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Dok. 1.
Posiedzenie Rady Europejskiej w Brukseli
19–20 czerwca 2008 r. Konkluzje prezydencji

Obrady Rady Europejskiej zosta³y poprzedzone wyst¹pieniem przewodnicz¹cego
Parlamentu Europejskiego, Hansa-Gerta Pötteringa, po czym nast¹pi³a wymiana
pogl¹dów.
TRAKTAT Z LIZBONY
1. Rada Europejska przyjê³a do wiadomoœci prace przygotowawcze prowadzone
zgodnie z jej konkluzjami z grudnia 2007 roku.
2. Rada Europejska przyjê³a do wiadomoœci wynik referendum w Irlandii w sprawie
traktatu z Lizbony i omówi³a sytuacjê na podstawie wstêpnej oceny przedstawionej
przez premiera Briana Cowena.
3. Rada Europejska zgodzi³a siê, ¿e potrzeba wiêcej czasu na przeanalizowanie sytuacji. Zauwa¿y³a, ¿e rz¹d Irlandii bêdzie prowadzi³ aktywne konsultacje zarówno na
szczeblu wewnêtrznym, jak i z innymi pañstwami cz³onkowskimi, aby wspólnie zaproponowaæ sposób dalszego postêpowania.
4. Przypominaj¹c, ¿e traktat z Lizbony ma na celu pomóc rozszerzonej Unii dzia³aæ
w sposób skuteczniejszy i bardziej demokratyczny, Rada Europejska zauwa¿y³a, ¿e
parlamenty dziewiêtnastu pañstw cz³onkowskich ratyfikowa³y traktat i ¿e proces ratyfikacji jest kontynuowany w pozosta³ych krajach1.
5. Rada Europejska zgodzi³a siê na propozycjê Irlandii, aby wróciæ do tej sprawy na
posiedzeniu w dniu 15 paŸdziernika 2008 r. w celu rozwa¿enia sposobu dalszego postêpowania. Podkreœli³a, jak wa¿ne jest, by w tym czasie nadal osi¹gaæ konkretne wyniki
w ró¿nych dziedzinach polityki o du¿ym znaczeniu dla obywateli.
WOLNOŒÆ, BEZPIECZEÑSTWO i SPRAWIEDLIWOŒÆ
6. Wzmocnienie UE jako przestrzeni wolnoœci, bezpieczeñstwa i sprawiedliwoœci
stanowi podstawowy priorytet z uwagi na dobro obywateli. Rada Europejska wzywa
Parlament Europejski, Radê i Komisjê do do³o¿enia wszelkich starañ, aby przed koñcem roku, lub je¿eli jest to stosowne, przed koñcem obecnej kadencji, zapewniæ szyb1
Rada Europejska przyjê³a do wiadomoœci, ¿e Republika Czeska nie mo¿e zakoñczyæ procesu
ratyfikacji, do czasu gdy Trybuna³ Konstytucyjny wyda pozytywn¹ opiniê na temat zgodnoœci traktatu z Lizbony z Konstytucj¹ Republiki Czeskiej.
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kie przyjêcie istotnych wniosków prawodawczych wci¹¿ rozpatrywanych w tej
dziedzinie.
7. W grudniu ubieg³ego roku Rada Europejska podkreœli³a potrzebê odnowienia zobowi¹zania politycznego w celu opracowania kompleksowej europejskiej polityki migracyjnej. Od tego czasu poczyniono znaczne postêpy, w szczególnoœci w opracowywaniu
zintegrowanej strategii zarz¹dzania granicami i w poprawie wspó³pracy z krajami trzecimi.
W najbli¿szych miesi¹cach nale¿y nasiliæ dzia³ania w tej dziedzinie, aby zapewniæ wiêksz¹
skutecznoœæ i spójnoœæ polityk migracyjnych. W tym kontekœcie Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje przedstawienie przez Komisjê komunikatu pt. „Wspólna polityka
imigracyjna dla Europy: zasady, dzia³ania i narzêdzia” i oczekuje przysz³ego wniosku dotycz¹cego paktu o imigracji i azylu, który ma przedstawiæ przysz³a prezydencja francuska.
8. Rada Europejska podkreœla powi¹zania miêdzy migracj¹, zatrudnieniem i rozwojem oraz znaczenie, jakie ma zwalczanie g³ównych czynników powoduj¹cych nielegaln¹ migracjê. Wzywa Radê do zintensyfikowania prac w celu przyjêcia wniosków
dotycz¹cych: zezwolenia na wjazd obywateli krajów trzecich w celu podjêcia pracy
w zawodzie wymagaj¹cym wysokich kwalifikacji, kar nak³adanych na osoby zatrudniaj¹ce nielegalnych imigrantów, a tak¿e procedury sk³adania pojedynczego wniosku
i wspólnego zbioru praw dla obywateli krajów trzecich.
9. Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje konkluzje Rady z kwietnia 2008 roku
w sprawie praktycznej wspó³pracy w zakresie polityki azylowej oraz komunikat Komisji „Plan kierunków polityki w dziedzinie polityki azylowej, zintegrowane podejœcie do
ochrony na obszarze ca³ej UE”. Podkreœla potrzebê kontynuacji postêpów w opracowywaniu przysz³ego wspólnego europejskiego systemu azylowego, maj¹c na uwadze
jego utworzenie do 2010 roku.
10. Rada Europejska podkreœla znaczenie kontynuowania prac nad dalszym opracowywaniem zintegrowanej strategii zarz¹dzania granicami; nale¿y przy tym uwzglêdniaæ
szczególne problemy niektórych pañstw cz³onkowskich i propagowaæ sprawiedliwy
podzia³ obowi¹zków. Nale¿y osi¹gn¹æ szybkie postêpy w kwestii przysz³ego rozwoju
FRONTEX-u, w tym drog¹ zwiêkszenia koordynacji operacyjnej. Nale¿y wykorzystaæ
nowoczesne technologie, aby poprawiæ zarz¹dzanie granicami zewnêtrznymi. Wzywa
siê Komisjê do przedstawienia przed rozpoczêciem 2010 roku wniosków dotycz¹cych
systemu wjazdu/wyjazdu oraz systemu rejestrowania podró¿nych. Rada Europejska
spodziewa siê przeprowadzenia stosownych badañ i przygotowania ewentualnych
wniosków prawodawczych dotycz¹cych elektronicznego sytemu zezwoleñ na podro¿
oraz utworzenia europejskiego systemu nadzoru granic. Rada Europejska zwraca siê do
Komisji o przyspieszenie dzia³añ w tym zakresie i szybkie z³o¿enie sprawozdania na
temat osi¹gniêtych postêpów i ewentualnych dalszych kroków, z myœl¹ o jak najszybszym opracowaniu i realizacji ogólnej strategii.
11. Rada Europejska ponownie potwierdza potrzebê prowadzenia skutecznej polityki w zakresie powrotów i readmisji. Z zadowoleniem przyjmuje osi¹gniête postêpy
w pracach nad wnioskiem dotycz¹cym wspólnych norm w tej dziedzinie i uwypukla
znaczenie pog³êbienia wspó³pracy w zakresie readmisji z krajami trzecimi, tak¿e przez
wype³nienie obowi¹zków wynikaj¹cych z obecnych instrumentów, podkreœlaj¹c w zwi¹zku z tym potrzebê pilnego zawarcia umów o readmisji ze wszystkimi g³ównymi krajami pochodzenia i tranzytu.
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12. Zatwierdzaj¹c konkluzje Rady z 16 czerwca w sprawie wzmocnienia globalnego podejœcia do kwestii migracji, Rada Europejska podkreœla znaczenie kontynuacji
dialogu, partnerstwa i wspó³pracy z krajami trzecimi w kwestiach dotycz¹cych migracji – w sposób wywa¿ony z geograficznego punktu widzenia. Nale¿y dalej rozwijaæ
globalne podejœcie, w szczególnoœci przez rozwój konkretnych instrumentów, takich
jak: misje migracyjne, platformy wspó³pracy, partnerstwa na rzecz mobilnoœci i profile
migracyjne. W tym kontekœcie Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje rozpoczêcie dzia³añ w zakresie pilota¿owych partnerstw z Republik¹ Zielonego Przyl¹dka oraz
Republik¹ Mo³dowy na rzecz mobilnoœci i spodziewa siê otwarcia dialogu w sprawie
takich partnerstw z Gruzj¹ i Senegalem. Komisja jest proszona o ocenê pilota¿owych
partnerstw na rzecz mobilnoœci i z³o¿enie sprawozdania z wyników tej oceny najpóŸniej w czerwcu 2009 roku.
13. Zauwa¿aj¹c znaczne postêpy osi¹gniête w ostatnich miesi¹cach w realizacji
strategii Unii Europejskiej w dziedzinie walki z terroryzmem, Rada Europejska podkreœla, ¿e nale¿y zwiêkszyæ starania na rzecz walki z terroryzmem przy jednoczesnym
pe³nym poszanowaniu praworz¹dnoœci i praw cz³owieka. W zwi¹zku z powy¿szym
Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje nowy impuls, jaki Koordynator UE ds.
Przeciwdzia³ania Terroryzmowi nada³ realizacji strategii UE w dziedzinie walki z terroryzmem, przedstawiaj¹c swoje ostatnie sprawozdanie i zalecenia. Rada Europejska
zwraca siê do Komisji o jak najszybsze kontynuowanie prac nad zapobieganiem radykalizacji postaw i werbowaniu terrorystów. Wspó³pracuj¹c z krajami trzecimi, Unia
powinna równie¿ skutecznie przyczyniaæ siê do zapobiegania werbowaniu terrorystów,
w szczególnoœci przez zapewnianie wsparcia technicznego w dziedzinach: edukacji,
praw cz³owieka, praworz¹dnoœci, spo³eczeñstwa obywatelskiego i sposobu rz¹dzenia.
Komisja jest proszona o skoncentrowanie dzia³añ szczególnie na krajach w regionie
Afryki Pó³nocnej i Sahelu, a tak¿e Azji Po³udniowej.
14. Dostêp w³aœciwych organów pañstw cz³onkowskich i agencji UE do odpowiednich informacji jest konieczny, by skutecznie zapobiegaæ terroryzmowi i powa¿nym
przestêpstwom. Rada Europejska podkreœla zatem potrzebê skoordynowanego i spójnego podejœcia do realizacji zasady dostêpnoœci w celu skutecznego wykorzystania
technologii i sieci informatycznych. Osi¹gniêto porozumienie w sprawie w³¹czenia
przepisów konwencji z Prum dotycz¹cych wymiany informacji do ram prawnych Unii,
ale nale¿y jeszcze przeanalizowaæ dalsze inicjatywy usprawniaj¹ce wymianê informacji, z nale¿ytym uwzglêdnieniem ochrony danych osobowych.
15. W marcu 2008 roku zakoñczono rozszerzenie strefy Schengen o dziewiêæ pañstw
cz³onkowskich, znosz¹c kontrole na wewnêtrznych granicach powietrznych. Przyczynia siê to do wiêkszej mobilnoœci, pozostaj¹c jednoczeœnie bez wp³ywu na bezpieczeñstwo obywateli UE. Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje wejœcie w ¿ycie
umowy ze Szwajcari¹ w sprawie w³¹czenia jej we wprowadzanie w ¿ycie przepisów
dorobku Schengen oraz podpisanie protoko³u z Liechtensteinem. Rada Europejska
wzywa pañstwa cz³onkowskie Komisjê do œcis³ej wspó³pracy i przeznaczenia wystarczaj¹cych œrodków, by zapewniæ uruchomienie SIS II we wrzeœniu 2009 roku. Zwraca
siê do Komisji o przedstawienie ewentualnych rozwi¹zañ w zakresie d³ugoterminowego zarz¹dzania wielkoskalowymi systemami informatycznymi w przestrzeni wolnoœci,
bezpieczeñstwa i sprawiedliwoœci.
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16. Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje inicjatywê stopniowego utworzenia jednolitego unijnego portalu e-prawa do koñca 2009 roku.
17. Przywo³uj¹c konkluzje Rady Europejskiej z czerwca 2007 roku dotycz¹ce ogólnego porozumienia na temat decyzji ramowej w sprawie zwalczania niektórych form
rasizmu i ksenofobii, Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje pierwsze europejskie przes³uchanie w sprawie zbrodni re¿imów totalitarnych i uznaje potrzebê kontynuowania tego procesu.
18. Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje porozumienie osi¹gniête w sprawie dyrektywy dotycz¹cej ochrony œrodowiska przez prawo karne oraz postêpy poczynione w zakresie dyrektywy w sprawie zanieczyszczenia pochodz¹cego ze statków.
Rada Europejska potwierdza znaczenie osi¹gniêcia wysokiego poziomu ochrony œrodowiska w ca³ej UE. Z zadowoleniem przyjmuje szybkie przyjêcie decyzji ramowej
w celu zwiêkszenia praw procesowych w przypadku postêpowania zaocznego, dziêki
czemu wzmocnione zosta³y gwarancje procesowe w tej dziedzinie.
19. Nale¿y kontynuowaæ starania zmierzaj¹ce do zacieœnienia wspó³pracy s¹dowej
w sprawach cywilnych, w tym w zakresie prawa rodzinnego, zwa¿ywszy na pozytywny wp³yw, jaki wspó³praca ta mo¿e mieæ na codzienne ¿ycie obywateli. Przyjêto – chocia¿ potrzebne s¹ jeszcze dalsze prace – istotne akty prawne dotycz¹ce mediacji
w sprawach cywilnych i handlowych, prawa w³aœciwego dla zobowi¹zañ umownych
i odpowiedzialnoœci rodzicielskiej oraz ochrony dzieci. Rada Europejska wzywa zatem
do przyjêcia przed koñcem 2008 roku rozporz¹dzenia w sprawie zobowi¹zañ alimentacyjnych oraz do szybkiego znalezienia politycznego rozwi¹zania w zakresie rozporz¹dzenia w sprawie jurysdykcji i prawa w³aœciwego w sprawach ma³¿eñskich.
Wzywa siê Komisjê do przedstawienia przed koñcem 2008 roku wniosku w sprawie
dziedziczenia i testamentów.
20. Rada Europejska podkreœla potrzebê szybkich dalszych dzia³añ zwi¹zanych
z projektem, aby stworzyæ wspólne ramy odniesienia dla europejskiego prawa zobowi¹zañ.
21. Nale¿y wzmocniæ rolê Eurojustu i Europolu oraz pog³êbiæ wspó³pracê miêdzy
tymi dwiema agencjami, aby zintensyfikowaæ walkê z powa¿n¹ przestêpczoœci¹ transgraniczn¹. Rada Europejska podkreœla znaczenie porozumienia osi¹gniêtego na posiedzeniu Rady w kwietniu 2008 roku w sprawie decyzji ustanawiaj¹cej Europol oraz
wzywa do szybkiego formalnego przyjêcia tej decyzji zgodnie z harmonogramem
uzgodnionym w czerwcu 2007 roku. Rada Europejska zwraca siê do Rady o szybkie
zakoñczenie prac w celu formalnego przyjêcia przed koñcem 2008 roku projektu decyzji Rady w sprawie wzmocnienia Eurojustu.
22. Rada Europejska podkreœla potrzebê zacieœnienia wspó³pracy z krajami trzecimi i organizacjami miêdzynarodowymi (szczególnie z Hask¹ Konferencj¹ Prawa
Prywatnego Miêdzynarodowego, Rad¹ Europy i Organizacj¹ Narodów Zjednoczonych).
23. Rada Europejska zdecydowanie popiera cel polegaj¹cy na jak najszybszym
uczestnictwie wszystkich pañstw cz³onkowskich UE w amerykañskim programie znoszenia wiz, aby zapewniæ w pe³ni wzajemny ruch bezwizowy oraz równe traktowanie
wszystkich obywateli UE tak, jak obecnie ma to miejsce w stosunku do obywateli USA
wje¿d¿aj¹cych na terytorium pañstw cz³onkowskich.
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24. Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje bie¿¹ce wysi³ki zmierzaj¹ce do
wzmocnienia zdolnoœci Unii do podejmowania dzia³añ w przypadku katastrof i podkreœla potrzebê opracowania skoordynowanego podejœcia do zaradzania skutkom katastrof. Wzywa Radê, Komisjê i pañstwa cz³onkowskie do szybkich dzia³añ w tej
dziedzinie.
KONSEKWENCJE WYSOKICH CEN ¯YWNOŒCI I ROPY
DLA KIERUNKÓW POLITYKI
25. Niedawny gwa³towny wzrost cen towarów budzi obawy, zarówno w UE, g³ównie jeœli chodzi o gospodarstwa domowe o niskich dochodach, jak i poza granicami
UE, szczególnie w odniesieniu do krajów rozwijaj¹cych siê, które s¹ importerami netto
¿ywnoœci lub ropy. Jest to wielowymiarowe zjawisko, na które sk³ada siê wiele istotnych przyczyn i skutków maj¹cych wp³yw na wszystkie kierunki polityki UE. Rada
Europejska z zadowoleniem przyjmuje dwa komunikaty Komisji dotycz¹ce tych
kwestii.
26. W sektorze rolnictwa Unia podjê³a ju¿ dzia³ania maj¹ce na celu z³agodzenie presji na ceny ¿ywnoœci przez sprzeda¿ zapasów interwencyjnych, zmniejszenie refundacji wywozowych, zniesienie wymogu od³ogowania w 2008 roku, zwiêkszenie kwot
mlecznych i zawieszenie nale¿noœci celnych przywozowych na zbo¿a, zwiêkszaj¹c
dziêki tym dzia³aniom poda¿ i wp³ywaj¹c na stabilizacjê rynków rolnych.
27. Kolejne reformy WPR wzmocni³y jej orientacjê rynkow¹, zmniejszy³y liczbê
œrodków zarz¹dzania poda¿¹ i sprawi³y, ¿e rolnicy UE szybciej reaguj¹ na zmiany cen.
Nale¿y nadal wzmacniaæ orientacjê rynkow¹ rolnictwa i dziêki temu dawaæ rolnikom
UE mo¿liwoœæ lepszego reagowania na sygna³y rynkowe, zapewniaj¹c przy tym
uczciw¹ konkurencjê, wspieraj¹c zrównowa¿one rolnictwo w ca³ej UE i zapewniaj¹c
odpowiednie dostawy ¿ywnoœci. W kontekœcie oceny funkcjonowania reformy WPR
Rada rozwa¿y równie¿ podjêcie dalszych dzia³añ zmierzaj¹cych do znalezienia stosownego rozwi¹zania tych kwestii.
28. Nale¿y dalej prowadziæ prace w zakresie innowacji, badañ i rozwoju produkcji rolnej, g³ównie w celu zwiêkszenia jej efektywnoœci energetycznej, wzrostu wydajnoœci oraz zwiêkszenia zdolnoœci dostosowawczych w zwi¹zku ze zmianami
klimatu.
29. Kilka pañstw cz³onkowskich wprowadza œrodki krótkoterminowe zmierzaj¹ce
do z³agodzenia wp³ywu rosn¹cych ostatnio cen ¿ywnoœci na gospodarstwa domowe
o niskich dochodach. Œrodki te powinny byæ krótkoterminowe i mieæ jasno sprecyzowany cel, tak by nie prowadziæ do zak³óceñ sygna³ów cenowych oraz by unikaæ nadmiernego wp³ywu efektów drugiej rundy na p³ace i ceny.
30. Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje inicjatywê Komisji zmierzaj¹c¹ do
przeanalizowania kwestii restrykcyjnych regulacji w sektorze detalicznym w kontekœcie przegl¹du jednolitego rynku. Rada Europejska przyjmuje równie¿ z zadowoleniem
zamiar Komisji polegaj¹cy na œcis³ym monitorowaniu dzia³añ podejmowanych na rynkach finansowych powi¹zanych z towarami, w tym handlu o charakterze spekulacyjnym, i wp³ywu tych dzia³añ na zmiany cen, a tak¿e wszelkich konsekwencji dla
kierunków polityki. Zwraca siê do Komisji, aby z³o¿y³a zwrotne sprawozdanie w tej
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sprawie przed posiedzeniem Rady Europejskiej w grudniu 2008 roku i rozwa¿y³a zaproponowanie odpowiednich dzia³añ w zakresie polityki, w tym œrodków maj¹cych na
celu poprawê przejrzystoœci rynku.
31. Powinno siê zapewniæ stabilnoœæ kierunków polityki w zakresie biopaliw, ustanawiaj¹c zrównowa¿one kryteria w odniesieniu do produkcji biopaliw pierwszej generacji oraz wspieraj¹c rozwój biopaliw drugiej generacji wytwarzanych z produktów
ubocznych. Nale¿y równie¿ w trybie pilnym oceniæ ewentualne skutki dla wytwarzania
produktów rolnych przeznaczonych na ¿ywnoœæ i – w razie potrzeby – podj¹æ dzia³ania
w celu zapobie¿enia niedoborom. Powinno siê równie¿ kontynuowaæ ocenê œrodowiskowych i spo³ecznych skutków produkcji i konsumpcji biopaliw, zarówno w UE, jak
i poza ni¹. Rada Europejska podkreœla, jak wa¿ne jest wspieranie koordynacji dzia³añ
z partnerami miêdzynarodowymi UE w tym zakresie.
32. Wysokie ceny ¿ywnoœci szczególnie obci¹¿aj¹ kraje rozwijaj¹ce siê. Maj¹ one
przemo¿ny wp³yw na sytuacjê ludnoœci najbiedniejszych regionów na œwiecie i zagra¿aj¹ postêpom w zakresie wszystkich milenijnych celów rozwoju. Dlatego te¿ niezbêdne jest, by Unia Europejska podejmowa³a dzia³ania pod k¹tem pomocy rozwojowej
i humanitarnej. Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje fakt, ¿e Komisja zamierza
wyst¹piæ z wnioskiem dotycz¹cym nowego funduszu wspieraj¹cego rolnictwo w krajach rozwijaj¹cych siê, ustanowionego w ramach obecnej perspektywy finansowej.
Unia bêdzie przy tym œciœle wspó³pracowaæ z Organizacj¹ Narodów Zjednoczonych
i innymi organizacjami miêdzynarodowymi, a tak¿e z krajami partnerskimi w ramach
ich wewnêtrznych polityk i strategii.
33. UE ju¿ dostarcza znacz¹c¹ pomoc ¿ywnoœciow¹ i humanitarn¹ wielu najbardziej potrzebuj¹cym regionom i zorganizuje œrodki s³u¿¹ce finansowaniu – poza systemem pomocy ¿ywnoœciowej – sieci bezpieczeñstwa socjalnego wspieraj¹cych ubogie
i s³absze grupy spo³eczne.
34. W odpowiedzi na obecny kryzys ¿ywnoœciowy UE bêdzie wspieraæ bardziej
skoordynowane i d³ugofalowe dzia³ania miêdzynarodowe, w szczególnoœci na forum
ONZ, miêdzynarodowych instytucji finansowych oraz w kontekœcie G8. UE z zadowoleniem przyjmuje zatem utworzenie przez Sekretarza Generalnego ONZ grupy zadaniowej wysokiego szczebla ds. œwiatowego kryzysu bezpieczeñstwa ¿ywnoœciowego.
UE jest zdecydowana wype³niæ swoj¹ rolê we wprowadzaniu w ¿ycie deklaracji uzgodnionej w dniu 5 czerwca 2008 r. w Rzymie na konferencji FAO wysokiego szczebla
w sprawie œwiatowego bezpieczeñstwa ¿ywnoœciowego.
35. UE bêdzie prowadziæ z krajami trzecimi przejrzysty dialog polityczny, aby
nak³oniæ je do odst¹pienia od stosowania ograniczeñ w eksporcie ¿ywnoœci i od zakazów eksportu. Zwróci tak¿e uwagê na tê kwestiê na forum Œwiatowej Organizacji
Handlu i na innych stosownych forach miêdzynarodowych. Ponadto UE bêdzie nadal
d¹¿yæ do osi¹gniêcia kompleksowego, ambitnego i wywa¿onego zamkniêcia rundy
dauhañskiej.
36. UE bêdzie wspieraæ zdecydowane dzia³ania w zakresie poda¿y towarów rolnych w krajach rozwijaj¹cych siê, w szczególnoœci przez zapewnianie niezbêdnych zasobów finansowych na œrodki produkcji rolnej oraz pomocy w wykorzystywaniu
instrumentów zarz¹dzania ryzykiem rynkowym. Znacznie zwiêkszy swoje wsparcie
dla publicznych i prywatnych inwestycji w rolnictwie, a w szerszym zakresie bêdzie
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zachêcaæ kraje rozwijaj¹ce siê do opracowywania lepszych polityk rolnych, tak by
w szczególnoœci wspieraæ bezpieczeñstwo ¿ywnoœciowe i nasiliæ integracjê regionaln¹. UE bêdzie poœwiêcaæ szczególn¹ uwagê drobnym producentom rolnym i zwiêkszaniu efektywnoœci energetycznej.
37. Rada Europejska wyra¿a swoje zaniepokojenie ci¹g³ym wzrostem cen ropy
i gazu i ich skutkami spo³ecznymi i gospodarczymi. Mo¿na rozpatrzyæ œrodki s³u¿¹ce
z³agodzeniu wp³ywu wy¿szych cen ropy i gazu na ubo¿sze grupy spo³eczne, powinny
one jednak pozostaæ krótkoterminowe i mieæ jasno sprecyzowany cel. Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje fakt, ¿e Komisja zamierza zaproponowaæ œrodki krótkoterminowe maj¹ce na celu wsparcie d³ugoterminowego procesu restrukturyzacji
sektora rybo³ówstwa. Nale¿y unikaæ zak³ócaj¹cych interwencji fiskalnych i w innych
obszarach polityki, poniewa¿ uniemo¿liwiaj¹ one dokonywanie niezbêdnych dostosowañ przez podmioty gospodarcze. Rada Europejska zwraca siê do przysz³ej prezydencji, by we wspó³pracy z Komisj¹ przeanalizowa³a wykonalnoœæ i wp³yw œrodków
maj¹cych na celu z³agodzenie skutków nag³ych wzrostów cen ropy i gazu oraz przedstawi³a stosowne sprawozdanie przed paŸdziernikowym posiedzeniem Rady Europejskiej.
38. Dlatego te¿ trzeba szybko przyj¹æ pakiet dotycz¹cy zmian klimatu i energii,
wiele jego elementów mo¿e pomóc za³agodziæ sytuacjê. Konieczne s¹ dalsze starania,
aby zwiêkszyæ efektywnoœæ i oszczêdnoœæ energetyczn¹, oraz aby zró¿nicowaæ dostawy energii do UE. W tym kontekœcie istotn¹ rolê do odegrania maj¹ w szczególnoœci
nowe technologie. Rada Europejska zwraca siê do pañstw cz³onkowskich, Komisji
i Europejskiego Banku Inwestycyjnego o wsparcie œrodków maj¹cych na celu u³atwianie inwestycji gospodarstw domowych i przemys³u w efektywnoœæ energetyczn¹
i wykorzystywanie odnawialnych Ÿróde³ energii, jak równie¿ korzystanie z paliw kopalnych w sposób bardziej przyjazny dla œrodowiska. Rada Europejska wzywa pañstwa
cz³onkowskie i Komisjê do szybszej realizacji planu dzia³ania na 2006 rok w dziedzinie
efektywnoœci energetycznej i do rozwa¿enia jego ewentualnej zmiany. Zauwa¿a tak¿e, ¿e
Komisja wkrótce przedstawi wnioski dotycz¹ce przegl¹du dyrektyw w sprawie opodatkowania energii i w sprawie eurowiniet.
39. Nale¿y tak¿e pilnie przeanalizowaæ inne œrodki, zw³aszcza s³u¿¹ce wspieraniu
konkurencji na rynkach energii, wspieraniu modernizacji systemów transportowych,
w tym opracowywania alternatywnych technologii, dotycz¹cych m.in. samochodów
elektrycznych, a tak¿e zwiêkszaniu przejrzystoœci rynków paliwowych, w tym w kwestii zasobów ropy. Nale¿y pog³êbiæ dialog – zarówno na szczeblu europejskim, jak
i miêdzynarodowym – z przedsiêbiorstwami i krajami bêd¹cymi producentami ropy
i gazu oraz z krajami rozwijaj¹cymi siê bêd¹cymi importerami tych surowców, aby zapewniæ lepsze dostosowanie poda¿y do potrzeb rynku i polepszyæ ramowe warunki dla
inwestycji w poszukiwanie, produkcjê, potencja³ rafinacyjny i alternatywne Ÿród³a
energii. W zwi¹zku z powy¿szym Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje decyzjê
Arabii Saudyjskiej, aby 22 czerwca w miejscowoœci D¿udda zwo³aæ posiedzenie krajów bêd¹cych producentami i krajów bêd¹cych konsumentami ropy.
40. Rada Europejska ze szczególnym zainteresowaniem przyjmuje do wiadomoœci
zamiar Komisji polegaj¹cy na monitorowaniu zmian cen ¿ywnoœci i ropy w Europie
i na œwiecie oraz oczekuje na sprawozdanie Komisji w sprawie rozwoju wydarzeñ, któ-
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re zostanie przekazane przed posiedzeniem Rady Europejskiej w grudniu 2008 roku.
Rada Europejska zachêca tak¿e Komisjê do monitorowania zmian na innych rynkach
powi¹zanych z towarami. Bior¹c pod uwagê ró¿norodnoœæ sektorów polityki dotkniêtych wysokimi cenami ¿ywnoœci i energii, Rada Europejska wzywa Radê ds. Ogólnych
i Stosunków Zewnêtrznych do œcis³ego monitorowania prac.
ZAGADNIENIA GOSPODARCZE, SPO£ECZNE, ZDROWOTNE
I ZWI¥ZANE Z OCHRON¥ ŒRODOWISKA
41. Z okazji dziesiêciolecia historycznej decyzji o wprowadzeniu euro oraz utworzenia Europejskiego Banku Centralnego, Rada Europejska z uznaniem przyjmuje nadzwyczajny sukces pierwszej dekady unii gospodarczej i walutowej. Sukces ten nale¿y
dalej rozwijaæ, aby stawiæ czo³a gospodarczym wyzwaniom w przysz³oœci. Rada Europejska wzywa Radê do rozwa¿enia, w jaki sposób poprawiæ wdra¿anie gospodarczych
ram UGW w kontekœcie komunikatu Komisji w sprawie „UGW@10”, aby zapewniæ
pe³ne wykorzystanie potencja³u i korzyœci p³yn¹cych z jednej waluty.
42. Rada Europejska gratuluje S³owacji osi¹gniêcia konwergencji od czasu
przyst¹pienia do UE, co wynika z racjonalnej polityki gospodarczej i finansowej,
oraz z zadowoleniem przyjmuje spe³nienie przez S³owacjê wszystkich zawartych
w Traktacie kryteriów konwergencji. W tym kontekœcie Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji dotycz¹cy przyjêcia euro przez S³owacjê
1 stycznia 2009 r.
43. Rada Europejska zauwa¿a, ¿e na miêdzynarodowych rynkach finansowych pojawiaj¹ siê oznaki stabilizacji, ale ogólna sytuacja wci¹¿ jest niepewna. Zaktualizowany kompleksowy plan dzia³ania, przyjêty w paŸdzierniku ubieg³ego roku w zwi¹zku
z zawirowaniami na rynkach finansowych, jest wdra¿any zgodnie z planem i powinien
zostaæ ca³kowicie zrealizowany przed koñcem 2008 roku. Rada Europejska zwraca siê
do Rady o dalsze uwa¿ne monitorowanie sytuacji w tym zakresie.
44. UE jest zdecydowana utrzymaæ pozycjê miêdzynarodowego lidera w dzia³aniach zwi¹zanych ze zmianami klimatu i energi¹. Rada Europejska z zadowoleniem
przyjmuje postêpy w zakresie ambitnego, globalnego i kompleksowego porozumienia
w sprawie zmian klimatu, osi¹gniête podczas negocjacji w Bangkoku w kwietniu
i w Bonn w czerwcu 2008 roku, a przewiduj¹ce podjêcie odpowiednich dzia³añ po
roku 2012. Tempo negocjacji musi ulec przyspieszeniu, aby mo¿liwe by³o zawarcie
w Kopenhadze w 2009 roku porozumienia uwzglêdniaj¹cego limit wynosz¹cy 2°C.
W celu uzgodnienia stanowiska UE na wiosennym posiedzeniu Rady Europejskiej
w 2009 roku Komisja jest proszona o przedstawienie kompleksowej strategii dotycz¹cej zwiêkszenia œrodków finansowych i nap³ywu inwestycji przeznaczonych na
³agodzenie skutków zmian klimatu i dostosowanie siê do nich zgodnie z planem
dzia³ania z Bali, która to strategia obejmuje mechanizmy opracowywania i rozwoju
bezpiecznych i zrównowa¿onych technologii niskoemisyjnych oraz ich upowszechniania i transferu, prowadzonych w tym zakresie w stosownych sk³adach Rady i do przygotowania sprawozdania na ten temat do paŸdziernika 2008 roku.
45. Aby zachowaæ przywództwo i wiarygodnoœæ na arenie miêdzynarodowej, Unia
Europejska musi szybko osi¹gn¹æ porozumienie w sprawie swojego pakietu doty-
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cz¹cego klimatu i energii. Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje zatem osi¹gniête dotychczas postêpy zwi¹zane z ró¿nymi wnioskami w pakiecie prawodawczym
dotycz¹cym klimatu i energii i wzywa Radê do œcis³ej wspó³pracy z Parlamentem Europejskim, aby osi¹gn¹æ porozumienie zgodnie z zasadami i terminami, które Rada Europejska okreœli³a na swoim posiedzeniu w marcu 2008 roku. Rada Europejska wzywa
Komisjê do jak najszybszego opracowania mechanizmu zachêcaj¹cego pañstwa cz³onkowskie i prywatny sektor inwestycyjny, aby do roku 2015 zapewni³y stworzenie i uruchomienie maksymalnie dwunastu komercyjnych elektrowni pokazowych wyposa¿onych
w system wychwytywania i sk³adowania dwutlenku wêgla, co zosta³o uzgodnione
przez Radê Europejsk¹ wiosn¹ 2007 roku. W tym kontekœcie Rada Europejska potwierdza potrzebê stosowania – we wszystkich odnoœnych sektorach gospodarki, m.in.
w sektorze transportu – spójnych polityk i instrumentów wykorzystuj¹cych synergie
w odniesieniu do energii i zmian klimatu.
46. Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje osi¹gniêcie powszechnego porozumienia co do najwa¿niejszych elementów pakietu prawodawczego dotycz¹cego
wewnêtrznego rynku energii, a zw³aszcza w kwestii skutecznego rozdzielenia dzia³alnoœci zwi¹zanej z dostaw¹ i produkcj¹ od eksploatacji sieci w sektorze gazu i energii
elektrycznej. Rada Europejska zachêca Radê i Parlament Europejski do osi¹gniêcia ostatecznego porozumienia w sprawie tego pakietu przed zakoñczeniem obecnej kadencji.
47. Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje pozytywne wyniki 9. posiedzenia
Konferencji Stron Konwencji o ró¿norodnoœci biologicznej, jako podstawowy krok
w kierunku osi¹gniêcia celu na rok 2010.
48. W zwi¹zku z porozumieniem politycznym osi¹gniêtym przez Radê w sprawie
dyrektywy dotycz¹cej czasu pracy i dyrektywy dotycz¹cej warunków pracy pracowników tymczasowych, Rada Europejska wzywa Radê i Parlament Europejski do osi¹gniêcia zrównowa¿onego ostatecznego porozumienia w sprawie obu tych dyrektyw
przed zakoñczeniem obecnej kadencji.
49. Rada Europejska oczekuje na wyniki przeprowadzonej przez Komisjê oceny
obecnych polityk i instrumentów, które maj¹ na celu zwiêkszenie integracji ludnoœci
romskiej; oczekuje te¿ na kolejn¹ konferencjê w tej sprawie, która ma odbyæ siê we
wrzeœniu. Zachêca Radê do uwzglêdnienia powy¿szych faktów w trakcie analizy zmienionej agendy spo³ecznej. Rada Europejska powróci do tej kwestii przed koñcem roku.
50. Rada Europejska podkreœla znaczenie zniwelowania ró¿nic dotycz¹cych zdrowia i oczekiwanej d³ugoœci ¿ycia pomiêdzy poszczególnymi pañstwami cz³onkowskimi i w samych pañstwach cz³onkowskich, a tak¿e profilaktyki w zakresie g³ównych
chronicznych chorób niezakaŸnych. W zwi¹zku z tym z zadowoleniem przyjmuje konkluzje Rady w sprawie ograniczenia obci¹¿enia zwi¹zanego z chorob¹ nowotworow¹,
które mog¹ przyczyniæ siê do osi¹gniêcia tych celów.
51. Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje decyzjê o utworzeniu Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) w Budapeszcie. Pozwoli to na szybkie rozpoczêcie przez instytut dzia³añ maj¹cych na celu promowanie innowacji europejskich.
W tym kontekœcie Rada Europejska przywo³uje konkluzje przedstawicieli pañstw
cz³onkowskich, którzy spotkali siê na szczeblu szefów pañstw lub rz¹dów w Brukseli
13 grudnia 2003 r., daj¹ce pierwszeñstwo pañstwom nowo przystêpuj¹cym w zakresie
usytuowania siedzib przysz³ych biur i agencji wspólnotowych. Siedziby przysz³ych
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biur i agencji powinny byæ przede wszystkim usytuowane w pañstwach cz³onkowskich, które przyst¹pi³y do Unii w roku 2004 lub póŸniej; odpowiedni priorytet powinny mieæ pañstwa cz³onkowskie, na których terytorium nie znajduje siê jeszcze ¿adne
biuro ani agencja UE.
BA£KANY ZACHODNIE
52. Rada Europejska potwierdza swoje pe³ne poparcie dla europejskiej perspektywy Ba³kanom Zachodnich okreœlonej w agendzie z Salonik i w deklaracji z Salzburga.
Przywo³uj¹c konkluzje z grudnia 2006 roku, Rada Europejska podkreœla, ¿e dziêki
znacznym postêpom w reformach gospodarczych i politycznych oraz spe³nieniu koniecznych warunków i wymogów, pozostali potencjalni kandydaci w regionie Ba³kanów
Zachodnich powinni osi¹gn¹æ status kraju kandyduj¹cego – zgodnie z osi¹gniêciami
poszczególnych pañstw – z myœl¹ o ostatecznym celu, jakim jest przyst¹pienie do UE.
Perspektywa przyst¹pienia do UE jest kluczowa dla stabilnoœci, pojednania i przysz³oœci regionu Ba³kanów Zachodnich.
53. Drogê krajów regionu Ba³kanów Zachodnich do UE wyznaczaæ bêdzie nadal
proces stabilizacji i stowarzyszenia. Postêpy osi¹gniête w tym zakresie w ostatnich latach, w szczególnoœci dziêki zawarciu uk³adów o stabilizacji i stowarzyszeniu, obecnie
nale¿y jeszcze wzmocniæ.
54. Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje znaczne postêpy w u³atwianiu
kontaktów miêdzy narodami poszczególnych krajów tego regionu. W tym kontekœcie
Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje pomyœlne rozpoczêcie dialogu z Serbi¹,
By³¹ Jugos³owiañsk¹ Republik¹ Macedonii, Czarnogór¹, Albani¹ oraz Boœni¹ i Hercegowin¹ w sprawie liberalizacji re¿imu wizowego, na podstawie planów dzia³añ zawieraj¹cych jasne i realistyczne kryteria. Rada Europejska zatwierdza tak¿e deklaracjê
w sprawie Ba³kanów Zachodnich przedstawion¹ w za³¹czniku.
55. Rada Europejska ponownie podkreœla znaczenie wspó³pracy regionalnej i stosunków dobros¹siedzkich. Z zadowoleniem przyjmuje przejœcie od paktu stabilnoœci
do Rady Wspó³pracy Regionalnej i zachêca Ba³kany Zachodnie do dalszego wzmocnienia odpowiedzialnoœci regionalnej, co omówiono na ostatnim posiedzeniu ministrów
w Sofii, które odby³o siê w ramach procesu wspó³pracy w Europie Po³udniowo-Wschodniej, oraz na posiedzeniu na szczycie w miejscowoœci Pomorie.
56. Rada Europejska podkreœla, ¿e do koñca bie¿¹cego roku mo¿liwe jest podjêcie
przez By³¹ Jugos³owiañsk¹ Republikê Macedonii kolejnych kroków na drodze do
przyst¹pienia do UE, o ile spe³nione zostan¹ warunki okreœlone w konkluzjach Rady
Europejskiej z grudnia 2005 roku, polityczne kryteria kopenhaskie oraz kluczowe priorytety przewidziane w partnerstwie dla cz³onkostwa z lutego 2008 roku. W tym kontekœcie Rada Europejska przyjmuje do wiadomoœci konkluzje Rady ds. Ogólnych
i Stosunków Zewnêtrznych z 16 czerwca 2008 r. Nadal niezbêdne s¹ takie elementy jak
zachowanie stosunków dobros¹siedzkich, w tym wynegocjowane i mo¿liwe do zaakceptowania przez wszystkie strony rozwi¹zanie dotycz¹ce kwestii nazwy. UE z zadowoleniem przyjmuje zobowi¹zanie ze strony Albanii, maj¹ce zapewniæ warunki
odpowiednie do przeprowadzenia wolnych, sprawiedliwych i demokratycznych wyborów, które musz¹ siê odbyæ w 2009 roku. Dalsze dzia³ania w zakresie zdolnoœci instytu-
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cjonalnych administracji publicznej, walki z korupcj¹ i przestêpczoœci¹ zorganizowan¹
oraz w zakresie zdolnoœci instytucjonalnych systemu s¹downictwa bêd¹ równie wa¿ne.
Rada Europejska przyjmuje do wiadomoœci dotychczasowe postêpy Czarnogóry i zachêca ten kraj do skupienia dalszych dzia³añ na tworzeniu zdolnoœci administracyjnych, prowadzeniu walki z korupcj¹ i przestêpczoœci¹ zorganizowan¹, wzmacnianiu
instytucji oraz reformowaniu systemu s¹downictwa zgodnie z konstytucj¹. Albania
i Czarnogóra, aby przejœæ do nastêpnego etapu w swoich stosunkach z UE, musz¹
przedstawiæ przekonuj¹ce dowody pomyœlnej realizacji uk³adu o stabilizacji i stowarzyszeniu. Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje podpisanie ostatnio uk³adu
o stabilizacji i stowarzyszeniu z Boœni¹ i Hercegowin¹, co jest istotnym krokiem na
drodze tego pañstwa do Unii Europejskiej. Boœnia i Hercegowina musi kontynuowaæ
terminowe wdra¿anie procesu reform, zw³aszcza z myœl¹ o osi¹gniêciu celów i spe³nieniu warunków zwi¹zanych z zast¹pieniem Biura Wysokiego Przedstawiciela Specjalnym Przedstawicielem Unii Europejskiej. Rada Europejska oczekuje na utworzenie
w Belgradzie nowego rz¹du, który bêdzie wyraŸnie d¹¿y³ do przeprowadzenia reform
niezbêdnych w perspektywie przyst¹pienia do UE. Maj¹c za podstawê niedawne podpisanie uk³adu o stabilizacji i stowarzyszeniu z UE, Serbia mo¿e przyspieszyæ postêpy
na drodze do UE, w tym do osi¹gniêcia statusu kraju kandyduj¹cego, gdy tylko spe³nione zostan¹ wszystkie niezbêdne warunki, zgodnie z konkluzjami Rady ds. Ogólnych
i Stosunków Zewnêtrznych z dnia 29 kwietnia 2008 r. Przywo³uj¹c konkluzje Rady Europejskiej z grudnia 2007 roku i konkluzje Rady ds. Ogólnych i Stosunków Zewnêtrznych z 18 lutego 2008 r., Unia Europejska wci¹¿ zdecydowana jest pe³niæ przewodni¹
rolê w zapewnianiu stabilnoœci w Kosowie, równie¿ dziêki misji EULEX Kosowo,
SPUE i zasileniu miêdzynarodowego biura cywilnego w ramach zapewnienia miêdzynarodowej obecnoœci. UE z zadowoleniem przyjmuje sprawozdanie SG ONZ w sprawie
Misji Tymczasowej Administracji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kosowie
(UNMIK) i, zgodnie z treœci¹ tego sprawozdania, zamiar SG ONZ, aby dokonaæ rekonfiguracji miêdzynarodowej obecnoœci cywilnej w Kosowie. U³atwi³oby to rozmieszczenie misji EULEX KOSOWO na terenie ca³ego Kosowa i umo¿liwi³o zwiêkszenie
operacyjnej roli UE w obszarze praworz¹dnoœci. Rada Europejska z zadowoleniem
przyjmuje równie¿ przywi¹zanie Kosowa do zasad demokracji i równoœci wszystkich
jego obywateli, ochrony mniejszoœci serbskiej i innych mniejszoœci, ochrony dziedzictwa religijnego i kulturowego oraz obecnoœci miêdzynarodowej. Rada Europejska wyra¿a swoje poparcie dla zbli¿aj¹cej siê konferencji darczyñców i zachêca darczyñców
dwustronnych i wielostronnych do zadeklarowania pomocy. UE przypomina, ¿e pragnie wspomagaæ rozwój gospodarczy i polityczny Kosowa, jasno okreœlaj¹c drogê ku
integracji europejskiej, zgodnie z europejsk¹ perspektyw¹ tego regionu.
STOSUNKI ZEWNÊTRZNE
Milenijne cele rozwoju
57. Rok 2008 powinien byæ punktem zwrotnym, jeœli chodzi o wzmo¿enie zbiorowych wysi³ków na rzecz likwidacji ubóstwa w kontekœcie trwa³ego rozwoju, tak by do
2015 roku wszystkie milenijne cele rozwoju uda³o siê zrealizowaæ na ca³ym œwiecie.
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Bior¹c pod uwagê postêpy dokonane w pewnych pañstwach i obszarach, Rada Europejska jest przekonana, ¿e wszystkie milenijne cele rozwoju wci¹¿ mo¿na osi¹gn¹æ we
wszystkich regionach œwiata, o ile do 2015 roku zostan¹ pilnie podjête, a nastêpnie
konsekwentnie prowadzone, skoordynowane dzia³ania. Wyra¿a jednak g³êbokie zaniepokojenie tendencj¹ panuj¹c¹ w wielu pañstwach i regionach, zw³aszcza w Afryce
Subsaharyjskiej, jeœli chodzi o realizacjê milenijnych celów rozwoju.
58. UE nadal odgrywaæ bêdzie przewodni¹ rolê jako najwiêkszy œwiatowy darczyñca i do³o¿y wszelkich niezbêdnych starañ, aby zadbaæ o ambitne i aktywne dzia³ania
przed nastêpuj¹cymi kluczowymi spotkaniami, które odbêd¹ siê w drugiej po³owie
tego roku, w ich trakcie i po nich: III Forum wysokiego szczebla w sprawie skutecznoœci pomocy (Akra, 2–4 wrzeœnia), spotkanie wysokiego szczebla na forum ONZ poœwiêcone milenijnym celom rozwoju (Nowy Jork, 25 wrzeœnia) i miêdzynarodowa
konferencja dotycz¹ca finansowania rozwoju (Ad-Dauha, 29 listopada–2 grudnia).
59. Rada Europejska w pe³ni zatwierdza konkluzje Rady z maja 2008 roku, które
przewiduj¹ zdecydowane wspólne dzia³anie UE w odpowiedzi na globalne wyzwanie
w zakresie rozwoju. W szczególnoœci maj¹c na uwadze osi¹gniêcie wszystkich milenijnych celów rozwoju, UE zdecydowanie potwierdza swoje zobowi¹zanie polegaj¹ce na
tym, by poziom wspólnej oficjalnej pomocy rozwojowej osi¹gn¹³ 0,56% DNB do
roku 2010 i 0,7% DNB do roku 2015, zgodnie z konkluzjami Rady z maja 2005 roku,
konkluzjami Rady Europejskiej z czerwca 2005 roku oraz z Konsensusem europejskim
w sprawie rozwoju. Dziêki tym zobowi¹zaniom roczna kwota oficjalnej pomocy rozwojowej udzielanej przez UE w 2010 roku powinna podwoiæ siê i osi¹gn¹æ wysokoœæ
ponad 66 miliardów EURO. Co najmniej po³owa tej wspólnej zwiêkszonej kwoty zostanie przeznaczona dla Afryki. Zachêca siê pañstwa cz³onkowskie, aby okreœli³y
orientacyjne harmonogramy przedstawiaj¹ce, w jaki sposób zamierzaj¹ osi¹gn¹æ uzgodnione cele w zakresie oficjalnej pomocy rozwojowej.
60. UE podejmie radykalne reformy maj¹ce na celu poprawê skutecznoœci pomocy
w oparciu o pe³n¹ realizacjê Deklaracji paryskiej z 2005 roku w sprawie skutecznoœci
pomocy oraz o Unijny kodeks postêpowania z 2007 roku w sprawie komplementarnoœci i podzia³u pracy w ramach polityki na rzecz rozwoju.
61. UE bêdzie nadal zwiêkszaæ spójnoœæ polityki na rzecz rozwoju w dwunastu
dziedzinach okreœlonych w 2005 roku, czuwaj¹c przy tym, by zasady tej spójnoœci by³y
czêœci¹ miêdzynarodowego planu dzia³añ na rzecz milenijnych celów rozwoju i skutecznoœci pomocy.
62. UE w pe³ni zrealizuje strategiê UE z 2007 roku dotycz¹c¹ pomocy na rzecz wymiany handlowej, d¹¿¹c do osi¹gniêcia wspólnego celu, jakim jest przeznaczanie do roku 2010
kwoty 2 miliardów EUR rocznie na pomoc zwi¹zan¹ z handlem (1 mld EUR od pañstw
cz³onkowskich i 1 mld EUR od Wspólnoty Europejskiej); bêdzie równie¿ d¹¿yæ do zwiêkszenia poziomu ogólnej pomocy na rzecz wymiany handlowej, stosownie do wzrostu poziomu ogólnej oficjalnej pomocy rozwojowej. Oko³o 50% zwiêkszonej wspólnej kwoty
pomocy zwi¹zanej z handlem udzielanej przez UE bêdzie dostêpne dla krajów AKP.
63. Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje plan dzia³ania UE w zakresie
milenijnych celów rozwoju. UE proponuje krajom, z którymi prowadzi partnersk¹
wspó³pracê na rzecz rozwoju, by równie¿ stosowa³y ten plan dzia³ania, który okreœla,
w granicach czasowych, konkretne etapy i dzia³ania w kontekœcie rozwoju sprzy-
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jaj¹cego ograniczaniu ubóstwa i wzrostowi w kluczowych obszarach, takich jak: ograniczanie ubóstwa i g³odu, edukacja, zdrowie, œrodowisko, równouprawnienie kobiet
i mê¿czyzn oraz upodmiotowienie kobiet, gospodarka wodna, rolnictwo, sektor prywatny i infrastruktura; dzia³ania te przyczyni¹ siê do zapewnienia osi¹gniêcia milenijnych celów rozwoju do 2015 roku.
64. UE jest zdecydowana zapewniæ skuteczne wspólne dzia³ania w odpowiedzi na
nowe wyzwania zwi¹zane z rozwojem, wynikaj¹ce w szczególnoœci ze zmian klimatu
i wysokich cen ¿ywnoœci. W odniesieniu do zmian klimatu UE jest zdecydowana pomagaæ, w stosownych przypadkach, krajom rozwijaj¹cym siê, zw³aszcza najubo¿szym
krajom rozwijaj¹cym siê, które s¹ najbardziej nara¿one na skutki zmian klimatu,
w osi¹ganiu trwa³ego rozwoju gospodarczego i dostosowywaniu siê do zmian klimatu,
zgodnie z osi¹gniêtym na Bali porozumieniem w sprawie rozpoczêcia negocjacji, których celem jest wypracowanie w roku 2009 w Kopenhadze globalnego porozumienia
w sprawie zmian klimatu. Bêdzie pracowaæ nad skutecznym wdro¿eniem sojuszu na
rzecz przeciwdzia³ania zmianom klimatu z 2007 roku i przeanalizuje mo¿liwoœci uruchomienia nowych zasobów finansowych, aby zaradziæ zmianom klimatu i ograniczaæ
ich niekorzystny wp³yw. W tym kontekœcie prace UE bêd¹ prowadzone m.in. na podstawie wniosku Komisji dotycz¹cego œwiatowego mechanizmu finansowania.
Proces barceloñski: Unia na rzecz regionu Morza Œródziemnego
65. Region Morza Œródziemnego jest obszarem o olbrzymim znaczeniu strategicznym dla Unii Europejskiej pod wzglêdem politycznym, gospodarczym i spo³ecznym.
Proces barceloñski jest kluczowym elementem stosunków euro-œrodziemnomorskich
od roku 1995 i umo¿liwi³ zdecydowane propagowanie wspó³pracy wielostronnej
i dwustronnej. Korzystaj¹c z poprzednich sukcesów i umacniaj¹c je, inicjatywa „Proces
barceloñski: Unia na rzecz regionu Morza Œródziemnego” stanie siê nowym bodŸcem
w stosunkach Unii z regionem Morza Œródziemnego. Bêdzie uzupe³nieniem obecnych
stosunków dwustronnych, które bêd¹ nadal prowadzone w obecnych ramach polityki.
66. Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji z 20 maja
2008 r., a w szczególnoœci propozycje dotycz¹ce nadania wzmocnionego wymiaru politycznego i instytucjonalnego stosunkom UE z partnerami z regionu Morza Œródziemnego przy pomocy nowego bodŸca politycznego, zw³aszcza dziêki organizowaniu co
dwa lata szczytów, jak równie¿ propozycje dotycz¹ce zwiêkszenia wspólnej odpowiedzialnoœci za partnerstwo wraz z powo³aniem wspó³przewodnictwa, odpowiednio
uwzglêdniaj¹c odnoœne postanowienia Traktatów.
67. Na tej podstawie UE przeprowadzi konieczne konsultacje z wszystkimi cz³onkami partnerstwa euro-œrodziemnomorskiego, z myœl¹ o przygotowaniu wspólnej deklaracji, która zostanie przyjêta 13 lipca 2008 r. w Pary¿u w trakcie szczytu na rzecz
regionu Morza Œródziemnego.
Partnerstwo wschodnie
68. Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje propozycje rozwijania wymiaru
wschodniego europejskiej polityki s¹siedztwa, która obierze sobie za cel wzmocnienie
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polityki UE – w formie dwustronnej i wielostronnej – wobec partnerów wschodnich
uczestnicz¹cych w europejskiej polityce s¹siedztwa.
69. Rada Europejska zgadza siê, ¿e potrzebne jest dalsze propagowanie wspó³pracy
regionalnej wœród wschodnich s¹siadów UE oraz wspó³pracy miêdzy UE a regionem,
jak równie¿ wspó³pracy dwustronnej miêdzy UE a ka¿dym z tych krajów, na podstawie
zró¿nicowania i podejœcia indywidualnego, z poszanowaniem jednolitych i spójnych
ram europejskiej polityki s¹siedztwa. Ponadto taka wspó³praca powinna przynieœæ dodatkow¹ wartoœæ i uzupe³niaæ ju¿ istniej¹c¹ i planowan¹ wielostronn¹ wspó³pracê
zwi¹zan¹ z europejsk¹ polityk¹ s¹siedztwa i w jej ramach, zw³aszcza synergiê czarnomorsk¹ i wymiar pó³nocny.
70. Zgodnie z powy¿szym Rada Europejska zachêca Komisjê, aby dalej prowadzi³a
prace i przedstawi³a Radzie wiosn¹ 2009 roku wniosek dotycz¹cy zasad funkcjonowania partnerstwa wschodniego, na podstawie odpowiednich inicjatyw.
Inne kwestie
71. Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje zachêcaj¹ce postêpy w realizacji
unijnej strategii nowego partnerstwa z Azj¹ Œrodkow¹, przyjêtej w czerwcu 2007 roku.
Oczekuje dalszego umocnienia partnerstwa Unii z Azj¹ Œrodkow¹.
72. Rada Europejska jest wci¹¿ g³êboko zaniepokojona sytuacj¹ w Zimbabwe i ponownie podkreœla, ¿e nadchodz¹ca druga tura wyborów prezydenckich 27 czerwca
musi byæ przeprowadzona w sposób pokojowy, wolny i sprawiedliwy, zgodnie z miêdzynarodowymi normami i standardami. Dotychczasowa przemoc, zastraszanie i dzia³ania
podejmowane przeciwko organizacjom pozarz¹dowym zmierzaj¹ce do zawieszenia
pomocy i wstrzymania miêdzynarodowego dostêpu do obszarów wiejskich wzmagaj¹
obawy spo³eczeñstwa Zimbabwe i wspólnoty miêdzynarodowej co do warunków, na
jakich zostan¹ przeprowadzone wybory o kluczowym znaczeniu dla przysz³oœci Zimbabwe. Unia Europejska ubolewa, ¿e jej propozycja zapewnienia obecnoœci obserwatorów zosta³a odrzucona. Niezwykle wa¿ne jest, aby zwyczajni obywatele Zimbabwe
wziêli udzia³ w wyborach i aby oddane g³osy by³y liczone szybko i w sposób przejrzysty, zgodnie z zasadami i standardami Po³udniowoafrykañskiej Wspólnoty Rozwoju
(SADC). Obywatele Zimbabwe powinni mieæ mo¿liwoœæ swobodnego wyboru swojej
przysz³oœci, która otworzy drogê ku stabilnoœci politycznej kraju. Druga tura wyborów
prezydenckich przeprowadzona w sposób wolny i sprawiedliwy ma kluczowe znaczenie dla rozwi¹zania obecnego kryzysu. Rada Europejska wzywa Po³udniowoafrykañsk¹ Wspólnotê Rozwoju (SADC) i Uniê Afrykañsk¹, aby jak najszybciej rozmieœci³y
znaczn¹ liczbê obserwatorów wyborów i by dopilnowa³y, by obserwatorzy ci byli
ci¹gle obecni a¿ do zakoñczenia procesu wyborczego i oficjalnego og³oszenia wyników. Rada Europejska ponownie wyra¿a swoj¹ gotowoœæ do podjêcia dodatkowych
œrodków przeciwko osobom odpowiedzialnym za przemoc. UE nadal jest gotowa
wspieraæ i ponownie nawi¹zaæ stosunki z demokratycznym, dzia³aj¹cym zgodnie z prawem i proreformatorskim rz¹dem Zimbabwe.
73. Rada Europejska przyjê³a do wiadomoœci dyskusje dotycz¹ce sytuacji w Sudanie przeprowadzone na forum Rady ds. Ogólnych i Stosunków Zewnêtrznych w dniu
16 czerwca. Jest g³êboko zaniepokojona brakiem wspó³pracy w³adz sudañskich z MTK
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i wzywa rz¹d Sudanu do konstruktywnej wspó³pracy z MTK, UE i wspólnot¹ miêdzynarodow¹. Rada Europejska wezwa³a Radê ds. Ogólnych i Stosunków Zewnêtrznych
do kontynuacji uwa¿nej obserwacji rozwoju sytuacji w Sudanie i do rozwa¿enia dodatkowych œrodków w przypadku braku pe³nej wspó³pracy z ONZ i innymi instytucjami,
w tym MTK.
74. Unia Europejska wyra¿a g³êbokie zaniepokojenie sytuacj¹ ludnoœci w Birmie/Zwi¹zku Myanmar po przejœciu cyklonu Nargis. Z zadowoleniem przyjmuje
wysi³ki ONZ i ASEAN-u, dziêki którym coraz wiêksza czêœæ pomocy mog³a dotrzeæ
do 2,4 mln ludzi, którzy ucierpieli z powodu cyklonu, wzywa jednak w³adze Birmy/Zwi¹zku Myanmar do zniesienia wszystkich pozosta³ych ograniczeñ w rozdzielaniu
pomocy miêdzynarodowej. Rada Europejska podkreœla, ¿e podczas gdy bezpoœrednim
priorytetem jest niesienie pomocy humanitarnej, silniejsza ni¿ kiedykolwiek jest potrzeba rzeczywistego przejœcia do ustroju demokratycznego w Birmie/Zwi¹zku Myanmar. G³êboko ubolewa nad decyzj¹ w³adz Birmy/Zwi¹zku Myanmar o odnowieniu
aresztu domowego Daw Aung San Suu Kyi i ponownie wzywa do uwolnienia wszystkich wiêŸniów politycznych. Rada Europejska ¿a³uje, ¿e sposób przeprowadzenia referendum nie przyczyni³ siê do obejmuj¹cego wszystkie strony przejrzystego procesu
pojednania narodowego, co jest jedyn¹ drog¹ do dobrobytu i stabilnoœci w Birmie/Zwi¹zku Myanmar. Rada Europejska wzywa w³adze do dopilnowania, aby zapowiedziane na 2010 rok wybory zosta³y przygotowane i przeprowadzone w sposób,
który przyczyni siê do wiarygodnego przekszta³cenia obecnego ustroju w ustrój demokratyczny przy pe³nym zaanga¿owaniu wszystkich zainteresowanych stron. W zwi¹zku z powy¿szym Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje osobiste zaanga¿owanie
Sekretarza Generalnego ONZ i podkreœla, ¿e w pe³ni popiera jego misjê dobrych us³ug.
75. Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje deklaracjê z Limy wydan¹ podczas ostatniego szczytu UE – Ameryka £aciñska i Karaiby oraz wzywa do podjêcia
koniecznych wysi³ków, aby do roku 2009 doprowadziæ do koñca negocjacje subregionalne.
76. Rada Europejska zatwierdza sprawozdanie prezydencji w sprawie EPBiO,
³¹cznie z zakresem obowi¹zków nadchodz¹cej prezydencji. Rada Europejska zatwierdza równie¿ sprawozdanie roczne z dzia³alnoœci UE w zakresie zapobiegania konfliktom; kolejne prezydencje zachêca siê do korzystania z dotychczasowych znacznych
postêpów tak, aby Unia sta³a siê bardziej spójna, sprawna i aktywna w tej dziedzinie.
77. Rada Europejska potwierdza, ¿e propagowanie i ochrona praw dziecka, zw³aszcza dzieci dotkniêtych konfliktami zbrojnymi, jest jednym z priorytetów dzia³añ zewnêtrznych UE. Rada Europejska wzywa Komisjê i pañstwa cz³onkowskie do dalszego
zapewniania spójnoœci, komplementarnoœci i koordynacji polityk i programów w zakresie praw cz³owieka, bezpieczeñstwa i rozwoju, aby zaj¹æ siê krótko-, œrednioi d³ugoterminowym wp³ywem konfliktów zbrojnych na dzieci w sposób efektywny,
trwa³y i wszechstronny.
78. Rada Europejska docenia wysi³ki propaguj¹ce Europejski Rok Dialogu Miêdzykulturowego. W tym kontekœcie uznaje wartoœæ wspó³pracy kulturalnej i dialogu miêdzykulturowego jako integralnej czêœci wszystkich odnoœnych polityk zewnêtrznych,
zgodnie z zaleceniami konferencji pt. „Nowe paradygmaty, nowe modele i kultura
w stosunkach zewnêtrznych UE” i pracami prowadzonymi w ramach Sojuszu Cywili-
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zacji. Rada Europejska podkreœla znaczenie wspó³pracy kulturalnej – prowadzonej na
podstawie dialogu ze spo³eczeñstwem obywatelskim – w zajmowaniu siê procesami
i wyzwaniami natury politycznej oraz w propagowaniu kontaktów miêdzy narodami
i w pielêgnowaniu stosunków dobros¹siedzkich.

Za³¹cznik
DEKLARACJA W SPRAWIE BA£KANÓW ZACHODNICH
Podjêto wiele dzia³añ, by europejska perspektywa Ba³kanów Zachodnich sta³a siê
bardziej realna i zauwa¿alna dla spo³ecznoœci tego regionu. W odniesieniu do komunikatu Komisji pt. „Ba³kany Zachodnie: wzmocnienie perspektywy europejskiej” Rada
Europejska podkreœla znaczenie nastêpuj¹cych trzech dziedzin:
1) Rozszerzanie polityk wspólnotowych na Ba³kany Zachodnie i zacieœnianie wspó³pracy
regionalnej. Aby pog³êbiæ bie¿¹c¹ wspó³pracê pomiêdzy UE a regionem Ba³kanów
Zachodnich, przed którymi otwarta jest perspektywa europejska, oraz zacieœniæ
wspó³pracê regionaln¹, Rada Europejska:
– wzywa do podejmowania dzia³añ w celu zachêcenia krajów regionu Ba³kanów
Zachodnich do uczestnictwa w programach i agencjach wspólnotowych;
– oczekuje rozpoczêcia negocjacji w celu ustanowienia traktatu o wspólnocie
transportowej z Ba³kanami Zachodnimi oraz ich szybkiego zakoñczenia;
– uznaje znaczenie skutecznego wdro¿enia wspólnoty energetycznej w Europie
Po³udniowo-Wschodniej;
– podkreœla znaczenie wspó³pracy i reform w przestrzeni wolnoœci, bezpieczeñstwa i sprawiedliwoœci, korzystaj¹c z doœwiadczeñ UE w zwalczaniu przestêpczoœci zorganizowanej i terroryzmu oraz zaleca, by Centrum SECI (Inicjatywa
Wspó³pracy Pañstw Europy Po³udniowo-Wschodniej) znajduj¹ce siê w Bukareszcie, koordynowa³o przygotowanie pierwszej oceny zagro¿enia przestêpczoœci¹ zorganizowan¹ w Europie Po³udniowo-Wschodniej;
– uznaje znaczenie propagowania wspó³pracy s¹dowej w sprawach cywilnych
i handlowych;
– z zadowoleniem przyjmuje poczynione postêpy w zakresie w³¹czania Ba³kanów
Zachodnich do wspólnotowego mechanizmu ochrony ludnoœci i zwraca uwagê
na zamiar Komisji Europejskiej dotycz¹cy dalszego zacieœniania wspó³pracy, tak¿e dziêki zapocz¹tkowaniu inicjatywy na rzecz zmniejszenia ryzyka wyst¹pienia
klêsk ¿ywio³owych;
– zauwa¿a, jak wa¿ne jest przejœcie od paktu stabilnoœci do Rady Wspó³pracy Regionalnej oraz jak istotna jest wspó³praca podejmowana w ramach Œrodkowoeuropejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz wyra¿a pe³ne poparcie dla
takich form wspó³pracy, w któr¹ zaanga¿owane s¹ kraje danego regionu.
2) U³atwianie kontaktów miêdzy narodami i rozwój spo³eczeñstwa obywatelskiego
Propagowanie kontaktów miêdzy narodami Ba³kanów Zachodnich a UE ma ogromne
znaczenie, poniewa¿ u³atwia lepsze wzajemne zrozumienie i pojednanie oraz promuje zasady, na których opiera siê UE. Dlatego te¿ Rada Europejska:
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– z zadowoleniem przyjmuje pomyœlne rozpoczêcie dialogu w sprawie liberalizacji

re¿imu wizowego, zgodnie z pkt 54 konkluzji Rady Europejskiej;
– popiera zamiar Komisji dotycz¹cy zwiêkszenia liczby stypendiów dla studentów

z krajów Ba³kanów Zachodnich przyznawanych w ramach programu Erasmus
Mundus;
– uznaje znaczenie platformy koordynacyjnej ds. badañ na Ba³kanach Zachodnich.
Wzywa do dalszej wspó³pracy w dziedzinie nauki i badañ;
– popiera utworzenie nowego instrumentu w ramach instrumentu pomocy przedakcesyjnej (IPA) w celu wspierania rozwoju spo³eczeñstwa obywatelskiego i dialogu na Ba³kanach Zachodnich, przy jednoczesnym pog³êbianiu partnerstwa
i zacieœnianiu kontaktów ze spo³eczeñstwem obywatelskim pañstw UE.
3) Rozwój gospodarczy i spo³eczny oraz umacnianie dobrych rz¹dów – UE bêdzie
nadal œciœle wspó³pracowaæ z krajami Ba³kanów Zachodnich, aby nasiliæ rozwój
spo³eczno-gospodarczy i umacniaæ dobre rz¹dy oraz bêdzie wspieraæ dalsze postêpy i reformy w tym regionie. Maj¹c na uwadze powy¿szy cel, Rada Europejska:
– z zadowoleniem przyjmuje inicjatywê utworzenia do roku 2010 szeroko zakrojonych ram inwestycyjnych dla Ba³kanów Zachodnich. Wzywa do sprawnej realizacji celów wymienionych w konkluzjach Rady ECOFIN z 14 maja 2008 r.;
– docenia dotychczasowe dzia³ania Regionalnej Szko³y Administracji Publicznej
(ReSPA) i wzywa do przekszta³cenia jej w pe³noprawn¹ szko³ê;
– uznaje zasadniczy wk³ad wspó³pracy kulturalnej w propagowanie wartoœci europejskich i dialogu miêdzykulturowego na Ba³kanach Zachodnich, dziêki czemu
umacnia siê demokratyzacjê, pojednanie i poszanowanie praw cz³owieka.
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Dok. 2.
Posiedzenie Rady Europejskiej w Brukseli
15 i 16 paŸdziernika 2008 r. Konkluzje prezydencji

Rada Europejska zebra³a siê w dniach 15 i 16 paŸdziernika 2008 r. w sytuacji naznaczonej miêdzynarodowym kryzysem gospodarczym i finansowym. Rada Europejska
wyrazi³a zamiar podjêcia skoordynowanych i globalnych dzia³añ maj¹cych na celu
ochronê europejskiego systemu finansowego, a tak¿e deponentów. Rada Europejska
potwierdzi³a cel, jakim jest osi¹gniêcie przed koñcem roku ca³oœciowego porozumienia w sprawie pakietu dotycz¹cego energii/klimatu. Uzgodni³a, ¿e nale¿y przyspieszyæ
prace nad bezpieczeñstwem energetycznym. Przyjê³a Europejski pakt o imigracji i azylu. Jeœli chodzi o stosunki zewnêtrzne, Rada Europejska dokona³a podsumowania realizacji przez Rosjê porozumienia z 8 wrzeœnia, sytuacji w Gruzji oraz stosunków UE ze
wschodnimi s¹siadami. Rada Europejska wys³ucha³a analizy na temat irlandzkiego referendum w sprawie traktatu z Lizbony, któr¹ przedstawi³ premier Irlandii; Rada powróci do tej kwestii w grudniu. Rada Europejska zatwierdzi³a sk³ad grupy refleksji nad
przysz³oœci¹ Unii.
Posiedzenie Rady Europejskiej zosta³o poprzedzone wyst¹pieniem Hansa-Gerta
Pötteringa, przewodnicz¹cego Parlamentu Europejskiego, po czym nast¹pi³a wymiana
pogl¹dów.
SYTUACJA GOSPODARCZA I FINANSOWA
1. W sytuacji kryzysu finansowego Rada Europejska potwierdza, ¿e jest zdecydowana dzia³aæ w sposób skoordynowany i ca³oœciowy, by przywróciæ w³aœciwe funkcjonowanie systemu finansowego, a tym samym zapewniæ normalne i efektywne
finansowanie gospodarki powróciæ na drogê wzrostu i zatrudnienia.
2. Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje œrodki podejmowane od pocz¹tku
kryzysu finansowego przez Europejski Bank Centralny i krajowe banki centralne, jak
równie¿ dobr¹ koordynacjê ich dzia³añ z bankami centralnymi krajów partnerskich.
Wszystkie organy zapewni¹ p³ynnoœæ systemu finansowego w celu ochrony zaufania
i stabilnoœci.
3. Rada Europejska przychylnie odnosi siê do wspólnego planu dzia³ania pañstw
strefy euro z 12 paŸdziernika i przyjmuje jego zasady. Z zadowoleniem przyjmuje równie¿ œrodki zastosowane przez pañstwa cz³onkowskie, zarówno nale¿¹ce, jak i nienale¿¹ce do strefy euro, zgodnie z zasadami tego planu i z poszanowaniem Traktatu.
Nadal obowi¹zuj¹ œrodki krajowe ju¿ zatwierdzone przez Komisjê. Rada Europejska
apeluje do pañstw cz³onkowskich o dopilnowanie, by œrodki krajowe zastosowane
przez nie w przysz³oœci równie¿ by³y zgodne z tymi zasadami, i o uwzglêdnienie
ewentualnych skutków podjêtych przez nie decyzji dla pozosta³ych pañstw cz³onkowskich.
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4. Rada Europejska potwierdza swoje zobowi¹zanie do tego, ¿e we wszystkich okolicznoœciach zastosowane zostan¹ œrodki niezbêdne do zachowania stabilnoœci systemu
finansowego, wsparcia wa¿nych instytucji finansowych, zapobie¿enia bankructwom
i zapewnienia ochrony depozytów osób oszczêdzaj¹cych. Œrodki te maj¹ przede wszystkim – w porozumieniu z bankami centralnymi oraz organami nadzoru – zapewniæ dostateczn¹ p³ynnoœæ instytucjom finansowym, u³atwiæ ich finansowanie oraz dostarczyæ
im zasobów kapita³owych, by mog³y nadal w normalny sposób finansowaæ gospodarkê.
5. Rada Europejska uwa¿a, ¿e œrodkom wsparcia na rzecz instytucji finansowych borykaj¹cych siê z trudnoœciami powinny towarzyszyæ œrodki umo¿liwiaj¹ce zapewnienie
ochrony podatników, przyjêcia odpowiedzialnoœci przez kierownictwo i akcjonariuszy
oraz ochrony uzasadnionych interesów innych podmiotów na rynku. W obecnych
wyj¹tkowych okolicznoœciach stosowanie europejskich zasad nale¿y nadal podporz¹dkowywaæ wymogom szybkiego i elastycznego dzia³ania. Rada Europejska wspiera
Komisjê w stosowaniu w tym duchu zasad dotycz¹cych polityki konkurencji, zw³aszcza w odniesieniu do pomocy pañstwa, przy dalszym przestrzeganiu zasad jednolitego
rynku i zasad pomocy pañstwa.
6. Aby umo¿liwiæ szybk¹ i skuteczn¹ reakcjê w sytuacji kryzysowej, wprowadzony
zostanie nieformalny mechanizm ostrzegania, wymiany informacji i oceny (komórka
ds. kryzysu finansowego). W mechanizm ten zaanga¿owani bêd¹ przedstawiciele pañstwa sprawuj¹cego przewodnictwo w Radzie, przewodnicz¹cego Komisji, prezesa
EBC (w porozumieniu z pozosta³ymi europejskimi bankami centralnymi), przewodnicz¹cego Eurogrupy, a tak¿e rz¹dów pañstw cz³onkowskich. Opieraæ siê on bêdzie na
istniej¹cych strukturach administracyjnych; ka¿de pañstwo cz³onkowskie dotkniête
kryzysem bêdzie mog³o w ka¿dej chwili z niego skorzystaæ; mechanizm ten bêdzie
s³u¿y³ niezw³ocznemu przekazywaniu poufnych informacji instytucjom i wszystkim
pañstwom cz³onkowskim. Pozwoli on na prawid³ow¹ koordynacjê ju¿ podjêtych i planowanych dzia³añ. Rada Europejska zwraca siê do Rady, aby jak najszybciej zakoñczy³a opracowywanie warunków utworzenia i funkcjonowania komórki ds. kryzysu
finansowego.
7. Zagwarantowanie zaufania do systemu finansowego i bankowego oraz ochrony
interesów deponentów i inwestorów wymaga równie¿ od instytucji finansowych, aby
œciœle realizowa³y zalecenia w zakresie przejrzystoœci ich zobowi¹zañ i ryzyka.
8. Rada Europejska podkreœla potrzebê wzmocnienia nadzoru nad europejskim sektorem finansowym, zw³aszcza nad grupami miêdzynarodowymi, oraz pilnego wdro¿enia
harmonogramu Rady ECOFIN z myœl¹ o poprawie koordynacji nadzoru na szczeblu
europejskim. W tym kontekœcie Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje utworzenie przez Komisjê grupy wysokiego szczebla. Przede wszystkim Rada Europejska apeluje do krajowych organów nadzoru, aby co najmniej raz w miesi¹cu zbiera³y siê w celu
wymiany informacji. Rada Europejska popiera przyspieszenie prac tocz¹cych siê nad
wzmocnieniem zasad dotycz¹cych stabilnoœci, w tym nad dyrektywami w sprawie wymogów kapita³owych. Rada Europejska apeluje równie¿ o szybkie przeanalizowanie
wniosku prawodawczego Komisji s³u¿¹cego wzmocnieniu ram prawnych dotycz¹cych
agencji ratingowych i ich nadzoru na szczeblu europejskim. Wzywa do podjêcia szybkich decyzji dotycz¹cych rozwoju europejskich zasad bezpieczeñstwa depozytów, tak
aby zapewniæ ochronê osób oszczêdzaj¹cych. Rada Europejska z zadowoleniem przyj-
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muje decyzjê dotycz¹c¹ standardów rachunkowoœci i ich interpretacji maj¹cych zastosowanie do instytucji finansowych. Ponadto Rada Europejska apeluje o przeprowadzenie
– w porozumieniu z partnerami miêdzynarodowymi – ogólniejszej refleksji na temat
skutków stosowania standardów rachunkowoœci na podstawie wartoœci teoretycznej
i na podstawie wyceny rynkowej dla instytucji finansowych i dla rynku, w tym na temat
ich skutków procyklicznych.
9. Aby skorzystaæ z doœwiadczeñ zebranych podczas obecnego kryzysu i odbudowaæ zaufanie spo³eczeñstwa, Rada Europejska stanowczo apeluje do przyjêcia odpowiedzialnoœci przez wszystkie podmioty systemu finansowego, zw³aszcza sektora
bankowego. Podkreœla, ¿e rzeczywiste wyniki kierowniczych kadr przedsiêbiorstw powinny znaleŸæ odbicie w ich wynagrodzeniu, w tym odprawach („z³oty spadochron”),
które powinny zale¿eæ od z rzeczywistego wk³adu osoby na stanowisku kierowniczym
w osi¹gniêcie przez spó³kê dobrych wyników. W ten sam sposób nale¿y zadbaæ o to, by
zyski z opcji na akcje lub system wynagrodzeñ, zw³aszcza w sektorze finansowym, nie
poci¹ga³y za sob¹ nadmiernego ryzyka ni nadmiernej koncentracji na celach krótkoterminowych. Rada Europejska wzywa pañstwa cz³onkowskie do dzia³añ na rzecz zastosowania tych zasad i zwraca siê do Rady o porz¹dzenie do koñca roku sprawozdania
z podjêtych decyzji.
10. Poza kwesti¹ sektora finansowego Rada Europejska podkreœla, ¿e jest zdecydowana przedsiêwzi¹æ œrodki niezbêdne do tego, by wspieraæ wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Zwraca siê do Komisji o sformu³owanie do koñca roku odpowiednich propozycji
s³u¿¹cych w szczególnoœci utrzymaniu miêdzynarodowej konkurencyjnoœci przemys³u
europejskiego. Rada Europejska podkreœla, ¿e kontynuowanie reform strukturalnych jest
wa¿niejsze ni¿ kiedykolwiek, aby przyczyniæ siê do przywrócenia wzrostu i poprawy zatrudnienia w Europie. Wsparcie dzia³alnoœci gospodarczej nastêpuje dziêki odpowiedniemu poziomowi finansowania. Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje decyzjê
Europejskiego Banku Inwestycyjnego o uruchomieniu kwoty 30 miliardów EUR przeznaczonej na wsparcie europejskich MŒP, a tak¿e zobowi¹zanie tej instytucji do zwiêkszenia mo¿liwoœci jej udzia³u w projektach infrastrukturalnych. Wzywa EBI do
podejmowania w wiêkszym zakresie ryzyka zwi¹zanego z finansowaniem MŒP.
11. Polityki bud¿etowe powinny nadal wpisywaæ siê w ramy zmienionego paktu
stabilnoœci i wzrostu, którego realizacja powinna tak¿e odzwierciedlaæ – zgodnie z jego
zasadami – wyj¹tkowe okolicznoœci, w jakich siê znajdujemy.
12. Unia Europejska powinna dzia³aæ ze swoimi partnerami miêdzynarodowymi na
rzecz rzeczywistej i kompletnej reformy miêdzynarodowego sektora finansowego
opartej na zasadach przejrzystoœci, solidnoœci bankowej, odpowiedzialnoœci, integralnoœci i globalnego zarz¹dzania. Celem tych dzia³añ jest szybkie podjêcie decyzji dotycz¹cych przejrzystoœci, ogólnoœwiatowych standardów regulacji, transgranicznego
nadzoru i zarz¹dzania kryzysowego, unikania konfliktu interesów i stworzenia systemu
wczesnego ostrzegania, tak by wzbudziæ pewnoœæ i zaufanie osób oszczêdzaj¹cych i inwestorów w ka¿dym kraju. Unia w szybkim tempie podejmie stosowne inicjatywy w porozumieniu ze swoimi g³ównymi partnerami i zainteresowanymi miêdzynarodowymi
instytucjami finansowymi. Inicjatywy te zostan¹ starannie przygotowane w ramach UE.
13. Rada Europejska wyra¿a solidarnoœæ z dzia³aniami podejmowanymi przez Islandiê, która jest krajem œciœle zintegrowanym z jednolitym rynkiem UE na mocy poro-
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zumienia EOG i potrzebuje wsparcia ze strony spo³ecznoœci miêdzynarodowej; oczekuje,
¿e kraj ten dotrzyma swoich zobowi¹zañ miêdzynarodowych.
14. Rada Europejska przyjê³a do wiadomoœci sprawozdanie przygotowane przez
prezydencjê we wspó³pracy z Komisj¹ dotycz¹ce niestabilnoœci cen ropy. Wzywa Radê
do szybkiego podjêcia dalszych prac w tej kwestii i zwraca siê do Komisji, aby – w porozumieniu zw³aszcza z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym – niezw³ocznie podjê³a
dzia³ania niezbêdne do propagowania przejrzystoœci w sprawie komercyjnych zapasów
ropy, a tak¿e efektywnoœci energetycznej.
TRAKTAT Z LIZBONY
15. Przypominaj¹c swoje konkluzje z czerwca 2008 roku, Rada Europejska przyjê³a do
wiadomoœci analizê wyników referendum w sprawie traktatu z Lizbony przedstawion¹
przez premiera Irlandii, Briana Cowena. Rz¹d Irlandii bêdzie kontynuowa³ konsultacje,
które maj¹ pomóc w opracowaniu ewentualnego rozwi¹zania tej sytuacji. W tym kontekœcie Rada Europejska postanowi³a powróciæ do tej kwestii na posiedzeniu w grudniu
2008 roku, tak by okreœliæ szczegó³y rozwi¹zania i kierunki dalszego postêpowania.
ENERGIA I ZMIANY KLIMATU
16. Rada Europejska potwierdza, ¿e jest zdecydowana dotrzymaæ ambitnych zobowi¹zañ w dziedzinie polityki w zakresie klimatu i polityki energetycznej, które zatwierdzi³a w marcu 2007 i w marcu 2008 roku. W tym kontekœcie zwraca siê do prezydencji
i Komisji o to, by w najbli¿szych tygodniach przeprowadzi³y wzmo¿one prace, które
umo¿liwi¹ Radzie Europejskiej podjêcie w grudniu 2008 roku decyzji o rozwi¹zaniach
trudnoœci wynikaj¹cych z wdra¿ania; rozwi¹zania powinny byæ odpowiednie dla
wszystkich sektorów gospodarki europejskiej i wszystkich pañstw cz³onkowskich
– z uwzglêdnieniem sytuacji ka¿dego z nich – i zapewniaæ przy tym zadowalaj¹cy
i œciœle okreœlony poziom op³acalnoœci.
BEZPIECZEÑSTWO ENERGETYCZNE
17. Bezpieczeñstwo dostaw energii ma dla Unii Europejskiej priorytetowe znaczenie. Aby je zapewniæ, potrzebna jest odpowiedzialnoœæ i solidarnoœæ wszystkich pañstw
cz³onkowskich. W tym kontekœcie i uwzglêdniaj¹c sprawozdanie przed³o¿one przez
prezydencjê, Rada Europejska postanawia zintensyfikowaæ trwaj¹ce prace, przyjmuj¹c
nastêpuj¹ce wytyczne i zachêcaj¹c Komisjê, by w razie potrzeby przedstawi³a odpowiednie wnioski lub inicjatywy, aby: a) zakoñczyæ prace nad pakietem prawodawczym
dotycz¹cym rynku wewnêtrznego energii elektrycznej i gazu ziemnego przed koñcem
kadencji PE; b) przyspieszyæ realizacjê europejskiego planu dzia³ania na rzecz racjonalizacji zu¿ycia energii oraz strategicznego planu w dziedzinie technologii energetycznych; c) zdecydowanie kontynuowaæ dzia³ania nad dywersyfikacj¹ Ÿróde³ energii, do
czego bezpoœrednio przyczyniaj¹ siê œrodki zaproponowane w pakiecie dotycz¹cym
energii/klimatu; d) wspieraæ lepsze funkcjonowanie rynku, zw³aszcza dziêki wiêkszej
przejrzystoœci w kwestii przep³ywu i poziomu zapasów oraz wymianie informacji na
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temat d³ugoterminowych potrzeb i zasobów; e) rozwin¹æ mechanizmy kryzysowe, które pozwol¹ stawiæ czo³a czasowym przerwom w dostawach; f) wzmocniæ infrastruktury krytyczne, zw³aszcza transeuropejskie sieci energetyczne i terminale skroplonego
gazu ziemnego oraz zakoñczyæ ich tworzenie. Szczególna uwaga zostanie jednoczeœnie
zwrócona na wzajemne po³¹czenia i na przy³¹czenie najbardziej oddalonych krajów
europejskich, po³¹czenia sieci europejskich z infrastruktur¹ dostawcz¹ i na koniecznoœæ dywersyfikacji zarówno Ÿróde³, jak i szlaków zaopatrzeniowych. Rada Europejska popiera inicjatywê Komisji polegaj¹c¹ na opracowaniu planu dzia³ania s³u¿¹cego
przyspieszeniu wzajemnych po³¹czeñ w regionie Morza Ba³tyckiego. W tym celu
przed koñcem roku sporz¹dzony zostanie harmonogram pracy; g) rozwijaæ stosunki
Unii w dziedzinie energii z pañstwami produkuj¹cymi energiê i pañstwami tranzytowymi, maj¹c na uwadze stabilnoœæ dostaw, a tak¿e dywersyfikacjê Ÿróde³ energii i szlaków
zaopatrzeniowych. W tym kontekœcie Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje inicjatywy podjête przez niektóre pañstwa cz³onkowskie w dziedzinie bezpieczeñstwa
energetycznego, w szczególnoœci spotkanie z pañstwami regionu Morza Kaspijskiego
oraz z pañstwami tranzytowymi, które zostanie zorganizowane przez prezydencjê
czesk¹ na wiosnê 2009 roku.
18. Rada Europejska ponownie zajmie siê tym zagadnieniem na posiedzeniu w marcu
2009 roku, aby dokonaæ podsumowania prac i przyj¹æ odpowiednie decyzje, równie¿ w œwietle kolejnego strategicznego przegl¹du dotycz¹cego energii, który przedstawi Komisja.
EUROPEJSKI PAKT O IMIGRACJI I AZYLU
19. Rada Europejska przyjê³a Europejski pakt o imigracji i azylu, który jest wyrazem
zaanga¿owania Unii Europejskiej i jej pañstw cz³onkowskich w prowadzenie sprawiedliwej, skutecznej i spójnej polityki wobec wyzwañ i mo¿liwoœci zwi¹zanych z migracj¹.
Pakt ten bêdzie odt¹d dla Unii i jej pañstw cz³onkowskich podstaw¹ wspólnej polityki
w zakresie imigracji i azylu, realizowanej w duchu solidarnoœci miêdzy pañstwami
cz³onkowskimi i we wspó³pracy z pañstwami trzecimi. Ta wspólna polityka musi siê
opieraæ na w³aœciwym zarz¹dzaniu przep³ywami migracyjnymi – w interesie nie tylko
pañstw przyjmuj¹cych, lecz równie¿ pañstw pochodzenia i samych migrantów.
20. Podstawowe zasady okreœlone w pakcie znajd¹ odbicie w serii dzia³añ, które nale¿y bezzw³ocznie wdro¿yæ zarówno na poziomie Unii Europejskiej, jak i na poziomie
krajowym. Ponadto zasadami tymi bêd¹ siê kierowaæ w szczególnoœci twórcy przysz³ego programu pracy Unii Europejskiej, który Komisja przedstawi w maju 2009 roku
z myœl¹ o jego finalizacji podczas prezydencji szwedzkiej. Realizacja paktu bêdzie
przedmiotem corocznej debaty na forum Rady Europejskiej, pocz¹wszy od jej posiedzenia w czerwcu 2010 r.
DZIA£ANIA PODEJMOWANE W NASTÊPSTWIE POSIEDZENIA
RADY EUROPEJSKIEJ W DNIU 1 WRZEŒNIA 2008 R.
21. Rada Europejska z satysfakcj¹ przyjmuje wycofanie oddzia³ów rosyjskich ze
stref przyleg³ych do Osetii Po³udniowej i Abchazji jako wa¿ny dodatkowy etap realizacji porozumieñ z dnia 12 sierpnia i 8 wrzeœnia, jak równie¿ rozpoczêcie w Genewie
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miêdzynarodowych rozmów, które zosta³y przewidziane w tych porozumieniach. Rada
Europejska wzywa Komisjê i Radê do dalszego prowadzenia pe³nej i dog³êbnej oceny
stosunków miêdzy UE a Rosj¹ z myœl¹ o najbli¿szym szczycie, który ma siê odbyæ
w Nicei w dniu 14 listopada br. Ocena ta zostanie uwzglêdniona podczas dalszego etapu negocjacji dotycz¹cych nowej umowy o partnerstwie z Rosj¹.
22. Unia Europejska jest zdecydowana dalej wspieraæ swoich wschodnich s¹siadów, zw³aszcza w ramach europejskiej polityki s¹siedztwa, w ich dzia³aniach na rzecz
modernizacji gospodarczej i demokratyzacji. Rada Europejska podkreœla w tym kontekœcie, jak wa¿ne s¹ wyniki szczytu UE/Ukraina w Pary¿u, i wzywa do zacieœnienia stosunków miêdzy Uni¹ a Republik¹ Mo³dowy i Gruzj¹ zgodnie z konkluzjami Rady
z dnia 13 paŸdziernika. Zwraca siê do Rady o rozpoczêcie pierwszej analizy propozycji
dotycz¹cych przysz³ego „partnerstwa wschodniego” Unii Europejskiej, które Komisja
ma zamiar przedstawiæ najwczeœniej w listopadzie.
GRUPA REFLEKSJI
23. Rada Europejska zatwierdzi³a propozycjê przewodnicz¹cego i dwóch wiceprzewodnicz¹cych grupy refleksji dotycz¹c¹ sk³adu grupy, zamieszczon¹ w za³¹czniku do
niniejszych konkluzji. Grupa jak najszybciej rozpocznie prace i przeprowadzi analizê
sytuacji zgodnie z mandatem przyjêtym przez Radê Europejsk¹ w grudniu 2007 r. Sekretariat Generalny Rady zapewni grupie wsparcie materialne i logistyczne.
Za³¹cznik 1
SK£AD GRUPY REFLEKSJI
Przewodnicz¹cy: Felipe González Márquez, wiceprzewodnicz¹cy: Vaira ViTe-Freiberga, Jorma Ollila, cz³onkowie: Lykke Friis, Rem Koolhaas, Richard Lambert, Mario
Monti, Rainer Münz, Kalypso Nicolaidis, Nicole Notat, Wolfgang Schuster, Lech Wa³êsa.
Za³¹cznik 2
WYKAZ DOKUMENTÓW REFERENCYJNYCH PRZEDSTAWIONYCH
RADZIE EUROPEJSKIEJ
– Europejski pakt o imigracji i azylu (dok. 13440/08 zatwierdzony przez Radê ds.

WSiSW w dniu 25 wrzeœnia i przyjêty przez Radê Europejsk¹)
– Deklaracja w sprawie wspólnego europejskiego planu dzia³ania pañstw strefy euro

(dok. 14239/08)
– Wytyczne prezydencji opracowane z myœl¹ o kontynuacji prac nad pakietem do-

tycz¹cym energii/klimatu (dok. 14240/08 + REV 1 (cs) + REV 2 (en, de, da, sv, lt, mt,
pl, sk, sl)
– Sprawozdanie prezydencji na temat bezpieczeñstwa energetycznego (dok. 14090/08)
– Sprawozdanie prezydencji na temat niestabilnoœci cen ropy naftowej (dok.
13266/2/08 REV 2) 14368/08
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Dok. 3.
Posiedzenie rady Europejskiej w Brukseli
11 i 12 grudnia 2008 r. Konkluzje prezydencji

Rada Europejska zebra³a siê w dniach 11 i 12 grudnia 2008 r. i zatwierdzi³a europejski plan naprawy gospodarczej odpowiadaj¹cy oko³o 1,5% PKB Unii Europejskiej
(czyli kwocie odpowiadaj¹cej oko³o 200 mld EUR). Plan ten tworzy wspólne ramy
dzia³añ podejmowanych przez pañstwa cz³onkowskie i przez Uniê Europejsk¹, aby zapewniæ spójnoœæ tych dzia³añ i w ten sposób zmaksymalizowaæ ich efekty. Rada Europejska osi¹gnê³a tak¿e porozumienie w sprawie pakietu energetyczno-klimatycznego,
które powinno umo¿liwiæ zakoñczenie prac nad tym pakietem z udzia³em Parlamentu
Europejskiego do koñca roku. To prze³omowe porozumienie pozwoli Unii Europejskiej
wype³niaæ ambitne zobowi¹zania podjête w tej dziedzinie w 2007 roku i zachowaæ przewodni¹ rolê w dzia³aniach na rzecz osi¹gniêcia ambitnego i kompleksowego porozumienia ogólnoœwiatowego w Kopenhadze w przysz³ym roku. Rada Europejska wyrazi³a
wolê nadania nowego impulsu europejskiej polityce bezpieczeñstwa i obrony przez
podjêcie konkretnych decyzji w odpowiedzi na nowe wyzwania zwi¹zane z bezpieczeñstwem. Ponadto Rada Europejska omówi³a kwestie maj¹ce stanowiæ odpowiedŸ na obawy wyra¿one w referendum irlandzkim i okreœli³a dzia³ania maj¹ce umo¿liwiæ wejœcie
w ¿ycie traktatu z Lizbony przed koñcem 2009 roku.
I. TRAKTAT Z LIZBONY
1. Rada Europejska potwierdza traktat z Lizbony za niezbêdny element pozwalaj¹cy rozszerzonej Unii na dzia³anie w sposób bardziej wydajny, demokratyczny i skuteczny, miêdzy innymi na arenie miêdzynarodowej. Chc¹c umo¿liwiæ wejœcie traktatu
w ¿ycie przed koñcem 2009 roku, Rada Europejska, w poszanowaniu celów traktatów,
ustali³a nastêpuj¹ce kierunki dalszego postêpowania.
2. Rada Europejska przypomina, ¿e jeœli chodzi o kwestiê sk³adu Komisji, obecnie
obowi¹zuj¹ce traktaty wymagaj¹, by w roku 2009 liczba komisarzy zosta³a zmniejszona. Rada Europejska postanawia, by – o ile traktat z Lizbony wejdzie w ¿ycie – podjêto,
zgodnie z niezbêdnymi procedurami prawnymi, decyzjê stanowi¹c¹, ¿e w sk³ad Komisji nadal bêdzie wchodziæ jeden obywatel z ka¿dego pañstwa cz³onkowskiego.
3. Rada Europejska z uwag¹ odnotowa³a pozosta³e kwestie budz¹ce zaniepokojenie
narodu irlandzkiego, przedstawione przez premiera Irlandii i zawarte w za³¹czniku 1;
wi¹¿¹ siê one z polityk¹ podatkow¹, kwestiami dotycz¹cymi rodziny, spraw spo³ecznych
i etycznych oraz ze wspóln¹ polityk¹ bezpieczeñstwa i obrony w kontekœcie tradycyjnej
irlandzkiej polityki neutralnoœci. Rada Europejska postanawia, ¿e – pod warunkiem i¿ Irlandia podejmie zobowi¹zanie przedstawione w pkt 4 – wszystkie niepokoj¹ce kwestie
przedstawione w tym oœwiadczeniu zostan¹ rozwi¹zane w sposób satysfakcjonuj¹cy zarówno dla Irlandii, jak i dla pozosta³ych pañstw cz³onkowskich. Niezbêdne gwarancje
prawne zostan¹ zapewnione w odniesieniu do trzech nastêpuj¹cych kwestii:
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– ¿adne postanowienie traktatu z Lizbony nie bêdzie mia³o wp³ywu w odniesieniu do

¿adnego pañstwa na zakres ani wykonywanie kompetencji Unii w dziedzinie opodatkowania;
– traktat z Lizbony nie bêdzie mia³ wp³ywu na politykê bezpieczeñstwa i obrony
pañstw cz³onkowskich, w tym na tradycyjn¹ irlandzk¹ politykê neutralnoœci, ani na
zobowi¹zania wiêkszoœci pozosta³ych pañstw cz³onkowskich;
– fakt przyznania w traktacie z Lizbony prawnego statusu Karcie Praw Podstawowych
Unii Europejskiej jak te¿ postanowienia tego traktatu odnosz¹ce siê do wymiaru
sprawiedliwoœci i spraw wewnêtrznych w ¿aden sposób nie naruszaj¹ ¿adnych postanowieñ konstytucji Irlandii dotycz¹cych prawa do ¿ycia, edukacji i rodziny. Ponadto potwierdzone zostanie du¿e znaczenie, jakie nadaje siê kwestiom okreœlonym
w za³¹czniku 1 lit. d), w tym równie¿ prawom pracowniczym.
4. W œwietle powy¿szych zobowi¹zañ Rady Europejskiej, pod warunkiem skutecznego przeprowadzenia do po³owy 2009 roku dalszych szczegó³owych prac i zak³adaj¹c, ¿e zostan¹ one wykonane w sposób satysfakcjonuj¹cy, rz¹d Irlandii zobowi¹zuje
siê do³o¿yæ starañ, by przed up³ywem obecnej kadencji Komisji traktat z Lizbony zosta³ ratyfikowany.
II. SPRAWY GOSPODARCZE I FINANSOWE
5. Kryzys gospodarczy i finansowy jest kryzysem œwiatowym. Dlatego Unia Europejska dzia³a w porozumieniu ze swoimi partnerami miêdzynarodowymi. Na szczycie
w Waszyngtonie 15 listopada 2008 r. zorganizowanym z jej inicjatywy opracowano
ambitny program prac z myœl¹ o uzgodnionym o¿ywieniu gospodarki œwiatowej, skuteczniejszej regulacji rynków finansowych, wzmocnionym ³adzie globalnym i odrzuceniu protekcjonizmu. Program ten nale¿y zrealizowaæ zgodnie z ustalonym harmonogramem.
Rada jest proszona o organizacjê przygotowañ tych prac wraz z Komisj¹ i o sporz¹dzenie sprawozdania z postêpów tych prac na Radê Europejsk¹ wiosn¹ 2009 roku w perspektywie przysz³ego szczytu, który odbêdzie siê 2 kwietnia przysz³ego roku
w Londynie.
6. Europa okreœli³a w sposób skoordynowany niezbêdne œrodki nadzwyczajne, aby
przywróciæ dobre funkcjonowanie systemu finansowego i zaufanie podmiotów gospodarczych. Rada Europejska podkreœla, ¿e pañstwa cz³onkowskie musz¹ mieæ mo¿liwoœæ bezzw³ocznego ukoñczenia prac nad tymi œrodkami. Wzywa do ich pe³nej
i szybkiej realizacji z udzia³em wszystkich zainteresowanych stron, w ramach wytyczonych przez Radê 2 grudnia 2008 r. Rada Europejska zachêca banki i instytucje finansowe do pe³nego wykorzystania narzêdzi, które s¹ do ich dyspozycji, w celu
podtrzymania i wspierania kredytowania gospodarki, jak i do umo¿liwienia po¿yczkobiorcom skorzystania z obni¿ek podstawowych stóp procentowych. Z tego wzglêdu
nale¿y zadbaæ o to, by œrodki podejmowane we wspólnych ramach, zw³aszcza mechanizmy gwarancji, by³y rzeczywiœcie stosowane w sposób, który przyczyni siê do obni¿enia kosztów finansowania ponoszonych przez instytucje finansowe, z korzyœci¹ dla
przedsiêbiorstw i gospodarstw domowych.
7. Rynki finansowe s¹ wci¹¿ os³abione. Musimy byæ nadal czujni i dalej wprowadzaæ na zasadzie priorytetu œrodki s³u¿¹ce wzmocnieniu stabilnoœci sektora finansowe-

370

Dokumenty unijne

RIE 2’08

go, nadzoru nad nim i zwiêkszeniu jego przejrzystoœci, zw³aszcza œrodki przewidziane
w programie pracy Rady ECOFIN. W tym kontekœcie Rada Europejska chcia³aby, aby
negocjacje z Parlamentem Europejskim doprowadzi³y do szybkiego przyjêcia decyzji
prawodawczych, które by³y przedmiotem podejœcia ogólnego Rady. Wzywa tak¿e do
szybkiego podjêcia decyzji w sprawie innych okreœlonych kwestii priorytetowych,
w szczególnoœci w sprawie agencji ratingowych, nadzoru finansowego i standardów
rachunkowoœci.
8. Obecnie kryzys finansowy dotyka gospodarkê. Strefie euro, a nawet ca³ej Unii,
grozi recesja. W tych wyj¹tkowych okolicznoœciach Europa bêdzie dzia³aæ w sposób
jednolity, silny, szybki i zdecydowany, aby unikn¹æ spirali recesji i wesprzeæ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ i zatrudnienie. Skorzysta ze wszystkich instrumentów, którymi dysponuje, i bêdzie dzia³aæ w sposób skoordynowany, tak aby zmaksymalizowaæ efekty
œrodków podejmowanych przez Uniê i przez ka¿de pañstwo cz³onkowskie. W tym kontekœcie kluczow¹ rolê maj¹ równie¿ do odegrania polityki pañstw cz³onkowskich w zakresie ochrony spo³ecznej i w³¹czenia spo³ecznego.
9. Rada Europejska wyra¿a zgodê na europejski plan naprawy gospodarczej opisany poni¿ej. Plan ten bêdzie stanowiæ spójne ramy dzia³añ, które maj¹ byæ podjête
na szczeblu Unii, jak i œrodków, o których decyduj¹ poszczególne pañstwa cz³onkowskie w zale¿noœci od sytuacji w ka¿dym z nich. W duchu komunikatu Komisji z dnia
26 listopada 2008 r. plan ten wi¹¿e siê z nak³adami odpowiadaj¹cymi ³¹cznie oko³o
1,5% PKB Unii Europejskiej. Przewiduje on równie¿ podjêcie dzia³añ priorytetowych maj¹cych na celu przyspieszenie dostosowania naszych gospodarek do obecnych wyzwañ.
10. W tym kontekœcie Europejski Bank Centralny i pozosta³e banki centralne znacznie obni¿y³y swoje stopy procentowe; tym samym wspieraj¹ wzrost, który nie stanie siê
Ÿród³em inflacji, i przyczyniaj¹ siê do stabilnoœci finansowej.
1 Projekty dyrektyw w sprawie wymogów dotycz¹cych funduszy w³asnych banków, w sprawie wyp³acalnoœci zak³adów ubezpieczeniowych, w sprawie przedsiêbiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartoœciowe i w sprawie
systemów gwarancji depozytów.
11. Je¿eli chodzi o dzia³ania Unii Europejskiej, Rada Europejska popiera w szczególnoœci:
– zwiêkszenie kwoty, jak¹ Europejski Bank Inwestycyjny przeznacza na interwencje –
30 mld EUR w okresie 2009–2010 – zw³aszcza na rzecz ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw, energii ze Ÿróde³ odnawialnych i ekologicznego transportu, w szczególnoœci
na rzecz sektora motoryzacyjnego, a tak¿e utworzenie europejskiego funduszu na
rzecz energii, zmian klimatycznych i infrastruktury 2020 („fundusz Marguerite”) we
wspó³pracy z krajowymi inwestorami instytucjonalnymi;
– uproszczenie procedur i przyspieszenie realizacji programów finansowanych przez
Fundusz Spójnoœci, fundusze strukturalne lub Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich z myœl¹ o wzmocnieniu inwestycji infrastrukturalnych oraz inwestycji na rzecz efektywnoœci energetycznej; na podstawie wykazu
konkretnych projektów, który zostanie przedstawiony przez Komisjê, z uwzglêdnieniem odpowiedniego rozk³adu geograficznego, uruchomienie œrodków umo¿liwiaj¹cych – w ramach bud¿etu wspólnotowego – zwiêkszenie inwestycji w tych sektorach
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i rozwój szerokopasmowego Internetu za poœrednictwem zachêt regulacyjnych, tak¿e w strefach o s³abo rozwiniêtej infrastrukturze;
– szybkie rozpoczêcie przez Europejski Fundusz Spo³eczny uzupe³niaj¹cych dzia³añ
s³u¿¹cych wsparciu zatrudnienia, zw³aszcza na rzecz ludnoœci w najtrudniejszym
po³o¿eniu, ze zwróceniem szczególnej uwagi na najmniejsze przedsiêbiorstwa, zmniejszaj¹c pozap³acowe koszty pracy;
– mobilizacjê na rzecz zatrudnienia w kluczowych sektorach gospodarki europejskiej,
w szczególnoœci za pomoc¹ europejskiego funduszu dostosowania do globalizacji,
w tym dziêki udoskonaleniu i przyspieszeniu jego procedur;
– mo¿liwoœæ stosowania przez pañstwa cz³onkowskie, które wyra¿¹ takie ¿yczenie,
obni¿onych stawek VAT w pewnych sektorach; Rada Europejska zwraca siê do Rady
ECOFIN o rozwi¹zanie tej kwestii do marca 2009 roku;
– dwuletnie zwolnienie powy¿ej progu de minimis w kwestii pomocy pañstwa w przypadku kwot nieprzekraczaj¹cych 500 000 EUR i dostosowanie ram niezbêdne do
zwiêkszenia wsparcia dla przedsiêbiorstw, w szczególnoœci MŒP, a tak¿e pe³n¹ realizacjê planu dzia³ania na rzecz programu Small Business Act przyjêtego przez Radê
1 grudnia 2008 r.
– wykorzystanie w latach 2009–2010 przyspieszonych procedur zawartych w dyrektywach w sprawie zamówieñ publicznych, co jest uzasadnione wyj¹tkowym charakterem bie¿¹cej sytuacji gospodarczej, w celu skrócenia z 87 do 30 dni czasu trwania
procedur przetargowych najczêœciej stosowanych w odniesieniu do g³ównych projektów publicznych;
– dalsze ogólne i znaczne zmniejszenie obci¹¿eñ administracyjnych przedsiêbiorstw.
Rada Europejska zwraca siê do Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji o jak najszybsze przyjêcie niezbêdnych decyzji, w tym w stosownym przypadku dotycz¹cych
ram regulacyjnych, w pe³nym poszanowaniu obecnej perspektywy finansowej i procedur zawartych w porozumieniu miêdzyinstytucjonalnym, w jak najkrótszym terminie.
12. Ze swojej strony pañstwa cz³onkowskie przedsiêwziê³y ju¿ pewn¹ liczbê wa¿nych œrodków dostosowanych do ich indywidualnej sytuacji i pozostawiaj¹cych ró¿ne pola manewru. Maj¹c na uwadze skalê kryzysu, niezbêdne s¹ zwiêkszone
i skoordynowane dzia³ania w ramach wspólnego podejœcia w oparciu o nastêpuj¹ce
wytyczne:
– œrodki wsparcia popytu musz¹ mieæ na celu skutki natychmiastowe, byæ ograniczone w czasie i byæ ukierunkowane na sektory najbardziej dotkniête kryzysem i najwa¿niejsze z punktu widzenia struktury gospodarki (np. sektor motoryzacyjny
i budowlany);
– œrodki te mog¹ przyj¹æ formê – w zale¿noœci od sytuacji poszczególnych pañstw –
wzrostu wydatków publicznych, rozs¹dnych redukcji obci¹¿eñ podatkowych, obni¿enia sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne, szczególnych form wsparcia dla niektórych
kategorii przedsiêbiorstw lub pomocy bezpoœredniej dla gospodarstw domowych,
zw³aszcza tych, które znajduj¹ siê w szczególnie trudnej sytuacji;
– bêd¹ im towarzyszyæ zwiêkszone starania w zakresie wdro¿enia reform strukturalnych
w ramach strategii lizboñskiej. Reformy te bêd¹ siê koncentrowaæ na zwiêkszonym finansowaniu inwestycji i infrastruktury, poprawie konkurencyjnoœci przedsiêbiorstw,
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wiêkszym wsparciu dla MŒP i promowaniu zatrudniania pracowników, innowacji,
badañ i rozwoju oraz edukacji i szkoleñ.
13. Rada Europejska podkreœla, ¿e zmieniony pakt stabilnoœci i wzrostu pozostaje
fundamentem bud¿etowych ram UE. Zapewnia on elastycznoœæ umo¿liwiaj¹c¹ wdro¿enie ogó³u œrodków przewidzianych w planie naprawczym. Maj¹c œwiadomoœæ, ¿e œrodki
te tymczasowo pog³êbi¹ deficyty, Rada Europejska potwierdza swoje pe³ne zaanga¿owanie na rzecz zrównowa¿onych finansów publicznych i wzywa pañstwa cz³onkowskie do
jak najszybszego wznowienia realizacji œredniookresowych celów bud¿etowych zawartych w pakcie, w miarê poprawy sytuacji gospodarczej.
14. W obecnych okolicznoœciach stosowanie przez Komisjê zasad konkurencji równie¿ powinno odpowiadaæ wymogom szybkiego i elastycznego dzia³ania. W tym kontekœcie Rada Europejska z zadowoleniem odnosi siê zw³aszcza do przyjêcia przez
Komisjê nowych wytycznych dla instytucji finansowych i apeluje o ich szybkie
wdro¿enie.
15. Rada Europejska jest przekonana, ¿e ten ambitny plan naprawczy, zbie¿ny z podobnymi inicjatywami realizowanymi przez inne g³ówne gospodarki œwiatowe, w decyduj¹cy sposób przyczyni siê do szybkiego powrotu gospodarki europejskiej na drogê
wzrostu i tworzenia miejsc pracy. Pocz¹wszy od posiedzenia w marcu 2009 roku Rada
Europejska bêdzie dokonywaæ oceny realizacji planu naprawy, a w razie potrzeby bêdzie mog³a go uzupe³niaæ lub dostosowywaæ.
16. Rada Europejska wzywa Radê i Komisjê do podjêcia dialogu z pañstwami
produkuj¹cymi wêglowodory w celu znalezienia œrodków trwa³ej stabilizacji cen
energii.
17. Rada Europejska zgadza siê z celem polegaj¹cym na tym, by w tym roku na forum Œwiatowej Organizacji Handlu osi¹gn¹æ porozumienie w sprawie warunków, które pozwol¹ na zakoñczenie dauhañskiej agendy rozwoju w sposób ambitny, globalny
i zrównowa¿ony.
18. Europa musi dalej inwestowaæ w swoj¹ przysz³oœæ. Zale¿y od tego jej dobrobyt
w przysz³oœci. Rada Europejska apeluje o uruchomienie europejskiego planu na rzecz
innowacji, w po³¹czeniu z rozwojem europejskiej przestrzeni badawczej i z refleksj¹ na
temat przysz³oœci strategii lizboñskiej po roku 2010, obejmuj¹cego wszystkie warunki
zrównowa¿onego rozwoju i podstawowe technologie przysz³oœci (w szczególnoœci
energiê, technologie informacyjne, nanotechnologie, technologie kosmiczne i zwi¹zane
z nimi us³ugi, nauki biologiczne).
III. ENERGIA I ZMIANY KLIMATYCZNE
19. Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje wyniki prac prowadzonych
z Parlamentem Europejskim w ramach procedury wspó³decyzji, które pozwoli³y na
osi¹gniêcie szerokiego porozumienia co do zasady w sprawie zasadniczej czêœci czterech wniosków sk³adaj¹cych siê na energetyczno-klimatyczny pakiet prawodawczy.
Z zadowoleniem przyjmuje równie¿ fakt, ¿e osi¹gniête zosta³o ca³kowite porozumienie
w sprawie wniosków prawodawczych dotycz¹cych emisji CO2 pochodz¹cej z lekkich
pojazdów samochodowych, jakoœci paliw oraz dyrektywy o odnawialnych Ÿród³ach
energii.
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20. Rada Europejska omówi³a kwestie wdro¿enia pakietu oraz kwestie wci¹¿ nierozstrzygniête. Osi¹gnê³a porozumienie w sprawie elementów przedstawionych w dokumencie 17215/08.
21. Rada Europejska wzywa Radê, aby w zwi¹zku z powy¿szym d¹¿y³a do porozumienia z Parlamentem Europejskim, tak aby umo¿liwiæ przed koñcem roku osi¹gniêcie
porozumienia w sprawie ca³ego pakietu w pierwszym czytaniu.
22. Pakiet ten zapewni realizacjê ambitnych zobowi¹zañ w dziedzinie energii i klimatu podjêtych przez Uniê Europejsk¹ w marcu 2007 roku i marcu 2008 roku, w szczególnoœci realizacjê celu zak³adaj¹cego obni¿enie emisji gazów cieplarnianych o 20%
w 2020 roku. Rada Europejska potwierdza zobowi¹zanie Unii Europejskiej do zwiêkszenia skali redukcji do 30% w ramach ambitnego i kompleksowego porozumienia
ogólnoœwiatowego w Kopenhadze w sprawie zmian klimatycznych, obejmuj¹cego
okres po roku 2012, pod warunkiem ¿e pozosta³e kraje rozwiniête zobowi¹¿¹ siê
do osi¹gniêcia porównywalnych redukcji emisji i ¿e bardziej zaawansowane gospodarczo kraje rozwijaj¹ce siê wnios¹ wk³ad dostosowany do ich odnoœnych obowi¹zków
i mo¿liwoœci.
23. W marcu 2010 roku Komisja przedstawi Radzie Europejskiej szczegó³ow¹ analizê wyników prac konferencji kopenhaskiej, w tym w sprawie przejœcia od redukcji
o 20% do redukcji o 30%. Rada Europejska przyst¹pi na tej podstawie do oceny sytuacji, w tym skutków na konkurencyjnoœæ europejskiego sektora przemys³owego i innych sektorów gospodarki.
24. W kontekœcie tego porozumienia i planu naprawy gospodarczej niezbêdna jest
intensyfikacja dzia³añ z myœl¹ o poprawie efektywnoœci energetycznej budynków i infrastruktury energetycznej, promowaniu produktów ekologicznych oraz wspieraniu
starañ podejmowanych przez sektor motoryzacyjny zmierzaj¹cych do produkowania
pojazdów bardziej przyjaznych œrodowisku.
25. Starania Unii na rzecz powstrzymania zmian klimatycznych id¹ w parze ze
zdecydowanymi dzia³aniami s³u¿¹cymi zwiêkszeniu bezpieczeñstwa energetycznego,
w tym dzia³aniami w zakresie mostów energetycznych i dzia³aniami na rzecz przy³¹czenia krajów najbardziej odizolowanych od europejskiej sieci. Z tego wzglêdu Rada
Europejska wzywa Radê, by na podstawie wytycznych okreœlonych w jej konkluzjach
z paŸdziernika 2008 roku, przeprowadzi³a szybk¹ analizê planu dzia³ania w sprawie
bezpieczeñstwa energetycznego i solidarnoœci energetycznej, przedstawionego przez
Komisjê, z myœl¹ o posiedzeniu Rady Europejskiej w marcu 2009 roku.
IV. WSPÓLNA POLITYKA ROLNA
26. Rada Europejska podkreœla wagê porozumienia osi¹gniêtego w Radzie w sprawie oceny funkcjonowania reformy WPR.
27. Rada Europejska wyrazi³a poparcie dla dzia³añ podjêtych przez Irlandiê w obliczu sytuacji na rynku wieprzowiny, a tak¿e dla szybko podjêtych przez to pañstwo
œrodków ostro¿noœciowych. Zwraca siê do Komisji, by udzieli³a wsparcia rolnikom
i rzeŸniom w Irlandii, wspó³finansuj¹c œrodki konieczne do usuniêcia odpowiednich
zwierz¹t i produktów z rynku.
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V. STOSUNKI ZEWNÊTRZNE ORAZ EUROPEJSKA POLITYKA
BEZPIECZEÑSTWA I OBRONY
Europejska polityka s¹siedztwa
28. Rada Europejska zatwierdza wytyczne wynikaj¹ce z posiedzenia ministerialnego, które odby³o siê w Marsylii w dniach 3–4 listopada 2008 r.; wytyczne te pozwoli³y
doprecyzowaæ zasady funkcjonowania Unii dla Œródziemnomorza. Apeluje, w ramach
wprowadzonych w ten sposób struktur, o kontynuowanie ambitnej realizacji tej inicjatywy we wszystkich jej wymiarach.
29. Podobnie partnerstwo wschodnie pozwoli w istotny sposób wzmocniæ politykê UE
wobec wschodnich partnerów europejskiej polityki s¹siedztwa (Armenia, Azerbejd¿an,
Bia³oruœ, Gruzja, Republika Mo³dowy, Ukraina) w aspekcie dwustronnym i wielostronnym; bêdzie równie¿ uzupe³nieniem innych rodzajów wspó³pracy prowadzonej ju¿ z pañstwami s¹siaduj¹cymi z Uni¹, takich jak synergia czarnomorska, któr¹ bêdzie trzeba
uwzglêdniaæ. Partnerstwo wschodnie powinno pomóc krajom partnerskim w dokonywaniu postêpów w procesie reform, przyczyniaj¹c siê tym samym do ich stabilnoœci i zbli¿enia
z UE. Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje wnioski przedstawione przez Komisjê
w komunikacie z 3 grudnia 2008 r. i zobowi¹zuje Radê do ich przeanalizowania i do z³o¿enia jej sprawozdania, tak by na posiedzeniu w marcu 2009 roku mog³a zatwierdziæ tê ambitn¹ inicjatywê i by partnerstwo wschodnie zosta³o uruchomione na jednym ze szczytów
z krajami partnerskimi zorganizowanych przez nadchodz¹c¹ prezydencjê czesk¹.
Europejska polityka bezpieczeñstwa i obrony
30. Rada Europejska chcia³aby – poprzez za³¹czone oœwiadczenie – nadaæ nowy
impuls europejskiej polityce bezpieczeñstwa i obrony. W poszanowaniu zasad Karty
Narodów Zjednoczonych i decyzji Rady Bezpieczeñstwa ONZ polityka ta nadal bêdzie
siê rozwijaæ w pe³nej komplementarnoœci z dzia³aniami NATO w ramach uzgodnionego partnerstwa strategicznego miêdzy UE a NATO i w poszanowaniu ich niezale¿noœci
w podejmowaniu decyzji i ich procedur. W tym celu Rada Europejska przychyla siê do
analizy sprawozdania z realizacji europejskiej strategii bezpieczeñstwa z 2003 roku
i zatwierdza oœwiadczenia przyjête przez Radê, które uzgadniaj¹ nowe cele, aby
wzmocniæ i zoptymalizowaæ europejskie zdolnoœci w najbli¿szych latach, i podkreœlaj¹
gotowoœæ UE do dzia³ania na rzecz miêdzynarodowego pokoju i bezpieczeñstwa oraz
faktycznego zapewnienia bezpieczeñstwa swoim obywatelom.
Za³¹cznik 1
OŒWIADCZENIE WYSZCZEGÓLNIAJ¥CE KWESTIE BUDZ¥CE
ZANIEPOKOJENIE NARODU IRLANDZKIEGO ZWI¥ZANE
Z TRAKTATEM Z LIZBONY, PRZEDSTAWIONE PRZEZ PREMIERA IRLANDII
a) Dopilnowanie, by spe³nione zosta³y wymogi Irlandii dotycz¹ce utrzymania jej tradycyjnej polityki neutralnoœci;
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b) Dopilnowanie, by postanowienia traktatu z Lizbony nie wp³ynê³y na dalsze stosowanie przepisów konstytucji Irlandii o prawie do ¿ycia, o edukacji i o rodzinie;
c) Dopilnowanie, by traktat z Lizbony nie skutkowa³ wprowadzeniem jakichkolwiek
zmian w odniesieniu do zakresu lub wykonywania kompetencji Unii w dziedzinie
opodatkowania;
d) Potwierdzenie, ¿e Unia przywi¹zuje wielk¹ wagê do:
– postêpu spo³ecznego i ochrony praw pracowniczych;
– us³ug publicznych, jako niezbêdnego instrumentu zapewniaj¹cego spójnoœæ spo³eczn¹ i regionaln¹;
– odpowiedzialnoœci pañstw cz³onkowskich za œwiadczenie us³ug edukacyjnych
i zdrowotnych;
– zasadniczej roli i szerokiego zakresu uprawnieñ organów krajowych, regionalnych i lokalnych w zakresie œwiadczenia, zlecania i organizowania us³ug niemaj¹cych charakteru gospodarczego œwiadczonych w interesie ogólnym, na
które nie bêd¹ mia³y wp³ywu ¿adne postanowienia traktatu z Lizbony, w tym postanowienia dotycz¹ce wspólnej polityki handlowej.
OŒWIADCZENIE RADY EUROPEJSKIEJ. TRAKTAT Z LIZBONY
– ŒRODKI PRZEJŒCIOWE DOTYCZ¥CE PREZYDENCJI RADY
EUROPEJSKIEJ I PREZYDENCJI RADY DO SPRAW ZAGRANICZNYCH
Je¿eli traktat z Lizbony wejdzie w ¿ycie w momencie, gdy pó³roczna prezydencja
Rady ju¿ siê rozpocznie, Rada Europejska – chc¹c uwzglêdniæ prace przygotowawcze
i zapewniæ harmonijny przebieg prac – ustala nastêpuj¹ce œrodki przejœciowe:
– w³aœciwe organy pañstwa cz³onkowskiego sprawuj¹cego w tym czasie pó³roczn¹
prezydencjê Rady bêd¹ do koñca danego pó³rocza nadal przewodniczyæ wszystkim posiedzeniom Rady i Rady Europejskiej oraz posiedzeniom z udzia³em pañstw trzecich;
– pañstwo cz³onkowskie obejmuj¹ce pó³roczn¹ prezydencjê Rady w nastêpnej kolejnoœci bêdzie mia³o za zadanie podj¹æ w tym pó³roczu konkretne konieczne œrodki
zwi¹zane z organizacyjnymi i merytorycznymi aspektami sprawowania prezydencji
Rady Europejskiej i Rady do Spraw Zagranicznych – zgodnie z postanowieniami
traktatu. W tych kwestiach prowadzone bêd¹ œcis³e konsultacje miêdzy prezydencj¹
a (wybranym) przewodnicz¹cym Rady Europejskiej i (mianowanym) wysokim
przedstawicielem Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeñstwa.
OŒWIADCZENIE RADY EUROPEJSKIEJ. TRAKTAT Z LIZBONY
– ŒRODKI PRZEJŒCIOWE DOTYCZ¥CE
SK£ADU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
Je¿eli traktat z Lizbony wejdzie w ¿ycie po wyborach do Parlamentu Europejskiego
zaplanowanych na czerwiec 2009 roku, jak najszybciej przyjête zostan¹ œrodki przejœciowe – zgodnie z koniecznymi procedurami prawnymi – by do koñca kadencji
2009–2014 zwiêkszyæ – zgodnie z liczbami przedstawionymi w ramach konferencji
miêdzyrz¹dowej, która zatwierdzi³a traktat z Lizbony – liczbê pos³ów do Parlamentu
Europejskiego z dwunastu pañstw cz³onkowskich, którym przyznano tak¹ wiêksz¹
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liczbê. W zwi¹zku z tym do koñca kadencji 2009–2014 ca³kowita liczba pos³ów do
Parlamentu Europejskiego wzroœnie z 736 do 754. Nale¿y d¹¿yæ do tego, by zmiana ta
wesz³a w ¿ycie, o ile to mo¿liwe, w roku 2010.
OŒWIADCZENIE RADY EUROPEJSKIEJ. TRAKTAT Z LIZBONY
– MIANOWANIE CZ£ONKÓW PRZYSZ£EJ KOMISJI
Rada Europejska postanawia, ¿e proces mianowania cz³onków przysz³ej Komisji –
a zw³aszcza jej przewodnicz¹cego – rozpocznie siê niezw³ocznie po wyborach do Parlamentu Europejskiego zaplanowanych na czerwiec 2009 roku.

Za³¹cznik 2
OŒWIADCZENIE RADY EUROPEJSKIEJ W SPRAWIE WZMOCNIENIA
EUROPEJSKIEJ POLITYKI BEZPIECZEÑSTWA I OBRONY
1. Od dziesiêciu lat Unia Europejska jest uznanym podmiotem w globalnej polityce.
Wziê³a na siebie rosn¹ce zobowi¹zania, na co wskazuj¹ jej coraz bardziej ambitne
i zró¿nicowane misje cywilne i wojskowe w s³u¿bie skutecznego multilateralizmu i pokoju.
2. Dzia³ania Unii nadal opieraj¹ siê na wspólnej analizie zagro¿eñ i ryzyka, które
maj¹ wp³yw na wspólne interesy Europejczyków. W zwi¹zku z tym Rada Europejska
przychyla siê do analizy przedstawionej przez Sekretarza Generalnego/Wysokiego
Przedstawiciela, we wspó³pracy z Komisj¹, w dokumencie, w którym ponownie przeanalizowano realizacjê strategii bezpieczeñstwa z 2003 roku, by j¹ usprawniæ i uzupe³niæ o nowe elementy. Dokument ten pokazuje, ¿e zagro¿enia rozpoznane w 2003
roku s¹ wci¹¿ aktualne, ale równie¿ pojawi³y siê nowe rodzaje ryzyka, które mog¹ zagroziæ bezpoœrednio lub poœrednio bezpieczeñstwu UE i którym musi ona sprostaæ we
wszelkich aspektach.
3. By zmierzyæ siê z tymi wyzwaniami, Rada Europejska zamierza zaradziæ niedostatkowi œrodków, którymi dysponuje Europa, zwiêkszaj¹c stopniowo jej potencja³ cywilny i wojskowy. Wysi³ek ten jest jednoczeœnie warunkiem, którego spe³nienie ma
pozwoliæ Europejczykom w wiarygodny i skuteczny sposób wywi¹zaæ siê z ich obowi¹zków w ramach odnowionego partnerstwa transatlantyckiego; Rada Europejska potwierdza swoje zaanga¿owanie w to partnerstwo. Z tego wzglêdu przy³¹cza siê do
oœwiadczenia w sprawie zdolnoœci przyjêtego przez Radê, w którym ustanowiono konkretne i wymierne cele, tak by w najbli¿szych latach UE by³a w stanie prowadziæ jednoczeœnie poza swoim terytorium wiele operacji cywilnych i wojskowych o ró¿nej skali
zgodnie z najbardziej prawdopodobnymi scenariuszami1.
1

W najbli¿szych latach Europa bêdzie musia³a byæ przygotowana do tego, by – zgodnie z ustalonym za³o¿eniem, zak³adaj¹cym rozmieszczenie w miejscu konfliktu 60 000 ¿o³nierzy w ci¹gu 60 dniu
w przypadku powa¿niejszej operacji – w ramach ró¿norakich operacji przewidzianych w celu podstawowym 2010 i w cywilnym celu podstawowym 2010 zaplanowaæ i przeprowadziæ jednoczeœnie:
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4. Taki odnowiony cel wymaga zaanga¿owania, by rozwijaæ zdolnoœci, z naciskiem
na potencja³ dzia³ania, elastycznoœæ i interoperacyjnoœæ. Do ich realizacji konieczne s¹,
na zasadzie dobrowolnoœci, innowacyjne dzia³ania w zakresie specjalizacji, ³¹czenia
zasobów oraz wspólnego prowadzenia du¿ych projektów dotycz¹cych sprzêtu, przede
wszystkim w zakresie planowania, zarz¹dzania kryzysowego, przestrzeni kosmicznej
i bezpieczeñstwa morskiego. Z tego wzglêdu oœwiadczenie w sprawie zdolnoœci opisuje wiele konkretnych projektów w kluczowych sektorach. Rada Europejska wyra¿a determinacjê we wspieraniu tych wysi³ków w d³u¿szym okresie i apeluje do pañstw
cz³onkowskich o prze³o¿enie tych zobowi¹zañ na krajowe wymogi w zakresie sprzêtu.
5. Strategiczn¹ i gospodarcz¹ koniecznoœci¹ jest restrukturyzacja przemys³owego
i technologicznego zaplecza europejskiej obrony, w szczególnoœci w oparciu o europejskie centra doskona³oœci, tak by zapewniæ jej trwa³oœæ i konkurencyjnoœæ; nale¿y przy
tym unikaæ zbêdnych dzia³añ. Restrukturyzacja ta wymaga wzmocnienia mechanizmów ³adu korporacyjnego, wiêkszego wysi³ku w dziedzinie badañ i technologii, a tak¿e
zdynamizowania europejskiego rynku uzbrojenia. Z tego wzglêdu Rada Europejska
wzywa do szybkiego zakoñczenia prac nad dyrektyw¹ w sprawie wewn¹trzwspólnotowego transferu sprzêtu obronnego i dyrektyw¹ w sprawie zamówieñ publicznych
w dziedzinie obronnoœci. Rada Europejska popiera równie¿ decyzjê o rozpoczêciu realizacji inicjatywy, inspirowanej programem Erasmus, która ma u³atwiæ wymianê
m³odych oficerów w Europie.
6. Rada Europejska wspiera dzia³ania Sekretarza Generalnego/Wysokiego Przedstawiciela, które maj¹ doprowadziæ do utworzenia nowej jednolitej cywilno-wojskowej struktury strategicznego planowania operacji i misji EPBiO.
7. Rada Europejska zaznacza, ¿e Unia jest zdecydowana dalej wspieraæ Organizacjê
Narodów Zjednoczonych oraz wspieraæ wysi³ki regionalnych organizacji bezpieczeñstwa, w tym Unii Afrykañskiej, na rzecz promowania miêdzynarodowego pokoju
i bezpieczeñstwa. Potwierdza równie¿ cel zak³adaj¹cy wzmocnienie strategicznego
partnerstwa miêdzy UE a NATO, tak by by³o ono zdolne stawiæ czo³a aktualnym potrzebom, w duchu wzajemnego wzmacniania i poszanowania autonomii decyzyjnej.
Z tego wzglêdu popiera utworzenie nieformalnej grupy wysokiego szczebla UE–NATO,
– dwie wa¿ne operacje na rzecz stabilizacji i odbudowy, anga¿uj¹ce odpowiedni¹ liczbê personelu
cywilnego wspieranego przez nie wiêcej ni¿ 10 000 ¿o³nierzy w okresie co najmniej dwóch lat;
– dwie operacje szybkiego reagowania o ograniczonym czasie trwania, z wykorzystaniem w szczególnoœci grup bojowych UE;
– operacjê pilnej ewakuacji obywateli europejskich (w mniej ni¿ 10 dni), z uwzglêdnieniem podstawowej roli, jak¹ ka¿de pañstwo odgrywa w odniesieniu do swoich obywateli, i z wykorzystaniem
koncepcji pañstwa przewodniego w kwestiach konsularnych;
– misjê obserwacyjn¹ zwi¹zan¹ z zakazem ¿eglugi lub zakazem lotów;
– cywilno-wojskow¹ operacjê pomocy humanitarnej trwaj¹c¹ do 90 dni;
– kilkanaœcie cywilnych misji EPBiO (np. misji policyjnych, misji w zakresie praworz¹dnoœci, administracji cywilnej, ochrony ludnoœci, reformy sektora bezpieczeñstwa lub misji obserwacyjnych)
o ró¿nym charakterze – tak¿e w sytuacji, w której konieczne jest szybkie reagowanie – w tym jedn¹
wiêksz¹ misjê (licz¹c¹ do 3000 ekspertów), która mog³aby trwaæ kilka lat.
Prowadz¹c te operacje i misje Unia Europejska wykorzystuje, w odpowiedni sposób i zgodnie
z w³asnymi procedurami, œrodki i zdolnoœci pañstw cz³onkowskich, Unii Europejskiej, a w stosownym przypadku w ramach swoich operacji wojskowych – œrodki i zdolnoœci NATO.
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by w sposób pragmatyczny usprawniæ wspó³pracê miêdzy obiema organizacjami w terenie. Powtarza, ¿e istnieje koniecznoœæ pe³nego zbadania uzgodnionej mo¿liwoœci
w³¹czenia do EPBiO europejskich sojuszników UE niebêd¹cych jej cz³onkami, z poszanowaniem procedur unijnych.
8. Ponadto Rada Europejska zatwierdza oœwiadczenie w sprawie bezpieczeñstwa
miêdzynarodowego przyjête przez Radê, która przyjmuje konkretne dzia³ania, by pomóc UE odgrywaæ aktywniejsz¹ rolê w zwalczaniu terroryzmu, rozprzestrzeniania broni
masowego ra¿enia, przestêpczoœci zorganizowanej i ataków cybernetycznych. Zwraca
siê do Rady i pañstw cz³onkowskich, by dziêki zastosowaniu w³aœciwych polityk i instrumentów zapewni³y jego konkretn¹ realizacjê.
Konkluzje prezydencji – Bruksela, 11 i 12 grudnia 2008 r.

Za³¹cznik 3
OŒWIADCZENIE RADY EUROPEJSKIEJ W SPRAWIE
BLISKIEGO WSCHODU
Bliskowschodni proces pokojowy pozostanie jednym z g³ównych priorytetów Unii
Europejskiej w roku 2009. Sprawiedliwy, trwa³y i ogólny pokój jest pilnie potrzebny.
UE do³o¿y wszelkich starañ – tak praktycznie, jak i politycznie – aby kontynuowaæ
proces pokojowy w przysz³ym roku w œcis³ej wspó³pracy ze swoimi miêdzynarodowymi partnerami, w szczególnoœci z kwartetem, tak aby wypracowaæ rozwi¹zanie konfliktu izraelsko-palestyñskiego w oparciu o pokojowe i bezpieczne wspó³istnienie
dwóch pañstw. UE bêdzie równie¿ wspieraæ rozmowy Izraela z Syri¹ i, o ile bêdzie to
mo¿liwe, z Libanem. Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje wysi³ki zmierzaj¹ce
do o¿ywienia arabskiej inicjatywy pokojowej (w tym pismo arabskich ministrów spraw
zagranicznych do prezydenta-elekta Baracka Obamy) jako element kompleksowego
rozwi¹zania pokojowego miêdzy Izraelem a reszt¹ regionu. Apelujemy do nowego
rz¹du Stanów Zjednoczonych o przy³¹czenie siê do naszych dzia³añ, by uczyniæ bliskowschodni proces pokojowy pilnym i g³ównym priorytetem.
Za³¹cznik 4
OŒWIADCZENIE RADY EUROPEJSKIEJ W SPRAWIE ZIMBABWE
Rada Europejska wyrazi³a powa¿ne zaniepokojenie pogorszeniem siê sytuacji humanitarnej w Zimbabwe. Wezwa³a do natychmiastowego uwolnienia osób zatrzymanych
bez prawa kontaktu, takich jak obroñczyni praw cz³owieka Jestina Mukoko. Wezwa³a do
bezzw³ocznego umo¿liwienia œwiadczenia pomocy humanitarnej, w szczególnoœci
w zwi¹zku z rozprzestrzenianiem siê epidemii cholery. Bardziej ni¿ kiedykolwiek wczeœniej po¿¹dane jest, by wszystkie legalne partie polityczne szybko wypracowa³y rozwi¹zanie sytuacji odzwierciedlaj¹ce wyniki wyborów, które odby³y siê w tym roku.
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Za³¹cznik 5
OŒWIADCZENIE RADY EUROPEJSKIEJ W SPRAWIE SPORTU
Rada Europejska uznaje znaczenie wartoœci zwi¹zanych ze sportem, bardzo istotnych dla spo³eczeñstwa europejskiego. Podkreœla koniecznoœæ uwzglêdnienia specyficznego charakteru sportu, a nie tylko jego wymiaru gospodarczego. Rada wyra¿a
zadowolenie z rozpoczêcia konstruktywnego dialogu prowadzonego w ramach pierwszego europejskiego forum w sprawie sportu zorganizowanego przez Komisjê Europejsk¹. Rada wzywa do pog³êbienia dialogu z Miêdzynarodowym Komitetem Olimpijskim
i przedstawicielami œwiata sportu, w szczególnoœci w kwestii równoleg³ego kszta³cenia
sportowego i ogólnego m³odzie¿y.
ZA£¥CZNIK 6
WYKAZ DOKUMENTÓW REFERENCYJNYCH PRZEDSTAWIONYCH
RADZIE EUROPEJSKIEJ
– Sprawozdanie Sekretarza Generalnego/Wysokiego Przedstawiciela na temat wdra-

¿ania europejskiej strategii bezpieczeñstwa (dok. 17104/08);
– Oœwiadczenie Rady z 8 grudnia 2008 r. w sprawie wzmocnienia zdolnoœci europej-

skiej polityki bezpieczeñstwa i obrony (dok. 16840/08);
– Oœwiadczenie Rady z 8 grudnia 2008 r. w sprawie umocnienia bezpieczeñstwa miê-

dzynarodowego (dok. 16751/08);
– Konkluzje Rady z 8 grudnia 2008 r. w sprawie integracji Romów (dok. 15976/1/08

REV 1);
– Konkluzje Rady z 8 grudnia 2008 r. w sprawie zintegrowanej polityki morskiej (dok.
16503/1/08 REV 1);
– Konkluzje Rady z 8 grudnia 2008 r. w sprawie rozszerzenia (dok. 16981/08);
– Oœwiadczenie Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji z 22 paŸdziernika 2008 r.
w sprawie partnerskiego procesu komunikacji poœwiêconej Europie (dok. 13712/08).

