyfikacja oraz teksty autentyczne i t³umaczenia)1.
III. ZMIANY W TRAKTACIE WE
17. Klauzula 2 Traktatu reformuj¹cego bêdzie zawieraæ zmiany w obowi¹zuj¹cym
TWE, który przekszta³ci siê w Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
18. Innowacje uzgodnione podczas konferencji miêdzyrz¹dowej w 2004 roku zostan¹ w³¹czone do Traktatu w sposób standardowy w formie konkretnych modyfikacji.
Odnosz¹ siê one do kategorii i dziedzin kompetencji, zakresu g³osowania wiêkszoœci¹
kwalifikowan¹ oraz procedury wspó³decyzji, rozró¿nienia aktów prawodawczych i aktów niemaj¹cych charakteru prawodawczego, postanowieñ miêdzy innymi dotycz¹cych
przestrzeni wolnoœci, bezpieczeñstwa i sprawiedliwoœci, klauzuli solidarnoœci, ulepszeñ
w zarz¹dzaniu systemem euro, postanowieñ horyzontalnych, takich jak klauzula spo³eczna, szczegó³owych postanowieñ, takich jak postanowienia dotycz¹ce us³ug publicznych, przestrzeni kosmicznej, energii, ochrony ludnoœci, pomocy humanitarnej,
zdrowia publicznego, sportu, turystyki, regionów najbardziej oddalonych, wspó³pracy
administracyjnej, postanowienia finansowe (zasoby w³asne, wieloletnie ramy finansowe i nowa procedura bud¿etowa).
19. Wprowadzone zostan¹ nastêpuj¹ce modyfikacje w stosunku do wyników konferencji miêdzyrz¹dowej w 2004 roku (zob. za³¹cznik 2):
a) Nowy art. 1 okreœli cel Traktatu o funkcjonowaniu Unii oraz jego powi¹zania
z Traktatem UE. Bêdzie on stwierdza³, ¿e oba Traktaty maj¹ taki sam walor prawny.
b) W artykule dotycz¹cym kategorii kompetencji umieszczonym na pocz¹tku TWE
zostanie jasno sprecyzowane, ¿e pañstwa cz³onkowskie bêd¹ ponownie wykonywaæ swoj¹ kompetencjê w zakresie, w jakim Unia postanowi³a zaprzestaæ wykonywania swojej kompetencji2.
1

Skreœlone zostan¹ art. 41, 42, 46 i 50 TUE, natomiast art. 47, w brzmieniu zmienionym podczas
konferencji miêdzyrz¹dowej w 2004 roku, zostanie umieszczony w rozdziale dotycz¹cym WPZiB.
2
a) Konferencja miêdzyrz¹dowa uzgodni równie¿ deklaracjê odnosz¹c¹ siê do rozgraniczenia
kompetencji: „Konferencja podkreœla, ¿e zgodnie z systemem podzia³u kompetencji pomiêdzy Uniê
a pañstwa cz³onkowskie zgodnie z postanowieniami Traktatu o Unii Europejskiej, kompetencje nieprzyznane Unii w Traktatach nale¿¹ do pañstw cz³onkowskich.
Je¿eli Traktaty przyznaj¹ Unii w okreœlonej dziedzinie kompetencjê dzielon¹ z pañstwami cz³onkowskimi, pañstwa cz³onkowskie wykonuj¹ swoj¹ kompetencjê w zakresie, w jakim Unia nie wykona³a lub
postanowi³a zaprzestaæ wykonywania swojej kompetencji. Ta ostatnia sytuacja ma miejsce wtedy, gdy
stosowne instytucje UE postanowi¹ uchyliæ dany akt prawodawczy, w szczególnoœci w celu lepszego
zapewnienia sta³ego poszanowania zasad pomocniczoœci i proporcjonalnoœci. Z inicjatywy jednego
lub kilku swych cz³onków (przedstawicieli pañstw cz³onkowskich) i zgodnie z art. 208, Rada mo¿e
zwróciæ siê do Komisji o przed³o¿enie wniosków dotycz¹cych uchylenia danego aktu prawodawczego.
Analogicznie, przedstawiciele rz¹dów pañstw cz³onkowskich zebrani na konferencji miêdzyrz¹dowej,
zgodnie ze zwyk³¹ procedur¹ zmiany przewidzian¹ w art. [IV-443] Traktatu o Unii Europejskiej,
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c) W artykule dotycz¹cym dzia³añ wspieraj¹cych, koordynuj¹cych i uzupe³niaj¹cych
zdanie wprowadzaj¹ce zostanie zmienione w taki sposób, aby podkreœliæ, ¿e Unia
podejmuje dzia³ania w celu wspierania, koordynowania lub uzupe³niania dzia³añ
podejmowanych przez pañstwa cz³onkowskie.
d) W art. 18 ust. 3, w brzmieniu zmienionym podczas konferencji miêdzyrz¹dowej
w 2004 roku, fragment mówi¹cy o przyjêciu œrodków dotycz¹cych paszportów, dowodów to¿samoœci, dokumentów pobytowych i podobnych dokumentów zostanie
usuniêty i przeniesiony do czêœci tekstu zawieraj¹cej podobn¹ podstawê prawn¹ dotycz¹c¹ tej kwestii, która zostanie umieszczona w tytule o przestrzeni wolnoœci, bezpieczeñstwa i sprawiedliwoœci w artykule odnosz¹cym siê do kontroli granicznych.
e) W art. 20 (ochrona dyplomatyczna i konsularna), w brzmieniu zmienionym podczas
konferencji miêdzyrz¹dowej w 2004 roku, podstawa prawna zostanie zmieniona
w taki sposób, aby przewidzieæ w tej dziedzinie przyjmowanie dyrektyw ustanawiaj¹cych œrodki w zakresie koordynacji i wspó³pracy.
f) W art. 286 (ochrona danych osobowych), w brzmieniu zmienionym podczas konferencji miêdzyrz¹dowej w 2004 roku, zostanie dodany akapit stwierdzaj¹cy, ¿e przepisy przyjête na podstawie tego artyku³u pozostaj¹ bez uszczerbku dla przepisów
przyjêtych w oparciu o konkretn¹ podstawê prawn¹ w tej dziedzinie, która zostanie
wprowadzona w tytule o WPZiB (konferencja miêdzyrz¹dowa przyjmie tak¿e deklaracjê dotycz¹c¹ ochrony danych osobowych w dziedzinie wspó³pracy policyjnej
i s¹dowej w sprawach karnych, jak równie¿, w stosownych przypadkach, konkretne
zapisy w stosownych protoko³ach dotycz¹ce stanowiska poszczególnych pañstw
cz³onkowskich precyzuj¹ce, czy maj¹ one zastosowanie w tym zakresie).
g) W art. 42 (zaliczenie okresów ubezpieczeniowych i przenoszenie za granicê uprawnieñ do œwiadczeñ z tytu³u zabezpieczenia spo³ecznego), zostanie dodany fragment
w celu podkreœlenia faktu, ¿e procedura zostanie zatrzymana w trybie zawieszenia,
jeœli Rada Europejska nie podejmie ¿adnych dzia³añ w ci¹gu 4 miesiêcy (zob. pkt 1
za³¹cznika 2)1.
h) Art. 60 (zamra¿anie aktywów w celu zwalczania terroryzmu), w brzmieniu zmienionym podczas konferencji miêdzyrz¹dowej w 2004 roku, zostanie przeniesiony
na koniec rozdzia³u zawieraj¹cego postanowienia ogólne w tytule dotycz¹cym
przestrzeni wolnoœci, bezpieczeñstwa i sprawiedliwoœci.
i) W odniesieniu do us³ug œwiadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (por.
art. 16 w brzmieniu zmienionym podczas konferencji miêdzyrz¹dowej w 2004 roku)
do Traktatów zostanie za³¹czony protokó³2.

mog¹ podj¹æ decyzjê o zmianie Traktatów stanowi¹cych podstawê Unii, w tym o rozszerzeniu albo
ograniczeniu kompetencji przyznanych Unii w przedmiotowych Traktatach”.
b) Do Traktatów zostanie za³¹czony nastêpuj¹cy protokó³:
„W odniesieniu do art. [I-12 ust. 2] dotycz¹cego kompetencji dzielonej, w sytuacji gdy Unia podjê³a
dzia³ania w pewnej dziedzinie, zakres tego wykonywania kompetencji obejmuje wy³¹cznie elementy
regulowane przedmiotowym aktem Unii, w zwi¹zku z czym nie obejmuje ca³ej dziedziny”.
1
Konferencja miêdzyrz¹dowa uzgodni równie¿ deklaracjê odnosz¹c¹ siê do tego artyku³u:
„Konferencja przypomina, ¿e w takim przypadku, zgodnie z art. [I-21 ust. 4], Rada Europejska podejmuje decyzje w drodze konsensusu”.
2
Do Traktatów zostanie za³¹czony nastêpuj¹cy protokó³:
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j) W rozdziale dotycz¹cym postanowieñ ogólnych maj¹cych zastosowanie do przestrzeni wolnoœci, bezpieczeñstwa i sprawiedliwoœci, dodanie postanowienia na temat wspó³pracy miêdzy pañstwami cz³onkowskimi w dziedzinie bezpieczeñstwa
narodowego i koordynacji w tym zakresie (zob. pkt 2 lit. a) za³¹cznika 2).
k) W rozdziale dotycz¹cym wspó³pracy s¹dowej w sprawach cywilnych, ust. 3 artyku³u na temat takiej wspó³pracy, w brzmieniu uzgodnionym podczas konferencji
miêdzyrz¹dowej w 2004 roku, zostanie zmodyfikowany tak, aby nadaæ rolê parlamentom narodowym w klauzuli ³¹cz¹cej dotycz¹cej prawa rodzinnego (zob. pkt 2
lit. b) za³¹cznika 2).
l) W rozdzia³ach na temat wspó³pracy s¹dowej w sprawach karnych i wspó³pracy policyjnej, w brzmieniu zmienionym podczas konferencji miêdzyrz¹dowej w 2004 roku,
w artyku³ach dotycz¹cych wzajemnego uznawania orzeczeñ, norm minimalnych
odnosz¹cych siê do okreœlania przestêpstw i kar, Prokuratury Europejskiej, oraz
wspó³pracy policyjnej, zostanie dodany nowy mechanizm umo¿liwiaj¹cy pañstwom cz³onkowskim przyjmowanie dalszych œrodków w tej dziedzinie bez obowi¹zku uczestniczenia innych pañstw cz³onkowskich w takich dzia³aniach (zob.
pkt 2 lit. c) i d) za³¹cznika 2). Ponadto zakres Protoko³u w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii (1997) zostanie rozszerzony, tak aby obj¹æ, w odniesieniu do Zjednoczonego Królestwa, i na takich samych warunkach, rozdzia³y na
temat wspó³pracy s¹dowej w sprawach karnych i wspó³pracy policyjnej. Mo¿e on
tak¿e dotyczyæ zastosowania Protoko³u w odniesieniu do œrodków stanowi¹cych
podstawê Schengen i zmian do istniej¹cych œrodków. Rozszerzenie to bêdzie
uwzglêdniaæ stanowisko Zjednoczonego Królestwa zgodnie z uprzednio obowi¹zuj¹cym dorobkiem prawnym Unii w tych obszarach. Irlandia w nale¿ytym terminie
okreœli swoje stanowisko w odniesieniu do tego rozszerzenia.
m) W art. 100 (œrodki w przypadku powa¿nych trudnoœci w zaopatrzeniu w niektóre
produkty) zostanie dodane odwo³anie do ducha solidarnoœci miêdzy pañstwami

„Protokó³ w sprawie us³ug œwiadczonych w interesie ogólnym Wysokie Umawiaj¹ce siê Strony, pragn¹c podkreœliæ wagê us³ug œwiadczonych w interesie ogólnym uzgodni³y nastêpuj¹ce postanowienia
wyjaœniaj¹ce, które za³¹cza siê do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej:
Artyku³ 1
Wspólne wartoœci Unii w odniesieniu do us³ug œwiadczonych w ogólnym interesie gospodarczym
w rozumieniu art. 16 Traktatu WE obejmuj¹ w szczególnoœci:
– zasadnicz¹ rolê i szeroki zakres uprawnieñ organów krajowych, regionalnych i lokalnych w zakresie œwiadczenia, zlecania i organizowania us³ug œwiadczonych w ogólnym interesie gospodarczym
w stopniu mo¿liwie najbardziej odpowiadaj¹cym potrzebom odbiorców;
– ró¿norodnoœæ rozmaitych us³ug œwiadczonych w ogólnym interesie gospodarczym oraz ró¿nice
w potrzebach i preferencjach odbiorców mog¹cych wynikaæ z odmiennej sytuacji geograficznej,
spo³ecznej lub kulturowej;
– wysoki poziom jakoœci, bezpieczeñstwa i przystêpnoœci cenowej, równe traktowanie oraz propagowanie powszechnego dostêpu i praw odbiorców;
Artyku³ 2
Postanowienia Traktatu nie maj¹ ¿adnego wp³ywu na kompetencje pañstw cz³onkowskich w zakresie
œwiadczenia, zlecania i organizowania us³ug niekomercyjnych œwiadczonych w interesie ogólnym”.
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cz³onkowskimi oraz do szczególnego przypadku, jaki stanowi energia, w odniesieniu do trudnoœci w zaopatrzeniu w niektóre produkty (zob. pkt 3 za³¹cznika 2).
W art. 152 (zdrowie publiczne), w brzmieniu zmienionym podczas konferencji miêdzyrz¹dowej w 2004 roku, lit. d) odnosz¹ca siê do œrodków dotycz¹cych monitorowania powa¿nych transgranicznych zagro¿eñ dla zdrowia, wczesnego ostrzegania
w przypadku takich zagro¿eñ oraz ich zwalczania zostanie przeniesiona do ustêpu
dotycz¹cego przyjêcia œrodków zachêcaj¹cych (konferencja miêdzyrz¹dowa przyjmie równie¿ deklaracjê na temat œrodków dotycz¹cych norm jakoœci i bezpieczeñstwa dla produktów i wyrobów medycznych w aspekcie rynku wewnêtrznego).
W artykule dotycz¹cym europejskiej polityki przestrzeni kosmicznej, uzgodnionym podczas konferencji miêdzyrz¹dowej w 2004 roku, zostanie okreœlone, ¿e
przyjmowane œrodki nie mog¹ poci¹gaæ za sob¹ harmonizacji przepisów ustawowych i wykonawczych pañstw cz³onkowskich.
W art. 174 (œrodowisko naturalne), w brzmieniu zmienionym podczas konferencji
miêdzyrz¹dowej w 2004 roku, sprecyzowana zostanie szczególna potrzeba zwalczania zmian klimatu œrodkami na szczeblu miêdzynarodowym (zob. pkt 4 za³¹cznika 2).
W art. na temat energii, uzgodnionym podczas konferencji miêdzyrz¹dowej
w 2004 roku, zostanie dodane odwo³anie do ducha solidarnoœci miêdzy pañstwami
cz³onkowskimi (zob. pkt 5 za³¹cznika 2), jak równie¿ nowa lit. d) na temat wspierania powi¹zañ miêdzy sieciami energii.
Na pocz¹tku czêœci dotycz¹cej dzia³añ zewnêtrznych Unii zostanie wstawiony artyku³ stwierdzaj¹cy, ¿e zasady ukierunkowuj¹ce dzia³ania Unii na arenie miêdzynarodowej, cele tych dzia³añ i sposób ich prowadzenia bêd¹ zgodne z postanowieniami
ogólnymi dotycz¹cymi dzia³añ zewnêtrznych Unii okreœlonymi w rozdziale 1
tytu³u V TUE.
W artykule na temat procedury zawierania umów miêdzynarodowych zostanie dodany tekst mówi¹cy, ¿e umowa o przyst¹pieniu Unii do europejskiej Konwencji
o ochronie praw cz³owieka i podstawowych wolnoœci (ECHR) zostanie zawarta
przez Radê jednomyœlnie i bêdzie wymagaæ ratyfikacji przez pañstwa cz³onkowskie.
Treœæ art. 229a (przyznanie ETS w³aœciwoœci do rozstrzygania sporów dotycz¹cych
europejskich tytu³ów prawnych w dziedzinie w³asnoœci intelektualnej) pozostanie
niezmieniona.
W art. 249 (definicja aktów UE: rozporz¹dzenie, dyrektywa i decyzja), w nowej
sekcji 1 dotycz¹cej aktów prawnych Unii, definicja decyzji zostanie dostosowana
do definicji uzgodnionej podczas konferencji miêdzyrz¹dowej w 2004 roku.
W konsekwencji rezygnacji z terminów „ustawa” i „ustawa ramowa”, innowacje
uzgodnione podczas konferencji miêdzyrz¹dowej w 2004 roku zostan¹ dostosowane, przy jednoczesnym zachowaniu rozró¿nienia miêdzy tym, co ma charakter prawodawczy a tym, co takiego charakteru nie ma, oraz p³yn¹cych st¹d konsekwencji.
W zwi¹zku z tym po art. 249 zostan¹ dodane trzy artyku³y na temat, odpowiednio,
aktów przyjmowanych zgodnie z procedur¹ prawodawcz¹, aktów delegowanych
i aktów wykonawczych. Artyku³ dotycz¹cy aktów prawodawczych bêdzie stwierdza³, ¿e akty (rozporz¹dzenia, dyrektywy lub decyzje) przyjête w drodze procedury
prawodawczej (zwyk³ej lub specjalnej) bêd¹ stanowiæ akty prawodawcze. Termino-
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logia w artyku³ach dotycz¹cych aktów delegowanych i aktów wykonawczych,
uzgodniona podczas konferencji miêdzyrz¹dowej w 2004 roku, zostanie odpowiednio dostosowane.
w) W art. 308 (klauzula elastycznoœci), w brzmieniu zmienionym podczas konferencji
miêdzyrz¹dowej w 2004 roku, zostanie dodany ustêp stwierdzaj¹cy, ¿e artyku³ ten
nie mo¿e s³u¿yæ za podstawê osi¹gania celów zwi¹zanych z WPZiB oraz ¿e wszelkie akty przyjête na mocy tego artyku³u bêd¹ musia³y respektowaæ ograniczenia
okreœlone w art. [III-308 akapit drugi]1.
x) Po art. 308 zostanie dodany artyku³ wy³¹czaj¹cy z zakresu uproszczonej procedury
zmiany te podstawy prawne, które nie zosta³y objête t¹ procedur¹ w tekstach uzgodnionych podczas konferencji miêdzyrz¹dowej w 2004 roku.
19. Ponadto kilka postanowieñ uzgodnionych podczas konferencji miêdzyrz¹dowej
w 2004 roku znajdzie siê w Traktacie o funkcjonowaniu Unii (zob. wykaz w czêœci B
za³¹cznika 2).
IV. PROTOKO£Y I TRAKTAT EURATOM
20. Nowe protoko³y uzgodnione podczas konferencji miêdzyrz¹dowej w 2004 roku2
zostan¹ za³¹czone do obowi¹zuj¹cych Traktatów (tj. Protokó³ w sprawie roli parlamentów narodowych w Unii Europejskiej, Protokó³ w sprawie stosowania zasad pomocniczoœci i proporcjonalnoœci, Protokó³ w sprawie Eurogrupy, Protokó³ w sprawie sta³ej
wspó³pracy strukturalnej w dziedzinie obrony oraz Protokó³ w sprawie przyst¹pienia
Unii do europejskiej Konwencji o ochronie praw cz³owieka i podstawowych wolnoœci).
21. Protokó³ za³¹czony do traktatu reformuj¹cego zmieni obowi¹zuj¹ce protoko³y,
zgodnie z ustaleniami podjêtymi podczas konferencji miêdzyrz¹dowej w 2004 roku
(zmiany obejm¹ miêdzy innymi usuniêcie dziesiêciu z nich).
22. Protokó³ za³¹czony do traktatu reformuj¹cego wprowadzi niezbêdne zmiany techniczne do Traktatu Euratom, zgodnie z ustaleniami podjêtymi podczas konferencji miêdzyrz¹dowej w 2004 roku.

1
Konferencja miêdzyrz¹dowa uzgodni równie¿ dwie deklaracje odnosz¹ce siê do tego artyku³u:
1) „Konferencja oœwiadcza, ¿e odniesienie w art. 308 do celów Unii dotyczy celów okreœlonych w art.
[I-3 ust. 2 i 3] oraz celów okreœlonych w art. [I-3 ust. 4] w odniesieniu do dzia³añ zewnêtrznych
w ramach czêœci III, tytu³ V Traktatu. Wyklucza siê zatem, aby dzia³ania prowadzone na podstawie art. 308 s³u¿y³y wy³¹cznie realizacji celów okreœlonych w art. [I-3 ust. 1].
W zwi¹zku z tym konferencja odnotowuje, ¿e zgodnie z art. [I-40 ust. 6], nie ma mo¿liwoœci przyjmowania aktów prawodawczych w dziedzinie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeñstwa”.
2) „Konferencja podkreœla, ¿e zgodnie z ustalonym orzecznictwem Trybuna³u Sprawiedliwoœci Unii
Europejskiej, art. 308, stanowi¹c integraln¹ czêœæ systemu instytucjonalnego opartego na zasadzie przyznanych uprawnieñ, nie mo¿e s³u¿yæ jako podstawa rozszerzenia zakresu uprawnieñ
Unii poza ogólne ramy stworzone postanowieniami traktatów ogólnie i postanowieniami okreœlaj¹cymi zadania i dzia³ania Unii w szczególnoœci. W ka¿dym przypadku art. 308 nie mo¿e byæ
wykorzystywany jako podstawa przyjêcia przepisów, które skutkowa³yby, w istocie, zmian¹
Traktatów z pominiêciem procedury, któr¹ te Traktaty w tym celu przewiduj¹”.
2
Niektóre z tych protoko³ów s¹ zbêdne z uwagi na fakt, ¿e obowi¹zuj¹ce Traktaty nie zostaj¹
uchylone, w zwi¹zku z czym nie s¹ one wymienione. Nale¿y podkreœliæ, ¿e wszystkie obowi¹zuj¹ce
Traktaty, w tym Akty przyst¹pienia, pozostaj¹ w mocy.
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V. DEKLARACJE
Poza deklaracjami, o których mowa w niniejszym mandacie, deklaracje uzgodnione
podczas konferencji miêdzyrz¹dowej w 2004 roku zostan¹ przejête przez obecn¹ konferencjê miêdzyrz¹dow¹ w zakresie, w jakim odnosz¹ siê one do postanowieñ lub protoko³ów przeanalizowanych podczas obecnej konferencji miêdzyrz¹dowej.
Za³¹cznik 1
Zmiany w Traktacie UE
Celem niniejszego za³¹cznika jest doprecyzowanie, w niezbêdnych przypadkach,
dok³adnego brzmienia:
Tytu³ I – Postanowienia wspólne
1) Dodanie w preambule Traktatu UE motywu drugiego w brzmieniu*1:
„INSPIROWANI kulturowym, religijnym i humanistycznym dziedzictwem Europy, z którego wynikaj¹ powszechne wartoœci, stanowi¹ce nienaruszalne i niezbywalne prawa cz³owieka, jak równie¿ wolnoœæ, demokracja, równoœæ oraz pañstwo
prawne,”
2) W art. 1 dodanie zdañ w brzmieniu:
Na koñcu akapitu pierwszego: „… której pañstwa cz³onkowskie przyznaj¹ kompetencje osi¹gniêcia ich wspólnych celów.”
W celu zast¹pienia ostatniego akapitu: „Podstawê Unii stanowi niniejszy Traktat
oraz Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Zastêpuje ona Wspólnotê Europejsk¹ i jest jej nastêpc¹ prawnym.”
2bis Dodanie art. 2 na temat wartoœci Unii.*
3) Zast¹pienie art. 2 dotycz¹cego celów Unii, który otrzymuje oznaczenie art. 3, tekstem w brzmieniu2:
„1. Celem Unii jest wspieranie pokoju, jej wartoœci i dobrobytu jej narodów.
2. Unia zapewnia swym obywatelom przestrzeñ wolnoœci, bezpieczeñstwa i sprawiedliwoœci bez granic wewnêtrznych, w której zagwarantowana jest swoboda
przep³ywu osób, w powi¹zaniu z w³aœciwymi œrodkami w odniesieniu do kontroli
granic zewnêtrznych, azylu, imigracji oraz zapobieganie i zwalczanie przestêpczoœci.
3. Unia ustanawia rynek wewnêtrzny. Dzia³a na rzecz trwa³ego rozwoju Europy,
którego podstaw¹ jest zrównowa¿ony wzrost gospodarczy oraz stabilnoœæ cen,
spo³eczna gospodarka rynkowa o wysokiej konkurencyjnoœci zmierzaj¹ca do pe³nego zatrudnienia i postêpu spo³ecznego oraz wysoki poziom ochrony i poprawy jakoœci œrodowiska naturalnego. Unia wspiera postêp naukowo-techniczny.
1

W ca³ym niniejszym za³¹czniku symbol (*) oznacza, ¿e dodawane innowacje zachowuj¹
brzmienie uzgodnione podczas konferencji miêdzyrz¹dowej w 2004 roku.
2
Do Traktatów zostanie za³¹czony nastêpuj¹cy protokó³:
„Protokó³ w sprawie rynku wewnêtrznego i konkurencji Wysokie Umawiaj¹ce siê Strony, uznaj¹c, ¿e
rynek wewnêtrzny zgodnie z art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej obejmuje system zapewniaj¹cy niezak³ócon¹ konkurencjê uzgodni³y, ¿e w tym celu Unia podejmie w razie koniecznoœci dzia³ania na
mocy postanowieñ Traktatów, w tym na mocy art. 308 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej”.
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Zwalcza wy³¹czenie spo³eczne i dyskryminacjê oraz wspiera sprawiedliwoœæ spo³eczn¹ i ochronê socjaln¹, równoœæ kobiet i mê¿czyzn, solidarnoœæ miêdzy pokoleniami i ochronê praw dziecka.
Wspiera spójnoœæ gospodarcz¹, spo³eczn¹ i terytorialn¹ oraz solidarnoœæ miêdzy
pañstwami cz³onkowskimi.
Szanuje swoj¹ bogat¹ ró¿norodnoœæ kulturow¹ i jêzykow¹ oraz zapewnia ochronê
i rozwój dziedzictwa kulturowego Europy.
3bis. Unia ustanawia uniê gospodarcz¹ i monetarn¹, której walut¹ jest euro.
4. W stosunkach zewnêtrznych Unia umacnia i popiera swe wartoœci i interesy oraz
wnosi wk³ad w ochronê swych obywateli. Przyczynia siê do pokoju, bezpieczeñstwa, sta³ego rozwoju naszej Planety, do solidarnoœci i wzajemnego szacunku miêdzy narodami, do swobodnego i uczciwego handlu, do wyeliminowania ubóstwa
oraz do ochrony praw cz³owieka, w szczególnoœci praw dziecka, a tak¿e do œcis³ego
przestrzegania i rozwoju prawa miêdzynarodowego, w szczególnoœci zasad Karty
Narodów Zjednoczonych.
5. Unia d¹¿y do osi¹gniêcia swych celów w³aœciwymi œrodkami, w zale¿noœci od
zakresu kompetencji przyznanych jej na mocy Traktatów.”
4) Zast¹pienie artyku³u 3 artyku³em 4 dotycz¹cym stosunków miêdzy Uni¹ a pañstwami cz³onkowskimi*, wraz z dodaniem na pocz¹tku poni¿szego tekstu oraz zdania na
koñcu obecnego ust. 1, który otrzymuje oznaczenie ust. 2:
„1. Zgodnie z art. [I-11] kompetencje nieprzyznane Unii w Traktatach nale¿¹ do
pañstw cz³onkowskich.”
2. Unia szanuje równoœæ pañstw cz³onkowskich wobec Traktatów, jak równie¿ ich
to¿samoœæ narodow¹, nierozerwalnie zwi¹zan¹ z ich podstawowymi strukturami
politycznymi i konstytucyjnymi, w tym w odniesieniu do samorz¹du regionalnego
i lokalnego. Szanuje ich podstawowe funkcje pañstwa, w tym maj¹ce na celu zapewnienie jego integralnoœci terytorialnej, utrzymanie porz¹dku publicznego oraz ochronê
bezpieczeñstwa narodowego. W szczególnoœci bezpieczeñstwo narodowe pozostaje
w zakresie wy³¹cznej odpowiedzialnoœci ka¿dego pañstwa cz³onkowskiego.
(obecny ust. 2 otrzymuje oznaczenie ust. 3)”.
5) Zast¹pienie art. 6 dotycz¹cego praw podstawowych tekstem w brzmieniu1 2 3 4:
1

Konferencja miêdzyrz¹dowa uzgodni nastêpuj¹c¹ deklaracjê: „Konferencja oœwiadcza, ¿e:
1. Karta praw podstawowych, która jest prawnie wi¹¿¹ca, potwierdza prawa podstawowe gwarantowane przez europejsk¹ Konwencjê o ochronie praw cz³owieka i podstawowych wolnoœci oraz wynikaj¹ce z tradycji konstytucyjnych wspólnych dla pañstw cz³onkowskich.
2. Karta nie rozszerza zakresu zastosowania prawa Unii na dziedziny le¿¹ce poza uprawnieniami
Unii ani nie ustanawia nowych uprawnieñ lub zadañ Unii, ani te¿ nie zmienia uprawnieñ i zadañ okreœlonych w Traktatach”.
2
Jednostronna deklaracja Polski:
„Karta w ¿aden sposób nie wp³ywa na prawo pañstw cz³onkowskich do stanowienia prawa w zakresie
moralnoœci publicznej, prawa rodzinnego, a tak¿e ochrony godnoœci ludzkiej i poszanowania fizycznej i moralnej integralnoœci cz³owieka”.
3
Do Traktatów zostanie za³¹czony nastêpuj¹cy protokó³:
„Wysokie Umawiaj¹ce siê Strony,
maj¹c na uwadze, ¿e w art. [xx] Traktatu o Unii Europejskiej Unia uznaje prawa, wolnoœci i zasady
okreœlone w Karcie praw podstawowych,
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„1. Unia uznaje prawa, wolnoœci i zasady okreœlone w Karcie praw podstawowych
z dnia 7 grudnia 2000 r., w brzmieniu dostosowanym w dniu [… 2007 r.1], która ma
taki sam walor prawny jak Traktaty.
Postanowienia Karty w ¿aden sposób nie rozszerzaj¹ kompetencji Unii okreœlonych
w Traktatach.”
Prawa, wolnoœci i zasady zawarte w Karcie s¹ interpretowane zgodnie z postanowieniami ogólnymi okreœlonymi w tytule VII Karty reguluj¹cymi jej interpretacjê
i zastosowanie oraz z nale¿ytym uwzglêdnieniem wyjaœnieñ, o których mowa
w Karcie, które okreœlaj¹ Ÿród³a tych postanowieñ.”

maj¹c na uwadze, ¿e Karta ma byæ stosowana w œcis³ej zgodnoœci z postanowieniami wspomnianego
wy¿ej art. [xx] i tytu³u VII Karty;
maj¹c na uwadze, ¿e wspomniany art. [xx] wymaga, aby Karta by³a stosowana i interpretowana przez
s¹dy Zjednoczonego Królestwa w œcis³ej zgodnoœci z wyjaœnieniami, o których mowa w tym artykule;
maj¹c na uwadze, ¿e Karta zawiera zarówno prawa, jak i zasady;
maj¹c na uwadze, ¿e Karta zawiera zarówno postanowienia o charakterze cywilnym i politycznym,
jak i postanowienia o charakterze gospodarczym i spo³ecznym;
maj¹c na uwadze, ¿e Karta potwierdza prawa, wolnoœci i zasady uznawane w Unii oraz sprawia, ¿e
prawa te s¹ bardziej widoczne, nie tworzy jednak nowych praw ani zasad;
przypominaj¹c zobowi¹zania Zjednoczonego Królestwa wynikaj¹ce z Traktatu o Unii Europejskiej,
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jak równie¿ ogólnie pojêtego prawodawstwa Unii;
odnotowuj¹c pragnienie Zjednoczonego Królestwa sprecyzowania pewnych aspektów zastosowania
Karty;
pragn¹c zatem sprecyzowaæ zastosowanie Karty w stosunku do przepisów prawnych i dzia³añ administracyjnych Zjednoczonego Królestwa oraz mo¿liwoœæ rozpoznawania na podstawie postanowieñ
Karty spraw w drodze s¹dowej w Zjednoczonym Królestwie;
potwierdzaj¹c, ¿e zawarte w niniejszym Protokole odwo³ania do funkcjonowania konkretnych postanowieñ Karty pozostaj¹ œciœle bez uszczerbku dla funkcjonowania innych postanowieñ Karty;
potwierdzaj¹c, ¿e niniejszy Protokó³ pozostaje bez uszczerbku dla zastosowania Karty w stosunku do
innych pañstw cz³onkowskich;
potwierdzaj¹c, ¿e niniejszy Protokó³ pozostaje bez uszczerbku dla innych zobowi¹zañ Zjednoczonego
Królestwa wynikaj¹cych z Traktatu o Unii Europejskiej, Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz ogólnie pojêtego prawodawstwa Unii;
uzgadniaj¹ nastêpuj¹ce postanowienia, które zostaj¹ za³¹czone do Traktatu o Unii Europejskiej:
Artyku³ 1
1. Karta nie rozszerza mo¿liwoœci Trybuna³u Sprawiedliwoœci ani ¿adnego s¹du lub trybuna³u Zjednoczonego Królestwa do uznania, ¿e przepisy ustawowe, wykonawcze lub administracyjne, praktyki
lub dzia³ania Zjednoczonego Królestwa s¹ niezgodne z podstawowymi prawami, wolnoœciami i zasadami, które s¹ w niej potwierdzone.
2. W szczególnoœci i w celu unikniêcia w¹tpliwoœci nic, co zawarte jest w [tytule IV] Karty nie stwarza
praw, które mog¹ byæ dochodzone na drodze s¹dowej maj¹cych zastosowanie do Zjednoczonego
Królestwa, z wyj¹tkiem przypadków gdy Zjednoczone Królestwo przewidzia³o takie prawa w swoim
prawie krajowym.
Artyku³ 2
W zakresie, w jakim dane postanowienie Karty odnosi siê do krajowych przepisów prawnych i praktyk,
ma ono zastosowanie w Zjednoczonym Królestwie wy³¹cznie w zakresie, w jakim prawa lub zasady
zawarte w tym postanowieniu s¹ uznawane przez prawo lub praktyki Zjednoczonego Królestwa.”
4
Dwie delegacje zastrzeg³y sobie prawo przy³¹czenia siê do protoko³u, o którym mowa w przypisie 19.
1
Tj. wersja Karty uzgodniona podczas konferencji miêdzyrz¹dowej w 2004 roku, która zostanie
ponownie uchwalona przez trzy instytucje w [2007 roku]. Zostanie ona opublikowana w Dzienniku
Urzêdowym Unii Europejskiej.
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2. Unia przystêpuje do europejskiej Konwencji o ochronie praw cz³owieka i podstawowych wolnoœci. Przyst¹pienie do Konwencji nie narusza kompetencji Unii okreœlonych w Traktatach.
3. Prawa podstawowe, zagwarantowane w europejskiej Konwencji o ochronie praw
cz³owieka i podstawowych wolnoœci oraz wynikaj¹ce z tradycji konstytucyjnych wspólnych pañstwom cz³onkowskim, stanowi¹ czêœæ prawa Unii jako zasady ogólne prawa.
6) Dodanie art. 7bis dotycz¹cego Unii i jej bezpoœredniego otoczenia*.
Tytu³ II – Postanowienia o zasadach demokratycznych
7) Dodanie nowego artyku³u dotycz¹cego roli parlamentów narodowych w Unii
w brzmieniu:
„Parlamenty narodowe aktywnie przyczyniaj¹ siê do prawid³owego funkcjonowania Unii:
a) otrzymuj¹c od instytucji Unii informacje oraz projekty europejskich aktów prawodawczych przekazywanych im, zgodnie z Protoko³em o roli parlamentów narodowych w Unii Europejskiej;
b) dopilnowuj¹c poszanowania zasady pomocniczoœci zgodnie z procedurami przewidzianymi w Protokole w sprawie stosowania zasad pomocniczoœci i proporcjonalnoœci;
c) uczestnicz¹c, w ramach przestrzeni wolnoœci, bezpieczeñstwa i sprawiedliwoœci, w mechanizmach oceniaj¹cych wykonanie polityk Unii w tej dziedzinie,
zgodnie z art. [III-260], oraz anga¿uj¹c siê w polityczne monitorowanie Europolu i ocenê dzia³alnoœci Eurojustu, zgodnie z art. [III-276 i III-273];
d) uczestnicz¹c w procedurach zmiany Traktatów, zgodnie z art. [IV-443 i IV-444];
e) otrzymuj¹c informacjê na temat wniosków o przyst¹pienie do Unii, zgodnie
z art. [I-58];
f) uczestnicz¹c w miêdzyparlamentarnej wspó³pracy miêdzy parlamentami narodowymi a Parlamentem Europejskim, zgodnie z Protoko³em o roli parlamentów
narodowych w Unii Europejskiej.”
Tytu³ V – Postanowienia ogólne o zewnêtrznych dzia³aniach Unii i postanowienia
szczególne dotycz¹ce wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeñstwa
8) W art. 11 dodanie ust. 1 w brzmieniu (aktualny tekst ust. 1 zostaje skreœlony):1

1

Konferencja miêdzyrz¹dowa uzgodni nastêpuj¹c¹ deklaracjê: „W uzupe³nieniu procedur specjalnych, o których mowa w [art. 11 ust. 1] konferencja podkreœla, ¿e postanowienia obejmuj¹ce
wspóln¹ politykê zagraniczn¹ i bezpieczeñstwa, w tym dotycz¹ce Wysokiego Przedstawiciela Unii ds.
Zagranicznych i Polityki Bezpieczeñstwa oraz dotycz¹ce S³u¿by Dzia³añ Zewnêtrznych nie bêd¹ mia³y
wp³ywu na obowi¹zuj¹c¹ podstawê prawn¹, obowi¹zki i uprawnienia ka¿dego pañstwa cz³onkowskiego w odniesieniu do formu³owania i prowadzenia swojej polityki zagranicznej, krajowej s³u¿by
dyplomatycznej, stosunków z pañstwami trzecimi oraz uczestnictwa w organizacjach miêdzynarodowych, w tym na cz³onkostwo pañstwa cz³onkowskiego w Radzie Bezpieczeñstwa ONZ.
Konferencja odnotowuje równie¿, ¿e postanowienia obejmuj¹ce wspóln¹ politykê zagraniczn¹ i bezpieczeñstwa nie przyznaj¹ Komisji nowych uprawnieñ do inicjowania decyzji ani nie zwiêkszaj¹ roli
Parlamentu Europejskiego.
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„1. Kompetencje Unii w zakresie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeñstwa
obejmuj¹ wszelkie dziedziny polityki zagranicznej i wszelkie sprawy dotycz¹ce
bezpieczeñstwa Unii, w tym stopniowe okreœlanie wspólnej polityki obrony, która
mo¿e prowadziæ do wspólnej obrony.
Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeñstwa podlega szczególnym procedurom.
Jest okreœlana i realizowana przez Radê Europejsk¹ i Radê, stanowi¹ce jednomyœlnie,
chyba ¿e Traktaty przewiduj¹ inaczej. Wyklucza siê przyjmowanie aktów prawodawczych. Wspóln¹ politykê zagraniczn¹ i bezpieczeñstwa realizuje Wysoki Przedstawiciel Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeñstwa oraz pañstwa cz³onkowskie,
zgodnie z Traktatami. Szczególna rola Parlamentu Europejskiego i Komisji w tej dziedzinie jest okreœlona Traktatami. Trybuna³ Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej nie jest
w³aœciwy w odniesieniu do tych postanowieñ, z wyj¹tkiem w³aœciwoœci do kontrolowania przestrzegania art. [III-308] i do kontroli legalnoœci niektórych decyzji, przewidzianych w art. [III-376 akapit drugi].”
Tytu³ VI – Postanowienia koñcowe
9) W art. 49 akapit pierwszy, dodanie nowego ostatniego zdania, przy czym akapit drugi pozostaje bez zmian:
„Artyku³ 49
Kryteria kwalifikacji i procedura przyst¹pienia do Unii
Ka¿de pañstwo europejskie, które szanuje wartoœci okreœlone w art. 2 i zobowi¹zuje
siê je wspieraæ mo¿e z³o¿yæ wniosek o cz³onkostwo w Unii. Wniosek ten jest notyfikowany Parlamentowi Europejskiemu i parlamentom narodowym. Pañstwo ubiegaj¹ce siê o cz³onkostwo kieruje swój wniosek do Rady, która stanowi jednomyœlnie
po konsultacji z Komisj¹ i po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego udzielonej bezwzglêdn¹ wiêkszoœci¹ g³osów cz³onków wchodz¹cych w jego sk³ad. Brane s¹
pod uwagê kryteria kwalifikacji uzgodnione przez Radê Europejsk¹.”

Za³¹cznik 2*1
Zmiany w Traktacie WE
Celem niniejszego za³¹cznika jest doprecyzowanie, w niezbêdnych przypadkach, dok³adnego brzmienia (A)i doprecyzowanie miejsca,w którym znajduj¹ siê pewne postanowienia (B)
A. Modyfikacje w porównaniu z wynikami uzgodnionymi podczas konferencji
miêdzyrz¹dowej w 2004 roku
Konferencja przypomina równie¿, ¿e postanowienia reguluj¹ce wspóln¹ politykê bezpieczeñstwa
i obrony nie przes¹dzaj¹ o szczególnym charakterze polityki bezpieczeñstwa i obrony pañstw cz³onkowskich.”
1
W ca³ym niniejszym za³¹czniku symbol (*) oznacza, ¿e dodawane innowacje zachowuj¹
brzmienie uzgodnione podczas konferencji miêdzyrz¹dowej w 2004 roku.
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1) W art. 42 w³¹czenie zmian uzgodnionych podczas konferencji miêdzyrz¹dowej
w 2004 roku, wraz z dodaniem na koñcu fragmentu w brzmieniu:
„W przypadku, gdy cz³onek Rady uwa¿a, ¿e projekt aktu prawodawczego, o którym
mowa w ustêpie 1, móg³by naruszaæ podstawowe aspekty jego systemu zabezpieczenia spo³ecznego, w szczególnoœci jego zakres stosowania, koszty lub strukturê
finansow¹ lub móg³by naruszaæ równowagê finansow¹ tego systemu, mo¿e za¿¹daæ
przed³o¿enia tej kwestii Radzie Europejskiej. W takim przypadku zwyk³a procedura prawodawcza zostaje zawieszona. Po przeprowadzeniu dyskusji, w terminie
czterech miesiêcy od takiego zawieszenia, Rada Europejska:
a) odsy³a projekt do Rady, co oznacza zakoñczenie zawieszenia zwyk³ej procedury
prawodawczej, lub
b) nie podejmuje ¿adnych dzia³añ lub wystêpuje z wnioskiem do Komisji o przedstawienie nowego wniosku; w tym przypadku, akt pocz¹tkowo proponowany
uwa¿a siê za nieprzyjêty”.
2) Zast¹pienie, zgodnie z ustaleniami podjêtymi podczas konferencji miêdzyrz¹dowej
w 2004 roku, tytu³u IV postanowieniami nowego tytu³u dotycz¹cego przestrzeni
wolnoœci, bezpieczeñstwa i sprawiedliwoœci*, który obejmuje rozdzia³ 1 (postanowienia ogólne), rozdzia³ 2 (polityki dotycz¹ce kontroli granicznej, azylu i imigracji),
rozdzia³ 3 (wspó³praca s¹dowa w sprawach cywilnych), rozdzia³ 4 (wspó³praca
s¹dowa w sprawach karnych) i rozdzia³ 5 (wspó³praca policyjna).
a) W rozdziale 1 (postanowienia ogólne) dodanie w [art. III-262] nowego akapitu
drugiego w brzmieniu:
„Pañstwa cz³onkowskie maj¹ mo¿liwoœæ organizowania miêdzy sob¹ i na swoj¹
odpowiedzialnoœæ form wspó³pracy i koordynacji, zgodnie z tym, co uznaj¹ za
stosowne w ramach w³aœciwych wydzia³ów ich administracji odpowiedzialnych
za zagwarantowanie bezpieczeñstwa narodowego.”
b) W rozdziale 3 (wspó³praca s¹dowa w sprawach cywilnych), zast¹pienie ust. 3
[art. III-269] tekstem w brzmieniu:
3. Niezale¿nie od ust. 2, œrodki dotycz¹ce prawa rodzinnego maj¹ce skutki transgraniczne s¹ ustanawiane przez Radê stanowi¹c¹ zgodnie ze specjaln¹ procedur¹ prawodawcz¹. Rada stanowi jednomyœlnie po konsultacji z Parlamentem
Europejskim.
Na wniosek Komisji Rada mo¿e przyj¹æ decyzjê okreœlaj¹c¹ te aspekty prawa
rodzinnego maj¹ce skutki transgraniczne, które mog¹ byæ przedmiotem aktów
przyjmowanych w drodze zwyk³ej procedury prawodawczej. Rada stanowi jednomyœlnie po konsultacji z Parlamentem Europejskim.
Wniosek, o którym mowa w akapicie drugim, jest przekazywany parlamentom
narodowym. W przypadku, gdy parlament narodowy notyfikuje swój sprzeciw
w ci¹gu szeœciu miesiêcy od daty takiego przekazania, decyzja, o której mowa
w akapicie drugim, nie zostaje przyjêta. W przypadku braku sprzeciwu Rada
mo¿e przyj¹æ tak¹ decyzjê”.
c) W rozdziale 4 (wspó³praca s¹dowa w sprawach karnych) zast¹pienie, odpowiednio, ust. 3 i 4 [art. III-270] i [art. III-271] tekstem w brzmieniu:
„3. W przypadku, gdy cz³onek Rady uwa¿a, ¿e projekt dyrektywy, o której mowa
w [art. III-270 ust. 2] [art. III-271 ust. 1 lub 2], narusza³by podstawowe aspekty
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jego systemu s¹downictwa karnego, mo¿e wyst¹piæ z wnioskiem, aby projekt
dyrektywy zosta³ przekazany do rozpatrzenia Radzie Europejskiej. W takim
przypadku zwyk³a procedura prawodawcza zostaje zawieszona. Po przeprowadzeniu dyskusji i w przypadku konsensusu, Rada Europejska, w terminie czterech miesiêcy od takiego zawieszenia, odsy³a projekt do Rady, co oznacza
zakoñczenie zawieszenia zwyk³ej procedury prawodawczej.
W takim samym terminie, w przypadku braku porozumienia i w sytuacji gdy co
najmniej 9 pañstw cz³onkowskich pragnie ustanowiæ wzmocnion¹ wspó³pracê
na podstawie danego projektu dyrektywy, informuj¹ one o tym Parlament Europejski, Radê i Komisjê. W takim przypadku uznaje siê, ¿e upowa¿nienie do podjêcia wzmocnionej wspó³pracy, o którym mowa w [art. I-44 ust. 2] i [art. III-419
ust. 1], zosta³o udzielone i zastosowanie maj¹ postanowienia w sprawie wzmocnionej wspó³pracy”.
d) W rozdziale 4 (wspó³praca s¹dowa w sprawach karnych) i rozdziale 5 (wspó³praca policyjna) dodanie nowych ostatnich akapitów, odpowiednio, w ust. 1 [art. III-274]
i ust. 3 [art. III-275], w brzmieniu:
„W przypadku braku jednomyœlnoœci w Radzie grupa co najmniej 9 pañstw
cz³onkowskich mo¿e wyst¹piæ z wnioskiem o przekazanie projektu [rozporz¹dzenia/œrodków] Radzie Europejskiej. W takim przypadku procedura w Radzie zostaje zawieszona. Po przeprowadzeniu dyskusji i w przypadku konsensusu,
Rada Europejska, w terminie czterech miesiêcy od takiego zawieszenia, odsy³a
projekt Radzie do przyjêcia.
W takim samym terminie, w przypadku braku porozumienia i w sytuacji gdy co
najmniej 9 pañstw cz³onkowskich pragnie ustanowiæ wzmocnion¹ wspó³pracê
na podstawie danego projektu [rozporz¹dzenia/œrodków], informuj¹ one o tym
Parlament Europejski, Radê i Komisjê. W takim przypadku uznaje siê, ¿e upowa¿nienie do podjêcia wzmocnionej wspó³pracy, o którym mowa w [art. I-44
ust. 2] i [art. III-419 ust. 1], zosta³o udzielone i zastosowanie maj¹ postanowienia w sprawie wzmocnionej wspó³pracy”.
[w art. III-275 ust. 3 wy³¹cznie: „Procedura specjalna przewidziana w akapicie
drugim i trzecim nie ma zastosowania do aktów, które stanowi¹ rozwiniêcie dorobku Schengen”.]
3) W art. 100 zast¹pienie ust. 1 tekstem w brzmieniu:
„1. Bez uszczerbku dla wszelkich innych procedur przewidzianych w Traktatach,
Rada, na wniosek Komisji, mo¿e postanowiæ, w duchu solidarnoœci miêdzy pañstwami cz³onkowskimi, o œrodkach stosownych do sytuacji gospodarczej, w szczególnoœci w przypadku wyst¹pienia powa¿nych trudnoœci w zaopatrzeniu w niektóre
produkty, zw³aszcza w obszarze energii”.
4) W tytule XIX (œrodowisko naturalne) dodanie zmian uzgodnionych podczas konferencji miêdzyrz¹dowej w 2004 roku, wraz z zast¹pieniem ostatniego tiret w art. 174(1)
tekstem w brzmieniu:
„– promowania na p³aszczyŸnie miêdzynarodowej œrodków zmierzaj¹cych do rozwi¹zywania regionalnych lub œwiatowych problemów œrodowiska naturalnego,
w szczególnoœci zwalczania zmian klimatu”.

330

Dokumenty unijne

RIE 1’07

5) Dodanie nowego tytu³u dotycz¹cego energetyki, zgodnie z ustaleniami podczas konferencji miêdzyrz¹dowej w 2004 roku, wraz z zast¹pieniem zdania wprowadzaj¹cego w art. [III-256] ust. 1 tekstem w brzmieniu:
„1. W ramach ustanawiania i funkcjonowania rynku wewnêtrznego oraz z uwzglêdnieniem
potrzeby zachowania i poprawy œrodowiska naturalnego, polityka Unii w dziedzinie
energetyki ma na celu, w duchu solidarnoœci miêdzy pañstwami cz³onkowskimi: [...]”.
B. Wyjaœnienie miejsca, gdzie znajduj¹ siê niektóre postanowienia*
6) Status koœcio³ów i organizacji niewyznaniowych (koniec tytu³u II dotycz¹cego postanowieñ o zastosowaniu ogólnym);
7) Obywatelstwo Unii (czêœæ druga);
8) Podstawa prawna do przyjêcia uzgodnieñ w zakresie przed³o¿enia inicjatywy obywatelskiej [I-47 ust. 4] (na pocz¹tku art. 27);
9) Przejrzystoœæ prac instytucji, organów i jednostek organizacyjnych Unii (art. 255,
przeniesiony do czêœci drugiej);
10) Partnerzy spo³eczni i dialog spo³eczny (pocz¹tek rozdzia³u na temat polityki spo³ecznej);
11) Klauzula solidarnoœci (nowy tytu³ VII w czêœci poœwiêconej dzia³aniom zewnêtrznym);
12) Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (w art. 195);
13) Postanowienie, na mocy którego zasady dotycz¹ce stanowienia wiêkszoœci¹ kwalifikowan¹ w Radzie maj¹ równie¿ zastosowanie do Rady Europejskiej ([art. I-25
ust. 3] w nowej sekcji 1bis dotycz¹cej Rady Europejskiej);
14) Podstawy prawne do przyjêcia wykazu sk³adów Rady [art. I-24 ust. 4] i decyzji dotycz¹cej Prezydencji tych sk³adów [art. I-24 ust. 7] oraz zast¹pienie art. 205 ust. 2
zasad¹ stanowienia wiêkszoœci¹ kwalifikowan¹ maj¹c¹ zastosowanie w przypadkach, gdy Rada nie stanowi na podstawie wniosku Komisji [art. I-25 ust. 2] (w sekcji 2 dotycz¹cej Rady);
15) Podstawa prawna do przyjêcia systemu rotacji w odniesieniu do sk³adu Komisji
[art. I-26 ust. 6 lit. a) i b)] (sekcja 3 dotycz¹ca Komisji);
16) Europejski Bank Centralny (w sekcji 4bis w czêœci pi¹tej);
17) Trybuna³ Obrachunkowy (w sekcji 5 w czêœci pi¹tej);
18) Organy doradcze Unii (w rozdzia³ach 3 i 4 w czêœci pi¹tej);
19) Szczególny tytu³ II dotycz¹cy postanowieñ finansowych (rozdzia³y na temat zasobów w³asnych Unii, wieloletnich ram finansowych, rocznego bud¿etu Unii, wykonania bud¿etu i absolutorium z jego wykonania, postanowieñ wspólnych i zwalczania
nadu¿yæ finansowych);
20) Tytu³ III i postanowienia dotycz¹ce wzmocnionej wspó³pracy, w tym przeniesienie
art. 27a–27e i art. 40-40b TUE oraz szczegó³owych ustaleñ na temat procedur
g³osowania [art. I-44 ust. 3];
21) Zmiana art. 309 zawieraj¹cego szczegó³owe ustalenia dotycz¹ce zasad g³osowania
w przypadku zawieszenia niektórych praw wynikaj¹cych z cz³onkostwa w Unii
[art. I-59 ust. 5 i 6];
Dodanie w postanowieniach ogólnych i koñcowych szczegó³owych ustaleñ odnosz¹cych siê do zakresu terytorialnego [art. IV-440 ust. 2-7].
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Dok. 4.
Prezydencja portugalska Rady
Silniejsza Unia Dla Lepszego Œwiata
lipiec–grudzieñ 2007 r.

Solidarna Unia miêdzy równymi
Unia jest ide¹ ³¹cz¹c¹ 27 suwerennych pañstw europejskich we wspólnej teraŸniejszoœci i przysz³oœci. Unia otwarta dla pañstw, które w Europie dziel¹ wartoœci, na
których oparty jest ten projekt: poszanowanie godnoœci ludzkiej i praw obywateli, wolnoœci, demokracji, równoœci i pañstwa prawa. Solidarna Unia miêdzy równymi, utworzona na podstawie woli swoich obywateli.
Chwila, ¿eby dzia³aæ
Portugalia przejmuje prezydencjê Rady ze œwiadomoœci¹, ¿e dobrobyt pañstw cz³onkowskich w Europie przysz³oœci oraz pomyœlnoœæ jej obywateli zale¿eæ bêd¹ od decyzji,
które wkrótce bêdziemy podejmowaæ. To jest chwila, ¿eby dzia³aæ. Niezbêdna jest poprawa funkcjonowania UE poprzez reformê traktatów w celu zapewnienia lepszego wykonania Strategii Lizboñskiej oraz bardziej skutecznych dzia³añ zewnêtrznych. Jest to
sposób, w jaki mo¿emy wp³ywaæ na nasz¹ pozycjê w zglobalizowanym œwiecie.
W poszukiwaniu wspólnego interesu
Prezydencja portugalska opiera siê na jasnym za³o¿eniu: jesteœmy zdecydowani
szukaæ wspólnego interesu oraz d¹¿yæ do konsensusu niezbêdnego dla postêpu Europy.
Podstawa operacyjna
Obowi¹zuj¹cy od stycznia 2007 r. 18-miesiêczny program, opracowany wspólnie
z Niemcami i S³oweni¹ oraz zatwierdzony przez Radê ds. Ogólnych i Stosunków Zewnêtrznych, stanowi podstawê operacyjn¹ dla prezydencji portugalskiej. Zawiera zarys prac,
które maj¹ zostaæ wykonane przez ró¿ne formacje Rady, w œcis³ej wspó³pracy z Parlamentem Europejskim i Komisj¹, która ma prawo do inicjatywy w wielu dziedzinach.
Zakoñczenie integracji pañstw cz³onkowskich i instytucji
Dnia 25 marca potwierdziliœmy nasze zaanga¿owanie na rzecz wartoœci i ambicji
Europy. Uznajemy wszyscy, ¿e posiadamy niepowtarzalne doœwiadczenie wspólnego
¿ycia i pracy w UE, poprzez wzajemne oddzia³ywanie miêdzy pañstwami cz³onkowskimi i instytucjami. Nadszed³ czas, aby usprawniæ to wzajemne oddzia³ywanie oraz
pracê instytucji tak, aby zbudowaæ lepsz¹ przysz³oœæ dla naszych obywateli.
Konferencja Miêdzyrz¹dowa – precyzyjny mandat
Rada Europejska udzieli³a prezydencji portugalskiej mandatu w celu zwo³ania
Konferencji Miêdzyrz¹dowej. Jej cel jest jasny: opracowaæ traktat zmieniaj¹cy obowi¹zuj¹ce traktaty w celu podniesienia efektywnoœci i demokratycznej legitymizacji
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rozszerzonej Unii, jak równie¿ spójnoœci jej dzia³añ zewnêtrznych. Mandat jest precyzyjny: stanowiæ on bêdzie wy³¹czn¹ podstawê i ramy dla prac Konferencji Miêdzyrz¹dowej. Okreœlony jest harmonogram zakoñczenia tego zadania.
Potrzeba woli politycznej
Bêdziemy wykonywaæ nasz¹ pracê zgodnie z wol¹ wyra¿on¹ przez pañstwa cz³onkowskie; jednak wszyscy uczestnicy bêd¹ musieli zademonstrowaæ taka sam¹ wolê polityczn¹ podczas Konferencji Miêdzyrz¹dowej. Pójœcie naprzód jest jedyn¹ drog¹
polityczn¹, któr¹ bêdziemy pod¹¿aæ.
Rozszerzenie
Reforma Unii powinna u³atwiæ wype³nienie istniej¹cych zobowi¹zañ w odniesieniu
do procesu rozszerzenia, zobowi¹zañ, które nale¿y respektowaæ. Korzyœci p³yn¹ce z tego wysi³ku s¹ oczywiste, poprzez ich przyczynianie siê do pokoju, stabilizacji oraz dobrobytu w Europie. UE powinna rozwijaæ i umacniaæ te korzyœci.
Europejska perspektywa dla Ba³kanów Zachodnich
Rozwój perspektywy europejskiej dla Ba³kanów Zachodnich jest kluczowym elementem agendy UE. Reformy niezbêdne dla stabilizacji i zbli¿enia pañstw do Unii powinny zostaæ zintensyfikowane.
Schengen i SISone4ALL
Portugalia pokaza³a ju¿ jak du¿e znaczenie przywi¹zuje do swobodnego przep³ywu
osób w Europie, poprzez propozycjê SISone4ALL. Wymiar ludzki jest jednym z kamieni
wêgielnych Unii. Naszym celem pozostaje utorowanie drogi do zniesienia kontroli granicznych pomiêdzy obszarem Schengen pañstw cz³onkowskich, przed zakoñczeniem
tej prezydencji.
Strefa euro
Prezydencja portugalska zapewni równie¿ niezbêdne procedury do wprowadzenia
do strefy euro pañstw cz³onkowskich spe³niaj¹cych wymogi ustanowione w traktatach.
Nowy cykl
2007 jest pierwszym rokiem, w którym wszystkie instrumenty Strategii Lizboñskiej
s¹ stosowane w uzgodniony sposób. Jest to równie¿ moment na przygotowanie siê do
nowego cyklu, który zostanie zapocz¹tkowany w 2008 r. Portugalia ju¿ wnosi swój
wk³ad do tego wysi³ku, w œcis³ej wspó³pracy z Komisj¹ i nastêpn¹ prezydencj¹.
Wymiar gospodarczy
Finanse publiczne
Poprawa zdrowia finansów publicznych w UE jest niezbêdna dla zapewnienia
sta³ego wzrostu gospodarczego, jak równie¿ d³ugookresowej stabilnoœci polityki gospodarczej i spo³ecznej. Wp³yw modernizacji administracji publicznej na konkurencyjnoœæ i wzrost zostanie zbadany w trakcie prezydencji portugalskiej.
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Rynek wewnêtrzny
Zapewnienie, aby rynek wewnêtrzny funkcjonowa³ bardziej efektywnie jest kluczowym celem dla Europy przysz³oœci, któr¹ staramy siê budowaæ. Prezydencja stworzy
warunki dla ustanowienia nowej agendy na rzecz rynku wewnêtrznego, na podstawie
komunikatu Komisji. Szczególna uwaga zostanie poœwiêcona rynkowi wewnêtrznemu
us³ug finansowych, jak równie¿ zwalczaniu uchylania siê od p³acenia podatków oraz
oszustw podatkowych. Us³ugi pocztowe tak¿e stanowi¹ przedmiot, który bêdzie brany
pod uwagê.
Ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa oraz polityka przemys³owa
Œredniookresowy przegl¹d polityki przemys³owej oraz polityki wobec ma³ych
i œrednich przedsiêbiorstw zas³uguje na szczególne traktowanie. S¹ one filarem sektora
biznesowego Europy. Bêdziemy sprzyjaæ debacie skoncentrowanej na wzmocnieniu
konkurencyjnoœci ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw, ³¹cznie z ich dostêpem do finansowania.
Kultura i turystyka
Rozwój przemys³u turystycznego i kulturalnego jest wa¿nym obszarem dla wzrostu
i sta³ego tworzenia miejsc pracy. Portugalia zorganizuje Europejskie Forum Kulturalne
i Europejskie Forum Turystyczne, w celu podkreœlenia potrzeby tych obszarów w naszej wspólnej agendzie.
Lepsze stanowienie prawa
Podniesienie efektywnoœci rynku wewnêtrznego nie bêdzie wykonalne bez lepszego stanowienia prawa, zmniejszenia biurokracji i eliminacji obci¹¿eñ administracyjnych. Bêdziemy kontynuowaæ program „lepszych uregulowañ prawnych”.
Trójk¹t wiedzy
Wzmocnienie trójk¹ta wiedzy – innowacja, badania i edukacja – jest istotne, aby
pozwoliæ Europie konkurowaæ i odznaczaæ siê na globalizacji.
Innowacja
Prezydencja portugalska bêdzie kontynuowaæ prace nad Planem Dzia³ania na rzecz
Innowacji i bêdzie promowaæ debatê w sprawie przysz³oœci polityki w zakresie badañ
i technologii w Europie. Bêdzie równie¿ kontynuowa³a wnoszenie swojego wk³adu
w ustanowienie polityki europejskiej maj¹cej na celu przyci¹gniêcie wysoko wykwalifikowanych pracowników. Unowoczeœnienie szkolnictwa wy¿szego i uczenie siê przez
ca³e ¿ycie stanowi¹ zasadnicze elementy tej wizji.
Portugalia bêdzie d¹¿y³a do zapewnienia, aby mo¿liwie jak najszybciej podjêta zosta³a ostateczna decyzja w sprawie Europejskiego Instytutu Technologii.
Spójnoœæ i regiony najbardziej oddalone
Bêdziemy wspieraæ spójnoœæ jako centraln¹ politykê Unii i bêdziemy zachêcaæ do
koncepcyjnej debaty na ten temat. W tym kontekœcie bêdziemy d¹¿yæ do poœwiêcenia
nale¿ytej uwagi szczególnej roli najdalej po³o¿onych regionów Unii.
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Sprawy morskie
Dziedzina morza wymaga zintegrowanego podejœcia. Bêdziemy wypracowywaæ
definicjê europejskiej polityki morskiej opartej na planie dzia³ania, który ma byæ przedstawiony przez Komisjê. Konferencja na wysokim szczeblu na ten temat bêdzie mia³a
miejsce w Lizbonie. Podejmiemy wysi³ki w celu zakoñczenia negocjacji dotycz¹cych
dyrektywy w sprawie œrodowiska morskiego oraz zainicjowania dyskusji w sprawie
propozycji legislacyjnej Komisji dotycz¹cej nielegalnych po³owów. W sektorze transportu kluczowymi obszarami bêd¹ negocjacje Trzeciego Pakietu Bezpieczeñstwa Morskiego oraz inicjatywy zwi¹zane z „autostradami morskimi”.
Wymiar Spo³eczny i Gospodarczy
Europejska Strategia Zatrudnienia
Dziesi¹ta rocznica Europejskiej Strategii Zatrudnienia bêdzie stanowi³a okazjê do
podjêcia debaty na temat roli polityki zatrudnienia i metod koordynacji. G³ównym celem jest promocja tworzenia wiêkszej iloœci i lepszych miejsc pracy.
Model elastycznego rynku pracy i bezpieczeñstwa socjalnego
W tym kontekœcie poszukiwanie równowagi pomiêdzy elastycznoœci¹ i bezpieczeñstwem na rynku pracy wymaga, aby w adekwatny sposób wziêto pod uwagê kilka elementów: uczenie siê przez ca³e ¿ycie, mechanizmy ochrony spo³ecznej, aktywna
polityka na rynku pracy, funkcjonalna elastycznoœæ i ró¿nice miêdzy sytuacjami i modelami pañstw cz³onkowskich. To w tych ramach i przy zapewnianiu uczestnictwa
partnerów spo³ecznych mo¿emy przyczyniaæ siê do definiowania wspólnych zasad na
poziomie europejskim.
Odpowiedzialnoœæ spo³eczna
Odpowiedzialnoœæ spo³eczna jest jednym z fundamentów modelu europejskiego.
Integracja spo³eczna, walka z ubóstwem, w szczególnoœci z ubóstwem dzieci, godzenie
pracy z ¿yciem osobistym i rodzinnym, nale¿¹ do priorytetów prezydencji portugalskiej. Bêdziemy równie¿ d¹¿yæ do zawarcia perspektywy opartej na równoœci p³ci we
wszystkich dziedzinach polityki. Sposób, w jaki zajmujemy siê tymi kwestiami ma
wp³yw na postrzeganie przez naszych obywateli instytucji europejskich.
Energia i wymiar œrodowiskowy
Zrównowa¿ony model œrodowiskowy i energetyczny
Stawianie czo³a zmianom klimatycznym oraz czynienie postêpów w odniesieniu do
zrównowa¿onego modelu œrodowiskowego i energetycznego stanowi¹ dzia³ania priorytetowe. Istnieje potrzeba, aby koncepcja ta wesz³a w ¿ycie oraz aby umocni³a siê
przewodnia rola UE.
Energia
Kluczowym celem jest utworzenie wewnêtrznego rynku gazu i elektrycznoœci. Prezydencja portugalska gotowa jest poprowadziæ debatê kieruj¹c siê propozycjami, które
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przedstawi Komisja. Uwaga zostanie poœwiêcona nastêpuj¹cym kwestiom: wymaganym
ramom prawnym dla energii odnawialnych, przyjêciu europejskiego strategicznego planu w dziedzinie technologii energetycznych (SET-PLAN), efektywnoœci energetycznej
i inicjatywom UE w sprawie zewnêtrznych aspektów polityki energetycznej.
Œrodowisko
Prezydencja portugalska bêdzie kontynuowa³a niezbêdn¹ debatê przygotowawcz¹
na konferencji Narodów Zjednoczonych na Bali w sprawie zmian klimatycznych.
W ramach Unii Europejskiej zajmiemy siê kwestiami ograniczonej iloœci zasobów wody
i susz wynikaj¹cych ze zmian klimatycznych. S¹ one czêstymi i niszczycielskimi zdarzeniami, które wymagaj¹ wspólnego podejœcia i odpowiednich mechanizmów reakcji.
Bioró¿norodnoœæ
Dla ka¿dej prezydencji niezbêdne jest powstrzymanie spadku bioró¿norodnoœci.
Bêdziemy siê staraæ w³¹czyæ œwiat biznesu, organizuj¹c konferencjê na temat „Biznes
a bioró¿norodnoœæ”.
UMACNIANIE PRZESTRZENI WOLNOŒCI,
BEZPIECZEÑSTWA I SPRAWIEDLIWOŒCI
Globalne podejœcie do migracji
Prócz swobodnego przep³ywu ludzi w Unii, g³ównym celem prezydencji portugalskiej w tym obszarze bêdzie wprowadzanie w ¿ycie „globalnego podejœcia do migracji”.
Istnieje potrzeba wzmocnienia partnerstwa miêdzy UE a krajami tranzytu i pochodzenia ruchów migracyjnych.
Podejœcie do problemu migracji skupione ca³kowicie na nielegalnej migracji by³oby
zbyt uproszczone. Prezydencja portugalska poprze debatê, na ró¿nych forach, na temat
kana³ów legalnej migracji, integracji migrantów, zdrowia i migracji, jak równie¿ zwi¹zków
pomiêdzy tym problemem a polityk¹ rozwoju, readmisji i migracji wahad³owej.
Zorganizujemy konferencje na wysokim szczeblu w sprawie legalnej migracji, oraz
euro-œródziemnomorskie posiedzenie ministerialne Euromed poœwiêcone kwestiom
migracji.
Legalna migracja
Opracujemy politykê dotycz¹c¹ legalnej migracji, opart¹ na proponowanych dyrektywach w sprawie definicji wspólnych praw obywateli pañstw trzecich œwiadcz¹cych
legalnie pracê w pañstwie cz³onkowskim oraz w sprawie warunków wjazdu i pobytu
wysoko wykwalifikowanych pracowników.
Nielegalna migracja
Prezydencja Portugalska bêdzie kontynuowaæ negocjacje dotycz¹ce dyrektyw przewiduj¹cych sankcje dla pracodawców zatrudniaj¹cych nielegalnie przebywaj¹cych
obywateli pañstw trzecich. Priorytetem jest zakoñczenie negocjacji nad projektem dyrektywy w sprawie wspólnych standardów i procedur w pañstwach cz³onkowskich dotycz¹cych odsy³ania nielegalnie przebywaj¹cych obywateli pañstw trzecich.
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Po³udniowa granica morska
Morze Œródziemne i Afryka s¹ oczywistymi priorytetowymi obszarami dzia³ania,
lecz nie jedynymi. Niezbêdne jest wzmocnienie naszej po³udniowej granicy morskiej.
Istnieje pilna potrzeba wzmocnienia zdolnoœci FRONTEX-u i opracowania zintegrowanego systemu zarz¹dzania zewnêtrznymi granicami Unii.
Elektroniczny wymiar sprawiedliwoœci
Kluczowym zadaniem prezydencji portugalskiej jest umiejscowienie wymiaru sprawiedliwoœci w s³u¿bie obywateli i biznesu. Elektroniczny wymiar sprawiedliwoœci
i mediacja s¹ podstawowymi œrodkami prowadz¹cymi do tego celu.
Ochrona danych
Transgraniczna ochrona danych osobowych jest podstaw¹ wysokiego zaufania,
wspó³pracy i skutecznoœci w wymiarze sprawiedliwoœci w sprawach karnych. Zostanie
zwrócona szczególna uwaga na decyzjê ramow¹ w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych w ramach wspó³pracy policyjnej i s¹dowej w sprawach karnych.
Zwalczanie terroryzmu
Priorytetem jest tak¿e wdro¿enie strategii Unii Europejskiej w dziedzinie walki
z terroryzmem, w szczególnoœci w odniesieniu do czynników biologicznych.
Prüm
Kontynuowane bêdzie integrowanie traktatu Prüm z dorobkiem wspólnotowym.
EUROPA I ŒWIAT
Przedstawianie naszych wartoœci
Tylko wówczas cele Unii bêd¹ wykonalne, jeœli bêdziemy odnosili sukcesy, razem
przedstawiaj¹c nasze wartoœci w coraz bardziej wspó³zale¿nym œwiecie. Pokój i bezpieczeñstwo, z których korzystamy musz¹ byæ gwarantowane reakcj¹ Europy na globalne wyzwania.
Nale¿y wzmocniæ nasz¹ zdolnoœæ wypowiadania siê otwarcie. Stawianie czo³a
zmianom klimatycznym, promowanie rozwoju ekonomicznego i spo³ecznego, radzenie sobie skutecznie z migracj¹, zwalczanie przestêpczoœci zorganizowanej i handlu ludŸmi, walka z terroryzmem s¹ niektórymi wyzwaniami wymagaj¹cymi przewodnictwa
i wspólnych reakcji.
Portugalia poœwiêci szczególn¹ uwagê kwestiom rozbrojenia i nierozprzestrzeniania.
Nowe podejœcie do regionu Morza Œródziemnego
Staramy siê opracowaæ nowe podejœcie wobec ca³ego regionu Morza Œródziemnego.
Jego strategiczne znaczenie dla UE jest oczywiste. Narzêdzia znajduj¹ce siê ju¿ w naszej
dyspozycji musz¹ byæ w³aœciwie stosowane, w szczególnoœci te o charakterze finansowym, ale trzeba siêgaæ myœl¹ dalej. Koniecznym jest wzmocnienie dialogu politycznego
z partnerami zza po³udniowej i wschodniej granicy by reagowaæ na wyzwania, które wymagaj¹ wspólnych rozwi¹zañ. Stabilnoœæ obu regionów jest powi¹zana ze sob¹.
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Afryka
Afryka i Europa znaj¹ najnowsz¹ historiê niewykorzystanych szans. Nadszed³ czas
opracowania dla nich wspólnej strategii. Musimy dzia³aæ wspólnie i byæ postrzegani na
zewn¹trz jako dzia³aj¹cy zgodnie. Nacisk, który k³adziemy na spotkaniu w Lizbonie na
szczycie pomiêdzy UE a Afryk¹ jest wynikiem takiego podejœcia.
Relacje transatlantyckie
Priorytetowym zadaniem jest wzmocnienie relacji transatlantyckich. Prezydencja
portugalska przyczyni siê do dalszej transatlantyckiej integracji ekonomicznej.
Ameryka £aciñska i MERCOSUL
Portugalia aktywnie propaguje wiêzy pomiêdzy Europ¹ i Ameryk¹ £aciñsk¹ oraz
Karaibami. Istnieje du¿a zbie¿noœæ wartoœci i interesów pomiêdzy tymi dwoma regionami. Negocjacje dotycz¹ce uk³adu o stowarzyszeniu pomiêdzy UE a Mercosulem powinny zostaæ przyspieszone. Przewidujemy rozpoczêcie negocjacji maj¹cych podobny
cel z Ameryk¹ Œrodkow¹ i Wspólnot¹ Andyjsk¹.
Brazylia
Prezydencja portugalska pog³êbi szczególny polityczny dialog z Brazyli¹. Bêdziemy organizowaæ pierwszy szczyt UE–Brazylia. Bêdzie to punkt wyjœcia do nawi¹zania
strategicznego dialogu, który odzwierciedla miêdzynarodowe wp³ywy obu stron.
Strategiczni partnerzy i Ukraina
Zostanie przyspieszone wzmacnianie stosunków pomiêdzy UE i innymi strategicznymi partnerami. Spotkania na szczytach z Chinami, Indiami i Ukrain¹ bêd¹ istot¹
wspólnej agendy stosunków zewnêtrznych. Bêdziemy blisko wspó³pracowaæ z partnerami europejskimi w celu stworzenia warunków do rozwoju stosunków UE–Rosja.
Prezydencja portugalska bêdzie kontynuowaæ prace prowadzone przez UE, ze
wszystkimi w³aœciwymi miêdzynarodowymi partnerami, uwa¿nie œledz¹c przed³u¿aj¹cy siê kryzys na Bliskim Wschodzie. Kluczowa jest rola Kwartetu w procesie pokojowym na Bliskim Wschodzie.
Unia zachowa konstruktywne podejœcie w kontrolowaniu sytuacji dotycz¹cych
Afganistanu, Iranu i Iraku.
Handel i pañstwa AKP
Bêdziemy utrzymywaæ europejskie zaanga¿owanie w miêdzynarodowy wielostronny system handlowy. Bêdziemy kontynuowaæ realizacjê celu, jakim jest w³¹czenie pañstw AKP do gospodarki œwiatowej.
Wzmacnianie strategicznej wspó³pracy
UE ma ambitne cele dotycz¹ce trwa³ego rozwoju. Nie bêdzie w stanie ich osi¹gn¹æ
bez po³¹czenia miêdzynarodowych starañ. Umacnianie miêdzynarodowej wspó³pracy
poprzez now¹ generacjê polityk zewnêtrznych i skuteczn¹ wielostronnoœæ bêdzie niezbêdne dla znajdowania rozwi¹zañ na globalne wyzwania.
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Dok. 5.
Konkluzje prezydencji z posiedzenia Rady Europejskiej
w Brukseli (14 grudnia 2007 r.)

1. Posiedzenie Rady Europejskiej zosta³o poprzedzone wyst¹pieniem przewodnicz¹cego Parlamentu Europejskiego, Hansa-Gerta Pötteringa, po którym nast¹pi³a
wymiana pogl¹dów.
2. Rada Europejska przeprowadzi³a równie¿ wymianê pogl¹dów, w której wziêli
udzia³ Ernest-Antoine Seillière, prezes BusinessEurope, i Maria Helena André, zastêpca
sekretarza generalnego Europejskiej Konfederacji Zwi¹zków Zawodowych (ETUC),
w obecnoœci przewodnicz¹cego Parlamentu Europejskiego.
3. Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje porozumienie osi¹gniête na konferencji miêdzyrz¹dowej w dniu 18 paŸdziernika 2007 r. i nastêpuj¹ce po nim podpisanie
traktatu z Lizbony w dniu 13 grudnia 2007 r., jak równie¿ proklamowanie Karty praw
podstawowych w dniu 12 grudnia 2007 r. Wzywa do szybkiego zakoñczenia krajowych
procesów ratyfikacyjnych, tak aby traktat wszed³ w ¿ycie w dniu 1 stycznia 2009 r.
4. Rada Europejska bêdzie podsumowywaæ postêpy, w stosownych przypadkach,
w niezbêdnych pracach przygotowawczych, tak aby zapewniæ pe³ne stosowanie traktatu, gdy tylko wejdzie w ¿ycie. Podkreœla kompleksow¹ naturê tego dzia³ania i sta³¹
potrzebê jednolitych ram, a tak¿e wytycznych politycznych najwy¿szego szczebla.
Przygotowania rozpoczn¹ siê w Brukseli w styczniu na podstawie programu pracy, który zostanie przedstawiony z upowa¿nienia przysz³ego przewodnicz¹cego Rady Europejskiej.
5. Zgodnie z deklaracj¹ nr 5 za³¹czon¹ do Aktu koñcowego konferencji miêdzyrz¹dowej Rada Europejska wyra¿a polityczn¹ zgodê na projekt decyzji dotycz¹cej
sk³adu Parlamentu Europejskiego, zatwierdzony politycznie przez Parlament Europejski 11 paŸdziernika 2007 r., zmieniony zgodnie z deklaracj¹ nr 4 za³¹czon¹ do Aktu koñcowego. Brzmienie drugiego i trzeciego motywu preambu³y projektu decyzji zostanie
zatem dostosowane, tak by by³o zgodne z brzmieniem art. 9A ust. 2 Traktatu o UE
zmienionego Traktatem z Lizbony i tabel¹ zawart¹ w art. 2; liczba odpowiadaj¹ca
W³ochom to „73”. Decyzja ta zostanie przyjêta jak najszybciej po wejœciu w ¿ycie
Traktatu z Lizbony, zgodnie z procedur¹ ustanowion¹ w art. 9 A ust. 2 akapit drugi
Traktatu o UE zmienionego Traktatem z Lizbony. Rada Europejska wzywa pañstwa
cz³onkowskie do jak najszybszego przyjêcia niezbêdnych œrodków krajowych, tak by
w chwili wejœcia w ¿ycie tej decyzji ustawodawstwo krajowe konieczne do jej przyjêcia
by³o gotowe przed wyborami do Parlamentu Europejskiego na kadencjê 2009–2014.
6.Traktat z Lizbony zapewnia Unii stabilne i trwa³e ramy instytucjonalne na daj¹c¹
siê przewidzieæ przysz³oœæ. W najbli¿szej przysz³oœci nie spodziewamy siê ¿adnych
zmian, wiêc Unia bêdzie mog³a siê w pe³ni skoncentrowaæ na stoj¹cych przed ni¹ konkretnych problemach, w tym globalizacji i zmianach klimatu, co jasno podkreœlono
19 paŸdziernika 2007 r. na nieformalnym posiedzeniu szefów pañstw i rz¹dów w Lizbonie na podstawie komunikatu Komisji pt. „Interes Europy: sukces w dobie globaliza-

RIE 1’07

Dokumenty unijne

339

cji”. W tym kontekœcie Rada Europejska przyjmuje deklaracjê w sprawie globalizacji
(patrz za³¹cznik).
XVII. 7. Rada Europejska przyjmuje do wiadomoœci komunikat Komisji w sprawie
strategii rozszerzenia i zatwierdza konkluzje Rady ds. Ogólnych i Stosunków Zewnêtrznych z 10 grudnia.
Grupa analityczna, perspektywa 2020–2030
8. Aby pomóc Unii skuteczniej przewidywaæ wyzwania w d³ugiej perspektywie
(2020–2030) i radziæ sobie z nimi, Rada Europejska ustanawia niezale¿n¹ grupê analityczn¹. Bior¹c za punkt wyjœcia wyzwania okreœlone w deklaracji berliñskiej z 25 marca 2007 r., grupa jest proszona o okreœlenie g³ównych kwestii i wydarzeñ, z którymi
Unia siê prawdopodobnie zmierzy, i przeanalizowanie, jak mo¿na by rozwi¹zaæ problemy z nimi zwi¹zane. Obejmuje to miêdzy innymi: wzmocnienie i unowoczeœnienie
europejskiego modelu sukcesu gospodarczego i odpowiedzialnoœci spo³ecznej, zwiêkszenie konkurencyjnoœci UE, praworz¹dnoœæ, zrównowa¿ony rozwój jako podstawowy cel Unii Europejskiej, stabiln¹ sytuacjê na œwiecie, migracje, energiê i ochronê
klimatu oraz walkê z globalnymi zagro¿eniami, przestêpczoœci¹ zorganizowan¹ i terroryzmem. Szczególn¹ uwagê nale¿y zwróciæ na sposoby lepszego dotarcia do obywateli
i zaspokojenia ich oczekiwañ i potrzeb.
9. Grupa dokona analiz w ramach okreœlonych w traktacie z Lizbony. Nie bêdzie
zatem omawiaæ kwestii instytucjonalnych. Z uwagi na charakter d³ugoterminowy jej
analiza nie powinna równie¿ obejmowaæ przegl¹du obecnych polityk ani dotyczyæ
przysz³ych ram finansowych Unii.
10. W swoich pracach grupa analityczna bêdzie musia³a wzi¹æ pod uwagê ewentualny rozwój wydarzeñ w Europie i poza ni¹ oraz przeanalizowaæ w szczególnoœci, jak
najlepiej przys³u¿yæ siê stabilnoœci i dobrobytowi Unii i ca³ego regionu w d³u¿szej perspektywie.
11. Przewodnicz¹cym grupy bêdzie Felipe González Márquez, wspierany przez
dwoje wiceprzewodnicz¹cych Vairê Viíe-Freibergê i Jormê Ollilê, a w jej sk³ad wejdzie nie wiêcej ni¿ 9 cz³onków pochodz¹cych z ca³ej Unii i wybranych na podstawie
zas³ug. Przewodnicz¹cy i dwoje wiceprzewodnicz¹cych jest proszonych o przed³o¿enie
listy nazwisk do rozwa¿enia przez Radê Europejsk¹ podczas prezydencji francuskiej.
12. Grupa bêdzie korzystaæ z konsultacji, je¿eli uzna to za stosowne, i bêdzie sama
organizowaæ swoje prace.
13. Na posiedzeniu Rady Europejskiej w czerwcu 2010 r. grupa przedstawi sprawozdanie z prac.
WOLNOŒÆ, BEZPIECZEÑSTWO i SPRAWIEDLIWOŒÆ
14.Rada Europejska przyjmuje z zadowoleniem powiêkszenie obszaru Schengen
i zniesienie kontroli na wewnêtrznych granicach pañstw cz³onkowskich uczestnicz¹cych w projekcie SIS one4ALL – na granicach l¹dowych i morskich od dnia
21 grudnia 2007 r. oraz na granicach powietrznych od dnia 30 marca 2008 r. – co zwiêkszy terytorium, na którym faktycznie obowi¹zuje swobodny przep³yw osób.
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15. Rada Europejska przyjmuje z zadowoleniem ustanowienie 10 paŸdziernika ka¿dego roku Europejskim Dniem przeciwko Karze Œmierci.
16. Dalsze rozwijanie wszechstronnej europejskiej polityki migracyjnej, która
uzupe³nia polityki pañstw cz³onkowskich, pozostaje podstawowym priorytetem s³u¿¹cym rozwi¹zywaniu problemów i wykorzystywaniu mo¿liwoœci, które migracja
oznacza w nowej erze globalizacji. Rada Europejska podkreœla zatem potrzebê nowego
politycznego zobowi¹zania i odnotowuje w zwi¹zku z tym komunikat Komisji w sprawie polityki imigracyjnej. Oczekuje w 2008 roku na spodziewane wnioski Komisji.
17. Kluczowe znaczenie dla dobrego zarz¹dzania przep³ywami migracyjnymi i walki z nielegaln¹ imigracj¹ ma wspó³praca z pañstwami trzecimi. Rada Europejska przyjmuje z zadowoleniem postêpy poczynione w realizacji globalnego podejœcia do
kwestii migracji w odniesieniu do Afryki i basenu Morza Œródziemnego, w szczególnoœci misje UE do krajów afrykañskich i œródziemnomorskich, jak i postêpy w stosowaniu globalnego podejœcia do wschodnich i po³udniowo-wschodnich regionów
s¹siaduj¹cych. Oczekuje zorganizowania w 2008 roku drugiej euro-afrykañskiej konferencji ministerialnej na temat migracji i rozwoju. Zatwierdza konkluzje Rady z dnia
10 grudnia 2007 r. w sprawie partnerstw na rzecz mobilnoœci i migracji cyrkulacyjnej
i w zwi¹zku z tym z zadowoleniem przyjmuje decyzjê o rozpoczêciu dialogu s³u¿¹cego
nawi¹zaniu z Republik¹ Zielonego Przyl¹dka i Republik¹ Mo³dowy pilota¿owych
partnerstw na rzecz mobilnoœci. Komisja proszona jest o z³o¿enie sprawozdania z postêpów w tym zakresie najpóŸniej do czerwca 2008 roku. Ostatnie euro-œródziemnomorskie
posiedzenie ministrów dotycz¹ce migracji przyczyni³o siê do dalszego rozwoju praktycznej wspó³pracy z partnerami œródziemnomorskimi we wszystkich aspektach dotycz¹cych migracji. Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje przyjêcie na drugim
szczycie Afryki i UE wspólnej strategii, która okreœla migracjê jako obszar wspólnego
priorytetu, w ramach którego obie strony bêd¹ wspólnie szukaæ rozwi¹zañ; plan
dzia³ania zwi¹zany ze wspóln¹ strategi¹ obejmuje partnerstwo w zakresie migracji,
mobilnoœci i zatrudnienia i zawiera konkretne œrodki, które nale¿y przyj¹æ w nastêpnych trzech latach.
18. Rada Europejska zatwierdza konkluzje Rady z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie spójnoœci polityki w zakresie migracji i rozwoju oraz wzywa do dalszych prac w tej
dziedzinie. Rada Europejska podkreœla znaczenie dalszego zaanga¿owania w dialog
z pañstwami regionu Ameryki £aciñskiej i Karaibów.
19. Migracja i zatrudnienie s¹ œciœle powi¹zane ze strategi¹ lizboñsk¹ na rzecz
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Rada Europejska uznaje, ¿e migracja mo¿e
mieæ znacz¹cy wp³yw na potencja³ wzrostu i wzrost zatrudnienia, rynki pracy, zdolnoœci dostosowawcze, wydajnoœæ, konkurencyjnoœæ i finanse publiczne, podkreœlaj¹c
jednoczeœnie, ¿e imigracja nie mo¿e zast¹piæ reformy strukturalnej. Skuteczn¹ politykê
imigracyjn¹ nale¿y rozwa¿yæ w œwietle braku odpowiednio wykwalifikowanych pracowników oraz w œwietle wymogów rynku pracy. Migracja zarobkowa powinna byæ
w pe³ni zgodna z dorobkiem wspólnotowym, kompetencjami pañstw cz³onkowskich w tej
dziedzinie i z zasad¹ preferowania we Wspólnocie obywateli UE. Przywo³uj¹c posiedzenie
ministrów sprawiedliwoœci i spraw wewnêtrznych z ministrami ds. zatrudnienia i polityki
spo³ecznej w dniu 6 grudnia, Rada Europejska ponownie potwierdza, ¿e wa¿ne s¹
dzia³ania na rzecz propagowania integracji, ale równie¿ wysi³ki samych migrantów.
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20. Rada Europejska zwraca siê do Rady o usprawnienie prac nad ostatnimi wnioskami Komisji dotycz¹cymi zatrudniania wysoko wykwalifikowanych obywateli pañstw
trzecich oraz prac nad procedur¹ sk³adania pojedynczego wniosku i nad wspólnym
zbiorem praw dla legalnie przebywaj¹cych pracowników z pañstw trzecich.
21. Zwalczanie nielegalnej imigracji wymaga zgodnych i skutecznych œrodków
skierowanych przeciw nierejestrowanej pracy i nielegalnemu zatrudnieniu, w szczególnoœci polegaj¹cych na skutecznym egzekwowaniu odstraszaj¹cych kar. Rada i Parlament
Europejski s¹ proszone o osi¹gniêcie najpóŸniej do koñca 2008 roku porozumienia
w sprawie wniosków dotycz¹cych kar wobec pracodawców zatrudniaj¹cych nielegalnie przebywaj¹cych obywateli pañstw trzecich. Nale¿y równie¿ kontynuowaæ prace
w zwi¹zku z komunikatem Komisji na temat pracy nierejestrowanej.
22. W³aœciwe zarz¹dzanie przep³ywami migracyjnymi nadal wymaga równie¿ prac,
w szczególnoœci nad dalszym wzmacnianiem zintegrowanego zarz¹dzania granicami
zewnêtrznymi, w tym zajêcia siê szczególnymi problemami pañstw cz³onkowskich,
z poszanowaniem wszystkich miêdzynarodowych zobowi¹zañ. Rada Europejska oczekuje w zwi¹zku z tym na spodziewane w lutym 2008 roku komunikaty Komisji na temat systemu rejestracji wjazdów i wyjazdów na granicach zewnêtrznych, przysz³ego
rozwoju FRONTEX-u oraz europejskiego systemu nadzoru granic.
23. Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje równie¿ postêpy poczynione
w pracach nad wnioskiem dotycz¹cym dyrektywy w sprawie wspólnych norm i procedur dla pañstw cz³onkowskich dotycz¹cych powrotów nielegalnych imigrantów z pañstw
trzecich. Podkreœla potrzebê osi¹gniêcia porozumienia w sprawie wspólnych norm
polityki w zakresie powrotów i wzywa Radê i Parlament Europejski do dalszych starañ na rzecz opracowania podstawy szybkiego porozumienia co do wniosku, pamiêtaj¹c jednak o sytuacji poszczególnych pañstw cz³onkowskich. Rada Europejska
ponownie potwierdza potrzebê prowadzenia skutecznej polityki w zakresie readmisji
i powrotów.
24. Rada Europejska podkreœla potrzebê postêpów w opracowywaniu przysz³ego
wspólnego europejskiego systemu azylowego, maj¹c na uwadze jego utworzenie do
2010 roku. W tym celu zachêca Komisjê do oceny realizacji pierwszego etapu i do
przedstawienia niezbêdnych inicjatyw w 2008 roku.
25. Integracja jest centralnym elementem wszechstronnej europejskiej polityki migracyjnej. Rada Europejska wzywa do lepszej koordynacji polityki w zakresie migracji
i integracji. W kontekœcie roku 2008 jako Roku Dialogu Miêdzykulturowego Rada Europejska wzywa Komisjê i pañstwa cz³onkowskie do podkreœlania mo¿liwoœci, korzyœci i problemów zwi¹zanych z migracj¹ w pluralistycznej Europie.
26. Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje zawarcie umowy w sprawie
u³atwieñ wizowych i umowy o readmisji miêdzy Uni¹ Europejska a czterema pañstwami Ba³kanów Zachodnich (Boœnia i Hercegowina, By³a Jugos³owiañska Republika
Macedonii, Czarnogóra, Serbia), Ukrain¹ i Republik¹ Mo³dowy, jak i umowy w sprawie u³atwieñ wizowych z Albani¹, na podstawie procesu i rozwa¿añ zawartych we
wspólnym podejœciu. U³atwienia wizowe powinny zachêciæ te kraje do realizacji
w³aœciwych reform i zwiêkszyæ ich wspó³pracê z UE w obszarach takich jak wzmacnianie praworz¹dnoœci, zwalczanie przestêpczoœci zorganizowanej i nielegalnej migracji oraz zwiêkszenie bezpieczeñstwa dokumentów dziêki zastosowaniu biometrii.
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27. Priorytetem jest nadal wspó³praca policyjna i s¹dowa. Nale¿y usprawniæ
dzia³anie Eurojustu i Europolu; w przypadku Europolu wymaga to od Rady, aby najpóŸniej do koñca czerwca 2008 roku osi¹gnê³a porozumienie w sprawie decyzji ustanawiaj¹cej Europol i regularnie dokonywa³a przegl¹du sytuacji w zakresie planu realizacji.
Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje równie¿ ogólne podejœcie do decyzji ramowej Rady w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych w ramach wspó³pracy policyjnej i s¹dowej. Nale¿y zwiêkszyæ wspó³pracê w sprawach karnych przez
wzajemne uznawanie decyzji.
28. Rada Europejska wzywa do szybkich postêpów w sprawie dyrektywy dotycz¹cej ochrony œrodowiska poprzez prawo karne.
29. Ostatnie dzia³ania terrorystyczne w Europie i liczne ataki terrorystyczne w innych miejscach na œwiecie zwiêkszaj¹ potrzebê, aby Unia i pañstwa cz³onkowskie
nadal w pe³ni realizowa³y strategiê zwalczania terroryzmu.
30. Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje ostatnio podjête prace w wielu obszarach objêtych strategi¹, takich jak bezpieczeñstwo materia³ów wybuchowych i broni, wspó³praca zespo³ów reagowania kryzysowego (ATLAS), ochrona infrastruktury
krytycznej, zwalczanie biologicznych, radiologicznych i innych niekonwencjonalnych
zagro¿eñ oraz opracowanie unijnych ustaleñ w zakresie koordynacji dzia³añ w sytuacjach kryzysowych. Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje mianowanie przez
SG/WP Gillesa de Kerchove’a koordynatorem ds. zwalczania terroryzmu. Z satysfakcj¹ przyjmuje propozycje przedstawione przez koordynatora ds. zwalczania terroryzmu, maj¹c na uwadze dalsze usprawnienie realizacji strategii zwalczania terroryzmu,
i wzywa do szybkiego podjêcia prac dotycz¹cych tych propozycji.
31. Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje ostatnio podjête prace w ramach
unijnej strategii walki z radykalizacj¹ postaw i werbowaniem terrorystów, zw³aszcza
w odniesieniu do radykalizacji postaw m³odzie¿y i roli Internetu. Wzywa do dalszego
wzmocnienia strategii w szczególnoœci dziêki unijnym programom i instrumentom
sektorowym zarówno w ramach Unii, jak i we wspó³pracy z pañstwami trzecimi. W tym
celu odnotowuje zamiar Komisji, aby w ci¹gu 2008 roku przedstawiæ komunikat
w sprawie najlepszych praktyk dzia³añ przeciw radykalizacji przemocy.
32. Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje przyjêcie decyzji ustanawiaj¹cej
wspólnotowy mechanizm ochrony ludnoœci (przekszta³cenie) i zachêca Radê i Komisjê do jak najszerszego wykorzystania tego instrumentu wraz z instrumentem finansowym ochrony ludnoœci, by radziæ sobie w powa¿nych sytuacjach nadzwyczajnych
w przysz³oœci. W tym kontekœcie Rada Europejska oczekuje na spodziewany wniosek
Komisji w sprawie wzmocnienia zdolnoœci Unii do reagowania w przypadku katastrof.
33. Rada Europejska ponownie potwierdza potrzebê zwiêkszenia dostêpu do
wymiaru sprawiedliwoœci w Unii Europejskiej za poœrednictwem uproszczonych,
sprawniejszych i bardziej dostêpnych procedur; z zadowoleniem przyjmuje osi¹gniêcia
w zakresie e-prawa i wzywa do kontynuowania prac.
34. Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje porozumienie polityczne co do dyrektywy w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych, która udostêpnia obywatelom i przedsiêbiorstwom alternatywny mechanizm
rozwi¹zywania sporów pozwalaj¹cy na skuteczne rozwi¹zywanie sporów transgranicznych, oraz co do rozporz¹dzenia w sprawie prawa w³aœciwego dla zobowi¹zañ
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umownych („Rzym I”), które to akty s¹ wa¿nymi elementami europejskiej przestrzeni
sprawiedliwoœci.
35. Zachêca siê Radê do rozwi¹zania kwestii zwi¹zanych z rozporz¹dzeniem w sprawie jurysdykcji i prawa w³aœciwego w sprawach ma³¿eñskich („Rzym III”). Wzywa siê
j¹ równie¿ do osi¹gniêcia porozumienia co do rozporz¹dzenia w sprawie zobowi¹zañ
alimentacyjnych przy uwzglêdnieniu ostatniego porozumienia w sprawie Haskiej konwencji o miêdzynarodowym dochodzeniu œwiadczeñ na rzecz dzieci oraz innych form
alimentów rodzinnych. Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje podpisanie nowej
konwencji lugañskiej o jurysdykcji i uznawaniu orzeczeñ s¹dowych oraz ich wykonywaniu w sprawach cywilnych i handlowych i wzywa do szybkiego jej ratyfikowania.
36. Rada Europejska, przywo³uj¹c konkluzje Rady z dnia 8–9 listopada 2007 r.
w sprawie cyberprzestêpczoœci, podkreœla, ¿e konieczne s¹ dalsze dzia³ania w kierunku przyjêcia spójnej polityki UE w tym zakresie.
37. Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje prowadzone w Radzie i Komisji
prace dotycz¹ce ochrony dzieci.
ZAGADNIENIA GOSPODARCZE, SPO£ECZNE I ZWI¥ZANE
Z OCHRON¥ ŒRODOWISKA
38. Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje przedstawione przez Komisjê
sprawozdanie strategiczne oceniaj¹ce realizacjê odnowionej strategii lizboñskiej
na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, a tak¿e zawieraj¹ce propozycje na
nastêpny trzyletni cykl realizacji, w tym nowy zestaw zintegrowanych wytycznych, zaleceñ dla poszczególnych krajów i nowy wspólnotowy program lizboñski. Rada Europejska wzywa do usprawnienia prac, tak aby rozpocz¹æ realizacjê kolejnego cyklu na
posiedzeniu w marcu 2008 roku. Rada Europejska podkreœla rolê nowego wspólnotowego programu lizboñskiego w podejœciu partnerskim. Program musi stanowiæ wartoœæ
dodan¹ na szczeblu wspólnotowym, tak by zwiêkszyæ spójnoœæ reform i zmaksymalizowaæ dodatkowe pozytywne efekty.
39. Strategia lizboñska przynosi efekty. Nie zmieni³y siê cztery priorytetowe obszary reform okreœlone przez Radê Europejsk¹ wiosn¹ 2006 roku: wiedza i innowacje,
otoczenie biznesu, zatrudnienie, energia i zmiany klimatu. Mimo ¿e nale¿y zaj¹æ siê
zmieniaj¹cymi siê wyzwaniami, zintegrowane wytyczne nie potrzebuj¹ gruntownej
weryfikacji. Nowy cykl strategii lizboñskiej powinien siê koncentrowaæ na realizacji
i efektach reform. Podczas wstêpnych dyskusji na szczeblu Rady okreœlono ju¿ potrzebê
odpowiednich dzia³añ dotycz¹cych takich kwestii, jak badania europejskie, mechanizmy w zakresie innowacyjnoœci, MŒP, jednolity rynek, konkurencja, unowoczeœnienie
administracji publicznej, kszta³cenie i umiejêtnoœci, model elastycznego rynku pracy
i bezpieczeñstwa socjalnego, œrodki zwiêkszania udzia³u w rynku pracy, inkluzja
spo³eczna, spójnoœæ terytorialna, energia, zmiany klimatu, dostrzegalnoœæ dzia³añ
w zakresie polityki spo³ecznej, zrównowa¿enie i jakoœæ finansów publicznych. Dzia³ania te powinny byæ podejmowane na szczeblu krajowym, wspólnotowym i zewnêtrznym.
40. Nale¿y zwiêkszyæ rolê szczebla regionalnego w zwiêkszaniu wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, jak uznano w nowej grupie programów polityki spójnoœci
obejmuj¹cych lata 2007–2013. Nale¿y w pe³ni wykorzystaæ narzêdzia oferowane przez
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strategiê lizboñsk¹ przez zwiêkszenie obecnej koordynacji horyzontalnej, rozwój odpowiedniej komunikacji i zaanga¿owanie wszystkich zainteresowanych stron.
41. Kluczowe znaczenie dla Europy przysz³oœci i dla rozwoju gospodarki opartej na
wiedzy ma promowanie trójk¹ta wiedzy (kszta³cenie, badania, innowacje). Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje w zwi¹zku z tym ustanowienie Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii i pierwszych wspólnych inicjatyw technologicznych
bêd¹cych innowacyjnymi partnerstwami publiczno-prywatnymi w strategicznych obszarach. Wzywa pañstwa cz³onkowskie do aktywniejszego zaanga¿owania siê w realizacjê paneuropejskich infrastruktur badawczych.
42. Nale¿y zwiêkszyæ w Europie zasoby ludzkie w obszarze nauki i technologii oraz
poprawiæ atrakcyjnoœæ Europy dla wysoko wykwalifikowanych naukowców: z tego
wzglêdu Rada Europejska potwierdza konkluzje uzgodnione przez Radê w listopadzie
2007 roku i dotycz¹ce przysz³oœci nauki i technologii w Europie, jak i unowoczeœnienia
uczelni wy¿szych. Przywo³uj¹c ca³oœciow¹ strategiê innowacji przyjêt¹ w 2006 roku,
Rada Europejska podkreœla znaczenie inicjatyw Komisji zwi¹zanych z zamówieniami
publicznymi i z innowacjami w us³ugach oraz wzywa Komisjê do uzupe³nienia inicjatyw o pozosta³e planowane dzia³ania. Zapewnienie wszystkim obywatelom mo¿liwoœci
uczenia siê przez ca³e ¿ycie ma, oprócz wymiaru spo³ecznego, szczególne znaczenie
dla tworzenia lepszych miejsc pracy i zwiêkszania ich liczby. Dlatego pañstwa cz³onkowskie i Komisja powinny priorytetowo traktowaæ realizacjê programu prac w zakresie kszta³cenia i szkolenia oraz europejsk¹ strukturê kwalifikacji, jak i inicjatywê
„Nowe umiejêtnoœci w nowych miejscach pracy” oraz propagowanie wiêkszej mobilnoœci.
43. Rada Europejska potwierdza kompleksow¹ decyzjê Rady w sprawie finansowania europejskich programów nawigacji satelitarnej, EGNOS i Galileo, zarz¹dzania
nimi i polityki zamówieñ z nimi zwi¹zanej. Ten kluczowy projekt dostarczy Europie do
2013 roku infrastrukturê globalnej nawigacji satelitarnej, tworz¹c nowe mo¿liwoœci
gospodarcze, miejsca pracy dla wysoko wykwalifikowanych pracowników oraz nowe
mo¿liwoœci zaawansowanych us³ug i zastosowañ w ca³ej UE.
44. Rada Europejska zatwierdza europejski plan dzia³añ na rzecz kultury, który
stanowi istotny krok ku wiêkszej spójnoœci i dostrzegalnoœci dzia³añ UE w tej dziedzinie, a zarazem maksymalnie wykorzystuje potencja³ sektorów zwi¹zanych z kultur¹
i twórczoœci¹, szczególnie w odniesieniu do MŒP, przyczyniaj¹c siê w ten sposób do
osi¹gania celów strategii lizboñskiej.
45. Jednolity rynek jest niew¹tpliwym sukcesem i nadal stanowi podstawowy warunek wzrostu i dobrobytu w Unii. Przywo³uj¹c konkluzje Rady ds. Konkurencyjnoœci
z 22–23 listopada 2007 r., Rada Europejska podkreœla, ¿e nale¿y budowaæ zintegrowane podejœcie do konkurencyjnoœci Europy wspierane zrównowa¿on¹ polityk¹ przemys³ow¹, po³¹czon¹ z innowacyjnoœci¹ i umiejêtnoœciami, i zarazem rozwijaæ wymiar
zewnêtrzny tego podejœcia w celu zapewnienia wyrównanych szans. Nale¿y zrobiæ
jeszcze wiêcej, by wyzwoliæ pe³ny potencja³ rozszerzonej Unii, miêdzy innymi likwiduj¹c pozosta³e bariery i umo¿liwiaj¹c konsumentom i MŒP pe³ne korzystanie z mo¿liwoœci jednolitego rynku. Aby promowaæ konkurencyjnoœæ Europy w zglobalizowanym
œwiecie, jednolity rynek powinien tak¿e bardziej otworzyæ siê na zewn¹trz. Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje przedstawiony ostatnio przez Komisjê przegl¹d po-
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lityki jednolitego rynku i towarzysz¹cy mu komunikat na temat us³ug œwiadczonych
w interesie ogólnym, w tym us³ug socjalnych œwiadczonych w interesie ogólnym,
i zwraca siê do Rady o przeanalizowanie inicjatyw zaproponowanych w przegl¹dzie,
by umo¿liwiæ Radzie Europejskiej przedstawienie na wiosennym posiedzeniu w 2008
roku konkluzji w sprawie priorytetów w zakresie dalszych dzia³añ.
46. Rada Europejska podkreœla kluczow¹ rolê, jak¹ w pobudzaniu wzrostu i tworzeniu miejsc pracy w UE odgrywa turystyka, i wzywa Komisjê, pañstwa cz³onkowskie,
przemys³ i inne zainteresowane strony do po³¹czenia si³ w celu terminowej realizacji
przyjêtej ostatnio agendy dotycz¹cej zrównowa¿onej i konkurencyjnej turystyki europejskiej.
47. Nadal nale¿y poprawiaæ ramowe warunki dzia³alnoœci przedsiêbiorstw, w szczególnoœci MŒP. Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje zamiar Komisji dotycz¹cy
przedstawienia w 2008 roku komunikatu na temat „Karty drobnej przedsiêbiorczoœci
dla Europy” w celu uwolnienia pe³nego potencja³u MŒP. Je¿eli chodzi o plan dzia³ania
na rzecz lepszych uregulowañ prawnych, Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje postêpy w realizacji wspólnego celu, jakim jest ograniczenie o 25% do 2012 roku
obci¹¿eñ administracyjnych wynikaj¹cych z prawodawstwa UE, i ponagla pañstwa
cz³onkowskie, które jeszcze tego nie uczyni³y, do ustalenia do 2008 roku krajowych
celów o porównywalnej wartoœci, z uwzglêdnieniem ró¿nych sytuacji wyjœciowych
i tradycji oraz szczególnego znaczenia tej inicjatywy dla MŒP. Unowoczeœnienie administracji publicznej jest kluczem do poprawy skutecznoœci i sprawnoœci finansów publicznych. Reformy w tym obszarze powinny wiêc byæ poddawane regularnej analizie i byæ
przedmiotem wymiany najlepszych praktyk, w szczególnoœci w kontekœcie krajowych programów reform w ramach strategii lizboñskiej. W tym kontekœcie nale¿y zbadaæ potencja³
inicjatyw w zakresie e-administracji, zgodnie z czterema dzia³aniami w ramach polityki
wymienionymi w deklaracji ministerialnej (Lizbona, wrzesieñ 2007 rok).
48. W obliczu ostatnich wydarzeñ na rynkach finansowych Rada Europejska podkreœla, ¿e makroekonomiczne podstawy UE s¹ silne i ¿e spodziewany jest trwa³y
wzrost gospodarczy. Ze wzglêdu na utrzymuj¹c¹ siê niepewnoœæ, konieczne jest sta³e
monitorowanie rynków finansowych i gospodarki. Rada Europejska podkreœla znaczenie kwestii okreœlonych w programie prac przyjêtym przez Radê 9 paŸdziernika 2007 r.,
maj¹cym na celu poprawê – we wspó³pracy z miêdzynarodowymi partnerami UE
– przejrzystoœci dla inwestorów, rynków i regulatorów, poprawê standardów wyceny,
ulepszenie ram nadzoru ostro¿noœciowego, zarz¹dzania ryzykiem oraz nadzoru w sektorze finansowym, jak równie¿ dokonanie przegl¹du funkcjonowania rynków, w tym
roli agencji ratingowych. Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje znacz¹ce kroki
podjête w celu poprawy rozwi¹zañ unijnych na rzecz stabilnoœci finansowej i zdecydowanie zachêca do podjêcia odpowiednich dalszych dzia³añ. Na wiosennym posiedzeniu w 2008 roku powróci do tych kwestii na podstawie sprawozdania z postêpów.
49. W dziedzinie zatrudnienia i polityki spo³ecznej Rada Europejska potwierdza
porozumienie w sprawie wspólnych zasad dotycz¹cych ³¹czenia elastycznego rynku
pracy z bezpieczeñstwem socjalnym osi¹gniête w Radzie 5–6 grudnia 2007 r. i wzywa
pañstwa cz³onkowskie do nale¿ytego uwzglêdnienia tych zasad podczas opracowywania i realizacji krajowych polityk w tym zakresie. Rada Europejska z zadowoleniem
przyjmuje wspóln¹ analizê rynków pracy przeprowadzon¹ przez europejskich partnerów
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spo³ecznych i podkreœla ich znacz¹c¹ rolê w przygotowywaniu polityk dotycz¹cych
modelu elastycznego rynku pracy i bezpieczeñstwa socjalnego oraz we wdra¿aniu
i monitorowaniu takich polityk. Z zadowoleniem przyjmuje równie¿ trwaj¹ce konsultacje na temat oceny sytuacji spo³ecznej, które utoruj¹ drogê do odnowionego i nowoczesnego programu spo³ecznego dla Europy. Nale¿y rozwin¹æ podejœcie do pracy
uwzglêdniaj¹ce cykl ¿yciowy przez zachêcanie osób starszych do aktywnoœci i przez
unowoczeœnienie systemów emerytalnych, by zapewniæ równowagê finansow¹, gospodarcz¹ i spo³eczn¹, przez zwiêkszenie operacyjnoœci paktu na rzecz m³odzie¿y
i paktu na rzecz równoœci p³ci, w tym ich skutecznego monitorowania i w³¹czania do
g³ównego nurtu polityki, a tak¿e przez wykorzystywanie mo¿liwoœci oferowanych
przez europejski sojusz na rzecz rodzin. Rada Europejska wyra¿a zadowolenie z ostatnich wydarzeñ w zakresie usystematyzowanego dialogu i udzia³u m³odzie¿y w procesie decyzyjnym na szczeblu europejskim.
50. Aktywne polityki integracyjne powinny ³¹czyæ integracjê na rynkach pracy,
mobilnoœæ si³y roboczej, motywacjê do aktywnego poszukiwania pracy, odpowiednie
wsparcie dochodów oraz dostêpne i efektywne us³ugi socjalne wysokiej jakoœci. Rada
Europejska potwierdza równie¿ swoje zaanga¿owanie w program godnej pracy, stanowi¹cy globalny instrument promowania zatrudnienia, lepszych standardów pracy i u³atwiania rozwoju. Rada Europejska wyra¿a zadowolenie z rezultatów Europejskiego
Roku Równych Szans dla Wszystkich i zaprasza pañstwa cz³onkowskie do zwiêkszenia starañ na rzecz zapobiegania dyskryminacji i zwalczania jej na rynku pracy i poza
nim. W zwi¹zku z powy¿szym Rada Europejska, œwiadoma bardzo specyficznej sytuacji Romów w ca³ej Unii, zachêca pañstwa cz³onkowskie i Uniê, aby uczyni³y wszystko, co w ich mocy, by poprawiæ integracjê tej ludnoœci. W tym celu zwraca siê do
Komisji o przeanalizowanie istniej¹cych polityk i instrumentów i przedstawienie Radzie do koñca czerwca 2008 roku sprawozdania z osi¹gniêtych postêpów.
51. Je¿eli chodzi o energiê i zmiany klimatu, Rada Europejska potwierdza znaczenie realizacji, zgodnie z konkluzjami z marca 2007 roku, wszystkich aspektów wszechstronnego planu dzia³ania w dziedzinie energii na lata 2007–2009, przyjêtego na wiosnê
2007 roku, z myœl¹ o przyspieszeniu prac nad trzema aspektami europejskiej polityki
energetycznej: bezpieczeñstwem dostaw, konkurencyjnoœci¹ i zmianami klimatu.
52. W zwi¹zku z tym Rada Europejska:
– przyjmuje do wiadomoœci komunikat Komisji dotycz¹cy strategicznego planu
w dziedzinie technologii energetycznych (SET-Plan) oraz dokument przedstawiaj¹cy perspektywy w dziedzinie technologii energetycznych; nale¿y kontynuowaæ
prace nad zapewnieniem ram sprzyjaj¹cych przyspieszeniu zmian technologicznych, w tym nad planowaniem strategicznym, skuteczniejsz¹ realizacj¹, zwiêkszeniem zasobów i ulepszeniem podejœcia do wspó³pracy miêdzynarodowej w zakresie
innowacji w dziedzinie technologii niskoemisyjnych;
– odnotowuje postêpy dokonane w dyskusjach na temat 3. pakietu dotycz¹cego rynku
wewnêtrznego gazu i energii elektrycznej, które powinny byæ sprawnie kontynuowane, by umo¿liwiæ osi¹gniêcie porozumienia w 2008 roku;
– oczekuje na drugi pakiet wniosków prawodawczych Komisji dotycz¹cy instrumentów zwi¹zanych z energi¹ odnawialn¹ i zmianami klimatu, spodziewany w styczniu
2008 roku, i podkreœla znaczenie szybkiego uzgodnienia tych wniosków.
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53. Rada Europejska podkreœla potrzebê zapewnienia spójnoœci polityk UE, w tym
przez propagowanie zrównowa¿onego systemu transportowego, zgodnie z konkluzjami z czerwca 2007 roku.
54. Konferencja stron Ramowej konwencji NZ w sprawie zmian klimatu odbywaj¹ca siê na Bali musi odpowiedzieæ na piln¹ potrzebê globalnych dzia³añ okreœlonych w czwartym sprawozdaniu oceniaj¹cym miêdzyrz¹dowego zespo³u do spraw
zmian klimatu i daæ zgodê na rozpoczêcie negocjacji prowadz¹cych do przyjêcia do
2009 roku globalnego, ogólnego i skutecznego porozumienia obejmuj¹cego okres po
2012 roku. W zwi¹zku z tym Rada Europejska przywo³uje konkluzje Rady z 30 paŸdziernika 2007 r., szczegó³owo przedstawiaj¹ce cele i elementy, które zgodnie z opini¹
Unii powinny stanowiæ czêœæ przysz³ego porozumienia i które powinny pos³u¿yæ jako
wytyczne podczas procesu negocjacyjnego.
55. Rada Europejska przypomina równie¿ konkluzje Rady z 19–20 listopada w sprawie sojuszu na rzecz przeciwdzia³ania zmianom klimatu miêdzy UE a krajami rozwijaj¹cymi siê, który bêdzie stanowi³ platformê dialogu i wspó³pracy w dziedzinie
dostosowywania siê do zmian klimatu oraz w dziedzinie propagowania zmniejszenia
ryzyka katastrof i w³¹czania zmian klimatu do dzia³añ na rzecz zmniejszenia ubóstwa
w krajach najbardziej zagro¿onych.
56. Podstawowym celem Unii Europejskiej jest zrównowa¿ony rozwój. Rada
Europejska z zadowoleniem przyjmuje pierwsze sprawozdanie okresowe Komisji na
temat odnowionej strategii UE dotycz¹cej trwa³ego rozwoju. Zgadza siê, ¿e cele i priorytety w ramach siedmiu g³ównych wyzwañ zawartych w tej strategii pozostaj¹ ca³kowicie aktualne i ¿e w centrum uwagi powinno zatem znaleŸæ siê skuteczne jej
wdro¿enie na wszystkich poziomach. Odnowiona strategia UE i krajowe strategie
zrównowa¿onego rozwoju powinny byæ równie¿ œciœlej po³¹czone. Struktura zarz¹dzania i narzêdzia strategii zrównowa¿onego rozwoju, w szczególnoœci te dotycz¹ce monitorowania postêpów i wymiany najlepszych praktyk, powinny byæ szeroko stosowane
i wzmocnione. Zintegrowana polityka UE w zakresie klimatu i energii oraz zintegrowane podejœcie do zrównowa¿onego gospodarowania zasobami naturalnymi, ochrona
bioró¿norodnoœci i funkcji ekosystemu oraz zrównowa¿ona produkcja i konsumpcja
nale¿¹ do czynników zapewniaj¹cych osi¹gniêcie celów zarówno strategii UE dotycz¹cej trwa³ego rozwoju, jak i strategii lizboñskiej. UE musi kontynuowaæ prace na
rzecz bardziej zrównowa¿onego transportu i przyjaznych dla œrodowiska œrodków
transportu. Wzywa siê Komisjê, aby w czerwcu 2009 roku – wraz z kolejnym sprawozdaniem z postêpów w realizacji strategii dotycz¹cej trwa³ego rozwoju – przedstawi³a
harmonogram wyszczególniaj¹cy dzia³ania pozosta³e do wykonania.
57. Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje konkluzje Rady w sprawie susz
i niedoborów wody oraz wzywa Komisjê do przedstawienia w 2008 roku sprawozdania na ten temat i dokonania na tej podstawie przegl¹du i dalszego opracowania ewoluuj¹cej strategii UE do roku 2012, uwzglêdniaj¹c wymiar miêdzynarodowy tej kwestii.
Uznaje równie¿ koniecznoœæ wzmocnienia na szczeblu europejskim powi¹zañ miêdzy
dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ a bioró¿norodnoœci¹, z zadowoleniem przyjmuj¹c unijn¹ inicjatywê w tym zakresie oraz zobowi¹zanie Komisji do zapewnienia wsparcia technicznego.
58. Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji w sprawie zintegrowanej polityki morskiej Unii Europejskiej i proponowany plan dzia³ania okre-
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œlaj¹cy pierwsze konkretne kroki na rzecz rozwoju zintegrowanego podejœcia do
kwestii morskich. Szeroki udzia³ w poprzedzaj¹cych ten plan konsultacjach publicznych i wszechstronna debata podczas konferencji ministerialnej w Lizbonie jest wyrazem zainteresowania zaanga¿owanych podmiotów rozwojem takiej polityki. Przysz³a
zintegrowana polityka morska powinna zapewniaæ zgodnoœæ i spójnoœæ polityk sektorowych, przynosiæ wartoœæ dodan¹ i w pe³ni przestrzegaæ zasady pomocniczoœci. Ponadto nale¿y j¹ opracowaæ tak, by mog³a byæ wykorzystywana do radzenia sobie
z wyzwaniami stoj¹cymi przed zrównowa¿onym rozwojem i konkurencyjnoœci¹ Europy. Nale¿y w niej w szczególnoœci uwzglêdniæ ró¿ne specyficzne cechy pañstw cz³onkowskich i poszczególnych regionów morskich, które powinny wymagaæ zacieœnienia
wspó³pracy, tak¿e miêdzy wyspami, archipelagami i regionami najbardziej oddalonymi oraz w wymiarze miêdzynarodowym. Rada Europejska wyra¿a zadowolenie z przyjêcia dyrektywy ramowej w sprawie strategii morskiej, która stanowi œrodowiskowy
filar tej polityki. Rada Europejska wzywa Komisjê do dalszej pracy nad inicjatywami
i wnioskami zawartymi w planie dzia³ania oraz wzywa przysz³e prezydencje do opracowania zintegrowanej polityki morskiej Unii. Wzywa siê Komisjê, aby pod koniec
2009 roku z³o¿y³a Radzie Europejskiej sprawozdanie z osi¹gniêtych postêpów.
59. Nie naruszaj¹c zintegrowanej polityki morskiej, Rada Europejska wzywa Komisjê do przedstawienia nie póŸniej ni¿ w czerwcu 2009 roku strategii UE dotycz¹cej
regionu Morza Ba³tyckiego. Strategia ta powinna pomóc miêdzy innymi w sprostaniu
pilnym wyzwaniom œrodowiskowym zwi¹zanym z Morzem Ba³tyckim. Ramy wymiaru pó³nocnego stanowi¹ fundament zewnêtrznych aspektów wspó³pracy w regionie
Morza Ba³tyckiego.
60. Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje sprawozdanie Komisji w sprawie
strategii dla regionów najbardziej oddalonych z 2004 roku, opisuj¹ce pozytywne
efekty strategii i przedstawiaj¹ce przysz³e wspólnotowe dzia³ania w tych regionach.
Rada Europejska oczekuje na wyniki rozpoczêtych konsultacji publicznych i wzywa
Komisjê do przedstawienia stosownych wniosków nie póŸniej ni¿ w paŸdzierniku
2008 roku.
61. Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje 4. sprawozdanie na temat spójnoœci i podkreœla znaczenie debaty na temat przysz³oœci tej podstawowej polityki, rozpoczêtej na Forum Spójnoœci we wrzeœniu, i kontynuowanej w listopadzie podczas
nieformalnego spotkania ministerialnego na temat polityki regionalnej.
STOSUNKI ZEWNÊTRZNE
62. Rada Europejska podkreœla znaczenie pog³êbienia stosunków Unii Europejskiej
z jej partnerami w coraz bardziej zglobalizowanym œwiecie. Przeprowadzone w tym
pó³roczu spotkania na szczycie z Brazyli¹, Rosj¹, Ukrain¹, Chinami, Indiami, ASEAN-em i Afryk¹ przyczyni³y siê do zacieœnienia stosunków UE z tymi partnerami oraz
do stworzenia silniejszych podstaw porozumienia w obliczu globalnych wyzwañ.
63. Lipcowe spotkanie na szczycie z Brazyli¹ zapocz¹tkowa³o strategiczne partnerstwo zmierzaj¹ce do rozwoju stosunków dwustronnych i wzmocnienia dialogu politycznego na temat kwestii globalnych i regionalnych oraz wspó³pracy w wielu
dziedzinach nale¿¹cych do wspólnego obszaru zainteresowañ.

RIE 1’07

Dokumenty unijne

349

64. Rada Europejska wyra¿a zadowolenie z drugiego szczytu UE–Afryka, który
odby³ siê w dniach 8–9 grudnia w Lizbonie. Podczas szczytu obie strony wyrazi³y determinacjê w d¹¿eniu do nadania nowego wymiaru ich stosunkom. W tym celu przyjêto
wspóln¹ strategiê UE–Afryka oraz plan dzia³ania, którego celem jest zapewnienie konkretnej realizacji nowych ambicji w dziedzinie polityki i rozwoju. Podczas szczytu
uzgodniono utworzenie 8 partnerstw na rzecz: pokoju i bezpieczeñstwa; demokratycznych
rz¹dów i praw cz³owieka; handlu i integracji regionalnej; milenijnych celów rozwoju;
energii; zmian klimatu; migracji, mobilnoœci i zatrudnienia; nauki, spo³eczeñstwa informacyjnego i przestrzeni kosmicznej. Partnerstwa te umo¿liwi¹ wspólne rozwi¹zywanie kwestii interesuj¹cych obie strony, w tym kwestii o charakterze globalnym, oraz
pomog¹ UE lepiej przyczyniaæ siê do rozwoju Afryki. Rada Europejska uznaje, ¿e aby
w ci¹gu kolejnych trzech lat uzyskaæ konkretne i widoczne rezultaty, wymagane bêd¹
dodatkowe, po³¹czone wysi³ki wszystkich stosownych podmiotów.
65. W sprawie Kosowa Rada Europejska odnotowuje zakoñczenie 10 grudnia procesu trojki i ostateczne sprawozdanie przedstawione Sekretarzowi Generalnemu Narodów Zjednoczonych przez grupê kontaktow¹. Rada wyrazi³a trojce wdziêcznoœæ za
pe³ne przeanalizowanie wszystkich opcji zabezpieczaj¹cych wynegocjowane uzgodnienia dotycz¹ce statusu Kosowa. Podziêkowa³a w szczególnoœci ambasadorowi Wolfgangowi Ischingerowi, przedstawicielowi UE w trojce, za jego pracê.
66. Rada Europejska podkreœli³a, ¿e proces negocjacyjny miêdzy stronami w sprawie przysz³ego statusu Kosowa, u³atwiony przez trojkê, dobieg³ koñca. W tym kontekœcie Rada wyra¿a ¿al, ¿e mimo du¿ych wysi³ków trojki czynionych w dobrej wierze
i przy pe³nym poparciu pañstw cz³onkowskich UE strony nie by³y w stanie osi¹gn¹æ
porozumienia satysfakcjonuj¹cego wszystkich.
67. Rada Europejska z zadowoleniem przyjê³a fakt, ¿e obie strony wielokrotnie zobowi¹za³y siê w czasie procesu trojki do powstrzymania siê od jakichkolwiek dzia³añ
lub oœwiadczeñ, które mog³yby zagroziæ bezpieczeñstwu lub przyczyniæ siê do wyst¹pienia aktów przemocy. To zobowi¹zanie do zachowania pokoju, istotne dla stabilnoœci w regionie, musi pozostawaæ w mocy.
68. Rada Europejska uzgodni³a z Sekretarzem Generalnym ONZ, ¿e status quo Kosowa nie mo¿e byæ utrzymane; podkreœli³a wiêc koniecznoœæ prowadzenia dalszych
prac nad porozumieniem w sprawie statusu Kosowa, kluczowego dla stabilnoœci w regionie. Takie porozumienie powinno zapewniæ przywi¹zanie demokratycznego, wieloetnicznego Kosowa do zasady praworz¹dnoœci oraz do ochrony mniejszoœci i dziedzictwa
kulturowego i religijnego.
69. Rada Europejska podkreœla swoje przekonanie, ¿e rozwi¹zanie problemu statusu Kosowa jest kwesti¹ sui generis, która nie stanowi precedensu.
70. Rada Europejska odnotowa³a, ¿e Rada Bezpieczeñstwa Narodów Zjednoczonych zajmie siê t¹ kwesti¹ w grudniu. Rada Europejska podkreœli³a, ¿e UE jest gotowa
do odgrywania wiod¹cej roli we wzmacnianiu stabilnoœci w regionie i w realizacji porozumienia okreœlaj¹cego przysz³y status Kosowa. Wskaza³a na gotowoœæ UE do
wspierania Kosowa na drodze do trwa³ej stabilnoœci, w tym przez misjê EPBiO i wk³ad
w miêdzynarodowe biuro cywilne jako czêœæ obecnoœci miêdzynarodowej. Wzywa siê
Radê ds. Ogólnych i Stosunków Zewnêtrznych do okreœlenia sposobu przygotowania
misji i czasu jej rozpoczêcia. Wzywa siê Sekretarza Generalnego/Wysokiego Przedsta-
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wiciela do przygotowania misji w porozumieniu z w³aœciwymi w³adzami w Kosowie
i z Organizacj¹ Narodów Zjednoczonych. UE bêdzie tak¿e gotowa do wspierania rozwoju gospodarczego i politycznego w ramach jasno okreœlonej perspektywy europejskiej, zgodnie z europejsk¹ perspektyw¹ regionu.
71. Rada Europejska potwierdzi³a, ¿e przysz³oœæ Ba³kanów Zachodnich le¿y w Unii
Europejskiej. Jest zdania, ¿e niezwykle wa¿ne dla stabilnoœci regionu jest to, by Serbia
by³a krajem bezpiecznym i dostatnim, ca³kowicie zintegrowanym z rodzin¹ narodów
europejskich. W zwi¹zku z tym wzywa Serbiê do wype³nienia warunków niezbêdnych
do szybkiego podpisania uk³adu o stabilizacji i stowarzyszeniu, a z uwagi na znaczne
mo¿liwoœci instytucjonalne Serbii, przywo³uj¹c konkluzje z grudnia 2006 roku, potwierdza swoje przekonanie, ¿e postêpy na drodze do UE, w tym na drodze do statusu
kraju kandyduj¹cego, mog¹ byæ osi¹gane szybciej.
72. Rada Europejska potwierdza, ¿e europejska polityka s¹siedztwa (ENP) jest
jednym z priorytetów dzia³añ zewnêtrznych UE. Rada Europejska z zadowoleniem
przyjmuje osi¹gniête postêpy, przypominaj¹c swoje konkluzje z czerwca 2007 roku
i pamiêtaj¹c o jednolitym i spójnym charakterze ENP oraz przestrzeganiu zasady ró¿nicowania. Z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji z 5 grudnia 2007 r., jak równie¿
wyniki konferencji ENP, która odby³a siê 3 wrzeœnia 2007 r., i wzywa nadchodz¹ce prezydencje do kontynuowania tych prac, tak aby rozwijaæ zarówno wymiar wschodni, jak
i po³udniowy w ramach stosunków dwustronnych i wielostronnych, na podstawie stosownych komunikatów i wniosków Komisji.
73. Rada Europejska podkreœla strategiczne znaczenie stosunków UE z krajami
œródziemnomorskimi i wyra¿a zadowolenie z postêpów dialogu na temat polityki
i bezpieczeñstwa, postêpów w tworzeniu przestrzeni wspólnego dobrobytu i we wdra¿aniu spo³ecznego, kulturalnego i ludzkiego wymiaru tego partnerstwa, zgodnie z konkluzjami z posiedzeñ ministrów spraw zagranicznych, jak równie¿ w innych wa¿nych
dziedzinach, takich jak migracja. Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje przy³¹czenie siê Albanii i Mauretanii do procesu barceloñskiego.
74. Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje perspektywê zawarcia umowy ramowej z Libi¹ zgodnie z konkluzjami Rady w sprawie Libii z paŸdziernika 2007 roku,
które powinny stanowiæ punkt zwrotny zapocz¹tkowuj¹cy nowy etap w stosunkach UE
z tym krajem œródziemnomorskim, tak¿e w kwestii migracji.
75. Rada Europejska wspiera postêpy osi¹gniête na pierwszym posiedzeniu Transatlantyckiej Rady Gospodarczej 9 listopada 2007 r. i oczekuje na dalsze widoczne
postêpy w okresie poprzedzaj¹cym kolejny szczyt UE–USA.
76. Rada Europejska wyra¿a zadowolenie z debaty, któr¹ przeprowadzono na listopadowym posiedzeniu Rady ds. Ogólnych i Stosunków Zewnêtrznych, oraz przyjêtych w jej
wyniku konkluzji dotycz¹cych reakcji UE na sytuacje niestabilnoœci, w których to konkluzjach podkreœlono znaczenie rz¹dów demokratycznych, praworz¹dnoœci, poszanowania
praw cz³owieka i podstawowych wolnoœci oraz walki z ubóstwem, maj¹c na uwadze potrzebê zapobiegania sytuacjom niestabilnoœci i radzenia sobie z nimi oraz opracowania instrumentów zapewniaj¹cych szybsz¹ i bardziej elastyczn¹ reakcjê w celu dokonania postêpów
w osi¹ganiu milenijnych celów rozwoju w przypadku najbardziej zagro¿onych krajów.
77. Rada Europejska wzywa Komisjê do sporz¹dzenia do kwietnia 2008 roku sprawozdania z postêpów w osi¹ganiu milenijnych celów rozwoju i mo¿liwych sposobów
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przyspieszenia tego procesu przez UE. Dokona podsumowania tej kwestii na posiedzeniu w czerwcu 2008 roku.
78. Rada Europejska wyra¿a szczególne zadowolenie z przyjêcia konsensusu UE
w sprawie pomocy humanitarnej, który zostanie podpisany 18 grudnia przez Radê,
Komisjê i Parlament Europejski i nastêpnie uzupe³niony harmonogramem dzia³añ.
Konsensus UE w sprawie pomocy humanitarnej ukierunkuje politykê UE w dziedzinie
pomocy humanitarnej opartej na zasadach bezstronnoœci, neutralnoœci, humanitaryzmu
i niezale¿noœci.
79. Rada Europejska pozostaje g³êboko zaniepokojona sytuacj¹ w Birmie/Zwi¹zku Myanmar. Potwierdza, ¿e ASEAN, Indie i Chiny nadal odgrywaj¹ istotn¹ rolê i z
zadowoleniem przyjmuje wydane ostatnio wspólnie z nimi oœwiadczenia popieraj¹ce
dzia³ania ONZ prowadzone przez specjalnego wys³annika, Ibrahima Gambariego,
i specjalnego sprawozdawcê ds. praw cz³owieka, Sergia Pinheiro. Powo³anie Piera Fassina na stanowisko specjalnego wys³annika UE w Birmie/Zwi¹zku Myanmar w celu
wsparcia misji dobrych us³ug prowadzonej przez ONZ œwiadczy o wadze, jak¹ UE
przywi¹zuje do sytuacji w Birmie/Zwi¹zku Myanmar i do procesu ONZ.
80. Zgodnie z konkluzjami Rady ds. Ogólnych i Stosunków Zewnêtrznych z 15 paŸdziernika Rada Europejska potwierdza, ¿e UE jest gotowa dokonaæ przegl¹du œrodków
ograniczaj¹cych skierowanych wobec rz¹du Birmy/Zwi¹zku Myanmar, zmieniæ je lub
zaostrzyæ, w zale¿noœci od wydarzeñ na miejscu.
81. UE jest zdecydowana wspieraæ ludnoœæ Birmy/Zwi¹zku Myanmar w jej dalszej
drodze ku demokracji, bezpieczeñstwu i dobrobytowi.
82. Rada Europejska potwierdza, ¿e jest powa¿nie zaniepokojona irañskim programem nuklearnym i podkreœla, ¿e zdobycie broni j¹drowej przez Iran jest nie do przyjêcia.
W zwi¹zku z tym ubolewa, ¿e Iran nie wype³ni³ jeszcze zobowi¹zañ miêdzynarodowych na³o¿onych na niego rezolucjami Rady Bezpieczeñstwa ONZ nr 1696, 1737
i 1747, dotycz¹cych zawieszenia wszelkich dzia³añ zwi¹zanych ze wzbogacaniem i ponownym przetwarzaniem uranu, co ma odbudowaæ zaufanie do w pe³ni pokojowej natury jego programu.
83. Rada Europejska wyra¿a ponadto ubolewanie, ¿e ani Wysoki Przedstawiciel UE
Javier Solana, po dyskusjach z irañskim negocjatorem do spraw nuklearnych, ani dyrektor generalny MAEA, Mohamed El Baradei, nie odnieœli sukcesów, w szczególnoœci dotycz¹cych wype³nienia przez Iran wymogów Rady Bezpieczeñstwa ONZ.
84. Rada Europejska wzywa Iran do przekazania MAEA wyczerpuj¹cych, jasnych
i wiarygodnych odpowiedzi, by rozwi¹zaæ wszystkie kwestie dotycz¹ce dzia³añ nuklearnych Iranu, by ratyfikowaæ i wdro¿yæ protokó³ dodatkowy i by w pe³ni zrealizowaæ
postanowienia porozumienia o zabezpieczeniach ca³kowitych, w tym uzupe³niaj¹ce je
ustalenia dodatkowe. Podkreœla, ¿e przeprowadzenie tych dzia³añ i œrodki zapewniaj¹ce przejrzystoœæ wymagane przez MAEA by³yby pozytywnym krokiem w budowaniu zaufania do irañskiego programu nuklearnego.
85. Rada Europejska potwierdza pe³ne i zdecydowane poparcie dla wysi³ków zmierzaj¹cych do wynegocjowania d³ugoterminowego rozwi¹zania irañskiej kwestii nuklearnej
i podkreœla, ¿e propozycje przedstawione przez Wysokiego Przedstawiciela 6 czerwca
2006 r. da³yby Iranowi wszystko, czego potrzebuje do rozwiniêcia cywilnego przemys³u
j¹drowego wychodz¹cego naprzeciw oczekiwaniom spo³ecznoœci miêdzynarodowej.
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86. Rada Europejska potwierdza pe³ne poparcie dla prac Rady Bezpieczeñstwa
ONZ nad przyjêciem dalszych œrodków na mocy art. 41 rozdzia³u VII Karty Narodów
Zjednoczonych i przypomina, ¿e zgodnie z konkluzjami Rady ds. Ogólnych i Stosunków Zewnêtrznych w sprawie Iranu z 15 paŸdziernika rozpatruje siê zastosowanie
œrodków dodatkowych, które mog³yby wesprzeæ oenzetowski proces i cele popierane
przez spo³ecznoœæ miêdzynarodow¹. W œwietle decyzji, które ma podj¹æ Rada Bezpieczeñstwa ONZ, Rada ds. Ogólnych i Stosunków Zewnêtrznych zdecyduje na nastêpnym posiedzeniu, jakie dzia³ania ma podj¹æ UE.
87. Rada Europejska wyra¿a pe³ne poparcie dla negocjacji miêdzy Palestyñczykami
a Izraelczykami rozpoczêtych na konferencji zorganizowanej w Annapolis i kontynuowanych na konferencji darczyñców odbywaj¹cej siê w Pary¿u.
88. Rada Europejska jest g³êboko zaniepokojona sytuacj¹ w Libanie. Uwa¿a, ¿e
opóŸnienie wyboru prezydenta republiki stwarza du¿e niebezpieczeñstwo. Rada Europejska do³¹czy do Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych usi³uj¹cego przekonaæ wszystkie zainteresowane strony do tego, aby d¹¿y³y do poszanowania
libañskiego procesu konstytucyjnego.
89. UE jest g³êboko zaniepokojona narastaniem konfliktu zbrojnego we wschodnim Kongu, a tak¿e zwi¹zanymi z nim cierpieniami ludnoœci cywilnej. Wzywa do natychmiastowego zakoñczenia walk i przypomina wszystkim stronom, ¿e dzia³ania
wojskowe nie rozwi¹¿¹ problemu. Rada Europejska ponownie wyra¿a przekonanie, ¿e
MONUC spe³ni na miejscu swoje zadania umo¿liwiaj¹ce jak najszybsze ustabilizowanie sytuacji w regionie.
90. Przyjêta w 2003 roku europejska strategia bezpieczeñstwa okaza³a siê bardzo
u¿yteczna. Stanowi ona dla Unii istotne ramy prowadzenia polityki zewnêtrznej. W œwietle wszystkich zmian, które zasz³y od momentu jej przyjêcia, w szczególnoœci doœwiadczeñ zdobytych podczas misji EPBiO, Rada Europejska zwraca siê do SG/WP, aby
wspólnie z Komisj¹ i w œcis³ej wspó³pracy z pañstwami cz³onkowskimi, przeprowadzi³
analizê realizacji tej strategii z myœl¹ o zaproponowaniu elementów, które udoskonal¹
i w stosownych przypadkach uzupe³ni¹ tê strategiê, w celu przyjêcia ich przez Radê
Europejsk¹ w grudniu 2008 roku.

