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Dok. 1.
Posiedzenie Rady Europejskiej w Brukseli 18–19 czerwca 2009.
Konkluzje prezydencji czeskiej

„Podczas najwiêkszej globalnej recesji od czasów drugiej wojny œwiatowej Rada
Europejska ponownie udowodni³a, ¿e Unia jest zdeterminowana wznieœæ siê ponad
obecne trudnoœci i spojrzeæ w przysz³oœæ, podejmuj¹c w tym celu szereg decyzji, które
maj¹ stanowiæ szybk¹ i skuteczn¹ odpowiedŸ na szerok¹ gamê wyzwañ. Szefowie
pañstw i rz¹dów – przekonani, ¿e Traktat z Lizbony zapewni Unii lepsze ramy
dzia³ania w wielu dziedzinach – uzgodnili gwarancje prawne, które maj¹ rozwiaæ obawy wyra¿ane przez naród irlandzki, a tym samym umo¿liwiæ mu ponowne wyra¿enie
opinii na temat tego traktatu. Szefowie pañstw i rz¹dów podjêli tak¿e pierwsze dzia³ania w procesie nominowania przewodnicz¹cego kolejnej Komisji. Kryzys ekonomiczny nadal ma dla obywateli ogromne znaczenie. Dziêki podjêtym do tej pory
istotnym dzia³aniom wspieraj¹cym sektor bankowy oraz szerzej pojêt¹ gospodarkê
realn¹ uda³o siê zapobiec krachowi finansowemu oraz rozpocz¹æ odbudowywanie perspektyw realnego wzrostu. Rada Europejska podjê³a szereg decyzji maj¹cych prowadziæ do utworzenia nowych struktur nadzoru finansowego, by w przysz³oœci chroniæ
europejski system finansowy przed zagro¿eniami i nie pozwoliæ na powtórzenie siê
wczeœniej pope³nionych b³êdów. Za najwa¿niejszy priorytet nale¿y uznaæ ³agodzenie
zatrudnieniowych skutków kryzysu przez pomoc obywatelom w zachowaniu dotychczasowej pracy lub znalezieniu nowej. Skuteczne przeciwdzia³anie zmianie klimatu
pomo¿e tak¿e przejœæ ku zrównowa¿onej gospodarce i stworzyæ nowe miejsca pracy.
Rada Europejska poczyni³a dalsze kroki ku wypracowaniu stanowiska UE na konferencjê kopenhask¹ w sprawie zmiany klimatu zaplanowan¹ na koniec bie¿¹cego roku.
Jednoznacznie da³a do zrozumienia, ¿e zamierza zachowaæ wiod¹c¹ rolê w tym procesie, i zaapelowa³a do pozosta³ych cz³onków spo³ecznoœci miêdzynarodowej, by w pe³ni
przyczynili siê do pozytywnego i ambitnego wyniku konferencji. Przywódcy europejscy
wyrazili du¿e zaniepokojenie dramatyczn¹ sytuacj¹ w regionie Morza Œródziemnego
i uzgodnili œrodki, które maj¹ pomóc najbardziej nara¿onym pañstwom cz³onkowskim reagowaæ na nap³yw nielegalnych imigrantów i zapobiegaæ kolejnym ludzkim
tragediom.
Rola UE na œwiecie w dalszym ci¹gu jest przedmiotem szczególnego zainteresowania
przywódców europejskich. Przywódcy europejscy podkreœlili strategiczne znaczenie
stosunków transatlantyckich i z zadowoleniem przyjêli zapocz¹tkowanie partnerstwa
wschodniego. Podkreœlili równie¿, ¿e bliskowschodni proces pokojowy w dalszym
ci¹gu pozostaje jednym z g³ównych priorytetów UE na rok 2009. Rada Europejska ponownie potwierdzi³a wielkie znaczenie stabilnoœci i bezpieczeñstwa w Afganistanie,
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Pakistanie i w regionie. Rada Europejska przyjê³a oœwiadczenia w sprawie Iranu
i Koreañskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej. W oœwiadczeniu dotycz¹cym Birmy/Zwi¹zku Myanmar przywódcy wezwali do natychmiastowego i bezwarunkowego
uwolnienia Aung San Suu Kyi.
Przed posiedzeniem Rady Europejskiej mia³o miejsce wyst¹pienie przewodnicz¹cego Parlamentu Europejskiego, Hansa-Gerta Pötteringa, a nastêpnie odby³a siê
wymiana pogl¹dów. Rada Europejska gor¹co podziêkowa³a Hansowi-Gertowi Pötteringowi za pracê, jak¹ wykona³, sprawuj¹c funkcjê przewodnicz¹cego Parlamentu Europejskiego.
I. Zagadnienia instytucjonalne
Irlandia a Traktat z Lizbony
1. Rada Europejska przypomina, ¿e Traktat z Lizbony mo¿e wejœæ w ¿ycie tylko
wtedy, gdy zostanie ratyfikowany przez ka¿de z 27 pañstw cz³onkowskich zgodnie
z ich odpowiednimi wymogami konstytucyjnymi. Potwierdza, ¿e chcia³aby, aby traktat
wszed³ w ¿ycie do koñca 2009 roku.
2. Po uwa¿nym przeanalizowaniu obaw narodu irlandzkiego przedstawionych
przez premiera tego kraju Rada Europejska na posiedzeniu w dniach 11–12 grudnia
2008 r. uzgodni³a, ¿e je¿eli Traktat z Lizbony wejdzie w ¿ycie, podjêta zostanie – zgodnie z niezbêdnymi procedurami prawnymi – decyzja o pozostawieniu w sk³adzie Komisji jednego obywatela z ka¿dego pañstwa cz³onkowskiego.
3. Rada Europejska uzgodni³a tak¿e, ¿e pozosta³e obawy narodu irlandzkiego, które
przedstawi³ premier tego kraju i które dotycz¹ polityki podatkowej, prawa do ¿ycia,
edukacji i rodziny oraz tradycyjnej irlandzkiej polityki neutralnoœci wojskowej, znajd¹
ku wspólnej satysfakcji Irlandii i pozosta³ych pañstw cz³onkowskich odpowiedŸ w formie niezbêdnych gwarancji prawnych. Uzgodniono tak¿e, ¿e potwierdzona zostanie
du¿a waga przyk³adana do pewnych kwestii spo³ecznych, w tym praw pracowniczych.
4. W zwi¹zku z powy¿szym Rada Europejska uzgodni³a zestaw nastêpuj¹cych rozstrzygniêæ – w pe³ni zgodnych z traktatem – aby udzieliæ narodowi irlandzkiemu niezbêdnych zapewnieñ i rozwiaæ jego obawy:
a) decyzjê szefów pañstw i rz¹dów 27 pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej zebranych na posiedzeniu Rady Europejskiej w sprawie obaw narodu irlandzkiego co do
Traktatu z Lizbony (za³¹cznik 1);
b) uroczyst¹ deklaracjê dotycz¹c¹ praw pracowniczych, polityki spo³ecznej i innych
kwestii (za³¹cznik 2).
Rada Europejska przyjê³a tak¿e do wiadomoœci jednostronn¹ deklaracjê Irlandii
(za³¹cznik 3), która zostanie do³¹czona do irlandzkiego instrumentu ratyfikuj¹cego
Traktat z Lizbony. W odniesieniu do decyzji zamieszczonej w za³¹czniku 1 szefowie
pañstw i rz¹dów oœwiadczyli, ¿e:
i. decyzja ta daje gwarancjê prawn¹, ¿e wejœcie w ¿ycie Traktatu z Lizbony nie
wp³ynie na pewne kwestie istotne dla narodu irlandzkiego;
ii. jej treœæ jest w pe³ni zgodna z Traktatem z Lizbony, zatem jej przyjêcie nie bêdzie
wymagaæ ponownej ratyfikacji tego Traktatu;
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iii. decyzja jest prawnie wi¹¿¹ca i stanie siê skuteczna w momencie wejœcia w ¿ycie
Traktatu z Lizbony;
iv. zawieraj¹c nastêpny traktat akcesyjny, ujm¹ postanowienia za³¹czonej decyzji
w protokole, który zostanie zgodnie z ich odpowiednimi wymogami konstytucyjnymi za³¹czony do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej;
v. wspomniany protokó³ nie zmieni w ¿aden sposób stosunków miêdzy UE a jej
pañstwami cz³onkowskimi. Protokó³ bêdzie s³u¿yæ jedynie temu, by nadaæ pe³notraktatowy status wyjaœnieniom zawartym w decyzji w sprawie obaw narodu irlandzkiego. Swoim statusem protokó³ ten nie bêdzie siê ró¿niæ od podobnych
wyjaœnieñ, które figuruj¹ w protoko³ach uzyskanych przez inne pañstwa cz³onkowskie. Przedmiotowy protokó³ doprecyzuje treœæ i stosowanie Traktatu z Lizbony, nie zmieniaj¹c jednak ani jego treœci, ani jego stosowania.
Nominacja przewodnicz¹cego Komisji
6. Szefowie pañstw i rz¹dów jednomyœlnie uzgodnili, ¿e osob¹, któr¹ zamierzaj¹
nominowaæ na stanowisko przewodnicz¹cego Komisji Europejskiej na okres 2009–2014,
jest José Manuel DURAO BARROSO.
7. Premier Republiki Czeskiej i premier Szwecji, jako obecny i przysz³y przewodnicz¹cy Rady Europejskiej, odbêd¹ rozmowy z Parlamentem Europejskim, aby
ustaliæ, czy Parlament jest w stanie zatwierdziæ tê nominacjê na lipcowej sesji plenarnej.
8. W œwietle tych rozmów Rada w sk³adzie szefów pañstw i rz¹dów – zgodnie
z art. 214 ust. 2 akapit pierwszy Traktatu WE – sformalizuje decyzjê w sprawie nominacji osoby, któr¹ zamierza mianowaæ przewodnicz¹cym Komisji.
9. Proces nominowania pozosta³ych osób, które zostan¹ mianowane cz³onkami Komisji, bêdzie mo¿na rozpocz¹æ dopiero wtedy, gdy znana bêdzie podstawa prawna procedury nominacji. Œrodki przejœciowe dotycz¹ce Parlamentu Europejskiego.
10. Rada Europejska przypomina o swoim oœwiadczeniu z grudnia 2008 roku na temat œrodków przejœciowych dotycz¹cych sk³adu Parlamentu Europejskiego. Ustala, ¿e
te œrodki bêd¹ zawieraæ elementy przedstawione w za³¹czniku 4. Po spe³nieniu warunku okreœlonego w oœwiadczeniu z grudnia 2008 roku prezydencja podejmie niezbêdne
dzia³ania, by wdro¿yæ te œrodki.
II. Sytuacja gospodarcza, finansowa i spo³eczna
11. Unia Europejska, podobnie jak reszta œwiata, wci¹¿ zmaga siê ze skutkami
najg³êbszej i najbardziej rozpowszechnionej recesji w epoce powojennej. Nadal musi
opracowywaæ i podejmowaæ dzia³ania niezbêdne w obliczu kryzysu. Ich podstaw¹ powinny byæ znaczne osi¹gniêcia uzyskane w ostatnich miesi¹cach na podstawie Europejskiego planu naprawy gospodarczej uzgodnionego w grudniu ubieg³ego roku, który
przewiduje ³¹czne wsparcie bud¿etowe w wysokoœci ok. 5% PKB w latach 2009–2010.
Jak wykazano w sprawozdaniu Rady oceniaj¹cym krajowe œrodki naprawcze (10771/09),
zakrojone na szerok¹ skalê dzia³ania rz¹dów i banków centralnych przyczyniaj¹ siê do
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ograniczenia negatywnych skutków pogorszenia koniunktury i do ochrony miejsc pracy. Toruj¹ one te¿ drogê trwa³emu o¿ywieniu gospodarczemu.
12. Rada Europejska potwierdza zdecydowan¹ wolê racjonalnego gospodarowania
finansami publicznymi i realizacji paktu stabilnoœci i wzrostu. Perspektywy na przysz³oœæ pozostaj¹ niepewne. Rada (ds. Gospodarczych i Finansowych) omówi prognozê
gospodarcz¹ i bud¿etow¹ opracowan¹ przez Komisjê na pocz¹tku maja. Rada Europejska powtarza, ¿e jest zdecydowana podj¹æ konieczne dzia³ania, by odtworzyæ miejsca
pracy i przywróciæ wzrost. Wa¿ne jest, aby konsolidacja by³a zsynchronizowana z o¿ywieniem gospodarczym. Zdecydowanie potrzebna jest rzetelna i wiarygodna strategia
wyjœcia, polegaj¹ca m.in. na udoskonalaniu œredniookresowych ram bud¿etowych
i skoordynowaniu œredniookresowych polityk gospodarczych.
13. Rada Europejska popiera przyjêcie nowych œrodków bud¿etowych na £otwie,
które maj¹ s³u¿yæ znacznej konsolidacji fiskalnej w tym i w przysz³ym roku. Podkreœla,
¿e rygorystyczne wdra¿anie przyjêtych œrodków oraz wiarygodna strategia œredniookresowa przynios¹ pozytywne wyniki obecnemu programowi dostosowawczemu.
Rada Europejska zdecydowanie popiera zamiar Komisji, by w ramach programu dostosowawczego zaproponowaæ szybk¹ wyp³atê kolejnej raty wspólnotowej pomocy dla
bilansu p³atniczego.
14. Rada Europejska omówi³a obecn¹ sytuacjê na rynku mleczarskim. Zwróci³a siê
do Komisji o przedstawienie w ci¹gu najbli¿szych dwóch miesiêcy wnikliwej analizy
tego rynku oraz sposobów jego stabilizacji zgodnie z wynikami oceny funkcjonowania
reformy wspólnej polityki rolnej.
Tworzenie nowego porz¹dku na rynkach finansowych
15. W sprawozdaniu o skutecznoœci systemów wsparcia finansowego (10772/09
+ ADD 1) Rada podkreœla, jak bardzo gwarancje pañstwowe i operacje dokapitalizowania pomog³y zapobiec krachowi sektora finansowego i przyczyni³y siê do ochrony
interesów deponentów. Wspieraj¹c przep³yw kredytów do gospodarki realnej, pozwalaj¹ tak¿e chroniæ miejsca pracy.
16. Choæ strategia ta, koordynowana na szczeblu UE, pozwoli³a skutecznie ustabilizowaæ rynki finansowe, warunki dzia³ania instytucji finansowych s¹ wci¹¿ trudne,
a przep³ywy kredytowe – ograniczone. Dlatego rz¹dy musz¹ byæ gotowe na ewentualne
wszczêcie dalszych dzia³añ, je¿eli trzeba bêdzie podj¹æ dokapitalizowywanie lub oczyœciæ bilanse. Obecny ogólnounijny test warunków skrajnych pozwoli lepiej oceniæ odpornoœæ systemu finansowego, pomo¿e zyskaæ wiêksze zaufanie rynków finansowych
oraz u³atwi skoordynowane postêpowanie na szczeblu UE. Wszelkie kroki musz¹ byæ
spójne z zasadami jednolitego rynku, gwarantowaæ równe szanse i przewidywaæ wiarygodn¹ strategiê wyjœcia. Komisja jest proszona o dalsze œledzenie dzia³añ podejmowanych dla wsparcia sektora finansowego oraz o udzielenie dalszych wytycznych co do
powrotu sektora bankowego do prawid³owego funkcjonowania.
17. Kryzys finansowy wyraŸnie pokaza³, ¿e nale¿y udoskonaliæ regulacjê instytucji
finansowych i nadzoru nad nimi – zarówno w Europie, jak i na œwiecie. Odpowiednia
reakcja na s³aboœci ujawnione w wyniku obecnego kryzysu pomo¿e zapobiec kryzysom w przysz³oœci. Pomo¿e tak¿e przywróciæ zaufanie do systemu finansowego,
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zw³aszcza dziêki wiêkszej ochronie deponentów i konsumentów, a tym samym u³atwi
o¿ywienie europejskiej gospodarki.
18. Poczyniono ju¿ istotne postêpy w doskonaleniu ram regulacyjnych UE, zw³aszcza osi¹gniêto porozumienie w sprawie dyrektywy o wymogach kapita³owych, rozporz¹dzenia o agencjach ratingowych i dyrektywy „Solvency II”. Rada Europejska
apeluje o dalsze postêpy w pracach nad regulacj¹ rynków finansowych, a przede
wszystkim nad regulacjami dotycz¹cymi alternatywnych funduszy inwestycyjnych,
rol¹ i obowi¹zkami depozytariuszy oraz nad przejrzystoœci¹ i stabilnoœci¹ rynków instrumentów pochodnych. Rada Europejska wzywa równie¿ Komisjê i pañstwa cz³onkowskie, by przyspieszy³y prace i dokona³y szybkich postêpów w przeciwdzia³aniu
procyklicznym skutkom standardów regulacyjnych, np. je¿eli chodzi o wymogi kapita³owe i aktywa o obni¿onej jakoœci. Zwraca siê tak¿e do pañstw cz³onkowskich, by
uwzglêdniaj¹c zalecenia Komisji, szybko podjê³y dzia³ania w sprawie p³ac kadr zarz¹dzaj¹cych i wynagrodzeñ w sektorze finansowym.
19. Komunikat przedstawiony przez Komisjê w dniu 27 maja 2009 r. oraz konkluzje
Rady z dnia 9 czerwca 2009 r. wskazuj¹ drogê do ustanowienia nowego systemu nadzoru makro- i mikroostro¿noœciowego. Rada Europejska popiera pomys³ utworzenia
europejskiej rady ds. ryzyka systemowego, która bêdzie obserwowaæ i oceniaæ potencjalne zagro¿enia dla stabilnoœci finansowej, a w razie potrzeby ostrzegaæ o nich, zalecaæ stosowne dzia³ania i œledziæ ich realizacjê. Przewodnicz¹cego europejskiej rady ds.
ryzyka systemowego wybior¹ cz³onkowie Rady Ogólnej EBC.
20. Rada Europejska zaleca równie¿, by zosta³ ustanowiony europejski system organów nadzoru finansowego – obejmuj¹cy trzy nowe europejskie organy nadzoru – po
to, by poprawiæ jakoœæ i spójnoœæ nadzoru krajowego oraz wzmocniæ nadzór nad grupami o charakterze transgranicznym poprzez stworzenie kolegialnych nadzorców i ustanowienie jednolitej europejskiej ksiêgi zasad maj¹cej zastosowanie do wszystkich
instytucji finansowych na jednolitym rynku. Rada Europejska podkreœla – uznaj¹c potencjalne lub warunkowe zobowi¹zania, które mog¹ dotyczyæ pañstw cz³onkowskich
– ¿e decyzje podejmowane przez europejskie organy nadzoru nie powinny w ¿aden
sposób kolidowaæ z odpowiedzialnoœci¹ bud¿etow¹ pañstw cz³onkowskich. Zgodnie
z powy¿szym i w uzupe³nieniu konkluzji Rady z dnia 9 czerwca 2009 r. Rada Europejska zgadza siê, ¿e europejski system organów nadzoru finansowego powinien mieæ
uprawnienia do ustalania, w sposób wi¹¿¹cy i proporcjonalny, czy nadzorcy spe³niaj¹
odpowiednie wymogi zdefiniowane w jednolitej ksiêdze zasad i odpowiednim prawodawstwie wspólnotowym, jak równie¿ do podejmowania decyzji w przypadku braku
zgody pomiêdzy organami nadzoru w pañstwie rodzimym i pañstwie przyjmuj¹cym,
w tym braku zgody w kolegiach nadzorców. Europejskie organy nadzoru powinny
mieæ tak¿e mo¿liwoœæ nadzorowania agencji ratingowych. Rada Europejska podkreœla
ponadto, jak du¿e znaczenie ma zadbanie o to, by nowe ramy by³y wsparciem dla zdrowych i konkurencyjnych europejskich rynków finansowych.
21. Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje zamiar Komisji, by najpóŸniej
z pocz¹tkiem jesieni 2009 roku przedstawiæ wnioski legislacyjne dotycz¹ce utworzenia
nowego systemu nadzoru w UE, który nie bêdzie narusza³ równowagi kompetencji
i odpowiedzialnoœci finansowej oraz bêdzie w pe³ni uwzglêdnia³ konkluzje Rady z dnia
9 czerwca 2009 r. Wnioski te nale¿y przyj¹æ szybko, tak by nowy system zacz¹³ w pe³ni
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obowi¹zywaæ w 2010 roku. Na posiedzeniu w paŸdzierniku 2009 roku Rada Europejska oceni postêpy prac, a w razie potrzeby przedstawi dalsze wskazówki.
22. Równie wa¿ne jest, by dalej postêpowa³y prace nad wszechstronnym systemem
transgranicznym, który pozwoli zapobiegaæ kryzysom finansowym i skutecznie z nimi
walczyæ. Rada Europejska zachêca Komisjê do przedstawienia konkretnych propozycji
dotycz¹cych tego, w jaki sposób europejski system organów nadzoru finansowego móg³by
odgrywaæ znacz¹c¹ rolê w koordynowaniu pracy organów nadzoru w sytuacjach kryzysowych, a jednoczeœnie w pe³ni respektowaæ odpowiedzialnoœæ organów krajowych za
zachowanie stabilnoœci finansowej i zarz¹dzanie kryzysowe w odniesieniu do potencjalnych konsekwencji bud¿etowych oraz w pe³ni respektowaæ odpowiedzialnoœæ banków
centralnych, zw³aszcza za zapewnianie awaryjnego wsparcia p³ynnoœciowego.
23. Unia Europejska bêdzie nadal odgrywaæ czo³ow¹ rolê w œwiecie, zw³aszcza na forum grupy G-20. Apeluje do swoich miêdzynarodowych partnerów o pe³n¹ realizacjê zobowi¹zañ podjêtych w Waszyngtonie i Londynie, zw³aszcza je¿eli chodzi o dostarczenie
dodatkowych zasobów miêdzynarodowym instytucjom finansowym i szybsz¹ reformê
ram finansowych i regulacyjnych. Rada Europejska zwraca siê do Rady i Komisji, by zadba³y o gruntowne przygotowanie skoordynowanego stanowiska UE przed szczytem grupy G-20, który odbêdzie siê w dniach 24–25 wrzeœnia 2009 r. Apeluje tak¿e do prezydencji
i Komisji, by w kontaktach z partnerami miêdzynarodowymi, równie¿ na najwy¿szym
szczeblu, systematycznie podejmowa³y temat globalnej regulacji i globalnego nadzoru.
24. W odniesieniu do zasobów Miêdzynarodowego Funduszu Walutowego pañstwa
cz³onkowskie ju¿ wyrazi³y gotowoœæ udzielenia szybkiego czasowego wsparcia o ³¹cznej wartoœci 75 mld euro. Zasadniczo pañstwa cz³onkowskie s¹ gotowe, by w kontekœcie sprawiedliwego podzia³u obci¹¿eñ na œwiecie wnieœæ swój wk³ad w odpowiedzi na
dalsze potrzeby finansowe – w miarê jak bêd¹ siê one pojawiaæ w œredniej perspektywie – stosownie do wielkoœci swoich gospodarek odzwierciedlonej w wysokoœci ich
udzia³ów, za poœrednictwem nowych porozumieñ po¿yczkowych, z poszanowaniem
nieodzownego zwi¹zku miêdzy wnoszonym wk³adem a reprezentacj¹. Aby zapewniæ
wszystkim sprawiedliwe i zrównowa¿one o¿ywienie gospodarcze, UE potwierdza
swoje zobowi¹zanie, by wspieraæ pañstwa rozwijaj¹ce siê w realizacji milenijnych celów rozwoju oraz by osi¹gn¹æ przyjête przez siebie odnoœne cele pod wzglêdem oficjalnej pomocy rozwojowej.
Zwiêkszenie wysi³ków na rzecz zatrudnienia
25. Jednym z najwa¿niejszych priorytetów pozostaje walka z bezrobociem. Choæ
dzia³ania w tej dziedzinie le¿¹ przede wszystkim w gestii pañstw cz³onkowskich, Unii
Europejskiej przypada wa¿na rola polegaj¹ca na wypracowywaniu i ulepszaniu wspólnych ram gwarantuj¹cych, ¿e podejmowane dzia³ania bêd¹ skoordynowane, solidarne
i zgodne z zasadami jednolitego rynku. Podejmuj¹c te starania, musimy zapewniæ i dodatkowo umocniæ ochronê socjaln¹, spójnoœæ spo³eczn¹ oraz prawa pracowników.
26. Podczas nieformalnego praskiego szczytu w sprawie zatrudnienia omówiono
konkretne dzia³ania, które maj¹ pomóc z³agodziæ zatrudnieniowe i spo³eczne skutki
kryzysu. Podczas dyskusji wskazano trzy priorytetowe dziedziny, którym nale¿y poœwiêciæ szczególn¹ uwagê zarówno w naprawczych planach pañstw cz³onkowskich,
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jak i w inicjatywach na szczeblu europejskim: (i) podtrzymywanie zatrudnienia, tworzenie nowych miejsc pracy i promowanie mobilnoœci; (ii) podnoszenie umiejêtnoœci i dostosowywanie ich do potrzeb rynku pracy; (iii) zwiêkszanie dostêpu do zatrudnienia.
27. W obecnej sytuacji model elastycznego rynku pracy i bezpieczeñstwa socjalnego (flexicurity) jest wa¿nym œrodkiem modernizacji rynków pracy i wspierania ich
zdolnoœci przystosowawczych. Priorytetem powinno byæ przygotowanie rynków pracy
do przysz³ego o¿ywienia: tworzenie warunków sprzyjaj¹cych przedsiêbiorczoœci i powstawaniu nowych miejsc pracy, inwestowanie w wykwalifikowanych, elastycznych
i zmotywowanych pracowników oraz kszta³towanie w Europie gospodarki konkurencyjnej, opartej na wiedzy, sprzyjaj¹cej integracji, innowacyjnej i ekowydajnej. Rolê automatycznych stabilizatorów gospodarki i skutecznych mechanizmów, które s³u¿¹
³agodzeniu spo³ecznych skutków pogorszonej koniunktury i pomagaj¹ powróciæ na
rynek pracy, odgrywaj¹ systemy zabezpieczenia spo³ecznego i strategie w³¹czenia
spo³ecznego. Szczególn¹ uwagê nale¿y zwracaæ tak¿e na grupy najbardziej zagro¿one
i na nowe niebezpieczeñstwa wykluczenia spo³ecznego.
III. Zmiana klimatu i zrównowa¿ony rozwój
28. Nadszed³ czas na to, by spo³ecznoœæ miêdzynarodowa podjê³a niezbêdne zobowi¹zania pozwalaj¹ce ograniczyæ globalne ocieplenie do wartoœci poni¿ej 2 stopni C.
Spójna reakcja na wyzwania wynikaj¹ce zarówno ze zmiany klimatu, jak i z kryzysu
gospodarczego i finansowego zapewni nowe perspektywy i mo¿liwoœci przejœcia ku
bezpiecznej i zrównowa¿onej gospodarce niskoemisyjnej zdolnej generowaæ wzrost
oraz tworzyæ nowe miejsca pracy.
29. Unia Europejska jeszcze raz apeluje do wszystkich stron o wspó³pracê w d¹¿eniu do ambitnego i wszechstronnego porozumienia na konferencji w Kopenhadze
i o przyspieszenie s³u¿¹cych temu negocjacji. Podkreœla, ¿e wa¿n¹ rolê w stymulowaniu dyskusji odgrywaj¹ miêdzynarodowe spotkania na wysokim szczeblu, i oczekuje,
¿e zbli¿aj¹ce siê forum najwiêkszych gospodarek œwiata oraz posiedzenia grupy G-8
pozytywnie wp³yn¹ na ten œwiatowy proces realizowany na mocy Ramowej konwencji
Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Aby proces ten nasiliæ, UE zintensyfikowa³a dwustronny dialog w sprawie zmiany klimatu z najwa¿niejszymi partnerami miêdzynarodowymi, m.in. na niedawnych posiedzeniach na szczycie z udzia³em
Chin, Japonii, Kanady, Republiki Korei, Rosji i USA.
30. Unia Europejska jest gotowa odegraæ we wspomnianym procesie czo³ow¹ rolê.
Sama podjê³a ambitne i prawnie wi¹¿¹ce zobowi¹zanie, by do 2020 roku ograniczyæ
emisjê gazów cieplarnianych o 20% w porównaniu z rokiem 1990. Jest sk³onna – zgodnie z konkluzjami Rady Europejskiej z grudnia 2008 roku – zobowi¹zaæ siê nawet do
30-procentowej redukcji, o ile inne kraje rozwiniête zobowi¹¿¹ siê do porównywalnych ograniczeñ, a kraje rozwijaj¹ce siê przyczyni¹ siê do redukcji stosownie do swojej
odpowiedzialnoœci i swoich zdolnoœci. Starania, których do 2020 roku Unia oczekuje
od krajów rozwiniêtych i rozwijaj¹cych siê, zw³aszcza najbardziej zaawansowanych,
przedstawiono w konkluzjach Rady z marca 2009 roku.
31. Rada Europejska zatwierdza konkluzje Rady z dnia 9 czerwca 2009 r. Wszystkie
kraje, poza najs³abiej rozwiniêtymi, powinny uczestniczyæ w finansowaniu przeciw-
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dzia³ania zmianie klimatu w krajach rozwijaj¹cych siê, bior¹c za podstawê powszechny, kompleksowy i konkretny system ustalania wp³at. Jak wynika z dotychczasowych
prac przygotowawczych przeprowadzonych na forum Rady, g³ównymi zasadami tego
uczestnictwa powinny byæ zdolnoœæ do wnoszenia p³atnoœci i odpowiedzialnoœæ za
emisje. Unia Europejska zdaje sobie sprawê, jak wiele potrzeba wysi³ku, i choæ za najwa¿niejsze uznaje finansowanie prywatne, wniesie stosowny wk³ad w miêdzynarodowe
wsparcie publiczne przeznaczone na dzia³ania pomagaj¹ce ³agodziæ zmianê klimatu
i przystosowywaæ siê do niej, zw³aszcza w krajach najs³abiej rozwiniêtych. Mechanizmy finansowe powinny w jak najwiêkszym stopniu opieraæ siê na ju¿ istniej¹cych,
a w razie potrzeby zreformowanych instrumentach i instytucjach. Nale¿y zadbaæ, by
mechanizmy te by³y wydajne, skuteczne i sprawiedliwe. Oznacza to miêdzy innymi, ¿e
kraje rozwijaj¹ce siê musz¹ wprowadziæ wszechstronne niskoemisyjne strategie rozwojowe oraz utworzyæ kompleksowy system pozwalaj¹cy mierzyæ, raportowaæ i weryfikowaæ dzia³ania ³agodz¹ce zmianê klimatu.
32. Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje zamiar kraju obejmuj¹cego prezydencjê, by w œcis³ej wspó³pracy z Komisj¹ przygotowaæ program prac, który zagwarantuje, ¿e wystarczy czasu na wewnêtrzn¹ koordynacjê w UE i podjêcie decyzji przed
wa¿nymi posiedzeniami miêdzynarodowymi poprzedzaj¹cymi grudniow¹ konferencjê
w Kopenhadze. Zwraca siê do Komisji, by jak najszybciej przed³o¿y³a stosowne propozycje, w tym propozycje w sprawie finansowania, i deklaruje, ¿e jest gotowa na swoim
paŸdziernikowym posiedzeniu – zale¿nie od stanu negocjacji miêdzynarodowych
– podj¹æ stosowne decyzje co do wszelkich aspektów finansowania.
33. Jednym z zasadniczych celów Unii Europejskiej pozostaje zrównowa¿ony rozwój, na który sk³adaj¹ siê aspekty gospodarcze, spo³eczne i œrodowiskowe. Rada Europejska zwraca siê do Rady, by przeanalizowa³a sprawozdanie Komisji z wdra¿ania
strategii zrównowa¿onego rozwoju, i tym samym pomog³a w jak najszybszym ustaleniu, którym dzia³aniom nale¿y nadaæ priorytet.
34. Rada Europejska apeluje o niezw³ocznie przyspieszenie prac w zwi¹zku z komunikatem Komisji dotycz¹cym regionu Morza Ba³tyckiego, tak by na posiedzeniu
w paŸdzierniku 2009 roku mo¿na by³o przyj¹æ strategiê na rzecz tego regionu. Przy tej
okazji z zadowoleniem przyjmuje plan dzia³añ w zakresie po³¹czeñ miêdzysystemowych na rynku energii pañstw ba³tyckich, który znacznie przyczyni siê do zwiêkszenia
bezpieczeñstwa energetycznego Unii. Zwraca siê do Komisji tak¿e o to, by przed koñcem 2010 roku przedstawi³a strategiê UE na rzecz regionu Dunaju.
35. Jednym z priorytetów Unii Europejskiej pozostaje bezpieczeñstwo dostaw energii. Rada Europejska z trosk¹ odnotowuje mo¿liwoœæ pojawienia siê problemów z dostawami gazu z Rosji przez Ukrainê. Rada Europejska jest przekonana, ¿e wszystkie
strony bêd¹ przestrzegaæ swoich zobowi¹zañ, tak aby przerwy w dostawach gazu do
UE i jej pañstw cz³onkowskich siê nie powtórzy³y. Rada i Komisja bêd¹ nadal uwa¿nie
obserwowaæ i oceniaæ sytuacjê i w razie potrzeby sk³adaæ sprawozdania Radzie Europejskiej. W zwi¹zku z tym bardzo wa¿ne jest, by UE w kontaktach z partnerami nadal
mówi³a jednym g³osem, korzystaj¹c z rezultatów uzyskanych na konferencjach w sprawie energii, które odby³y siê w Budapeszcie, Sofii i Pradze. Maj¹c na uwadze powy¿sze,
Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje porozumienie Rady dotycz¹ce zmienionej dyrektywy w sprawie rezerw ropy i oczekuje na szybkie przedstawienie przez Ko-
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misjê dyrektywy w sprawie bezpieczeñstwa dostaw gazu, tak by jak najszybciej mo¿na
by³o osi¹gn¹æ porozumienie. Na swoim paŸdziernikowym posiedzeniu Rada Europejska zapozna siê z postêpami prac w zakresie infrastruktury energetycznej, po³¹czeñ
miêdzysystemowych i mechanizmów kryzysowych – zgodnie z wytycznymi, które
uzgodni³a w marcu br.
IV. Nielegalna imigracja
36. Niedawne wydarzenia na Cyprze, w Grecji, na Malcie i we W³oszech przypominaj¹, ¿e nale¿y pilnie wzmóc starania, by skutecznie powstrzymywaæ i zwalczaæ nielegaln¹ imigracjê na po³udniowych granicach morskich UE, a tym samym zapobiec
w przysz³oœci wielu ludzkim tragediom. Potrzeba zdecydowanej europejskiej reakcji,
której podstaw¹ bêdzie stanowczoœæ, solidarnoœæ i wspólna odpowiedzialnoœæ – zgodnie z Europejskim paktem o imigracji i azylu oraz globalnym podejœciem do kwestii
migracji. Ich wprowadzanie w ¿ycie nale¿y przyspieszyæ, zw³aszcza je¿eli chodzi
o wspó³pracê z krajami pochodzenia i tranzytu. Nale¿y tak¿e kontynuowaæ wszystkie
dzia³ania prowadzone w zachodniej czêœci regionu œródziemnomorskiego oraz na granicach wschodnich i po³udniowo-wschodnich.
37. Z uwagi na obecn¹ powa¿n¹ sytuacjê humanitarn¹ nale¿y szybko przyj¹æ i realizowaæ konkretne œrodki. Rada Europejska apeluje o koordynowanie dobrowolnych
dzia³añ na rzecz wewnêtrznego przemieszczania osób korzystaj¹cych z ochrony miêdzynarodowej znajduj¹cych siê w pañstwach cz³onkowskich nara¿onych na szczególn¹ i nieproporcjonaln¹ presjê oraz osób szczególnie zagro¿onych. Pozytywnie
ocenia zamiar Komisji, by podj¹æ w tym celu stosowne inicjatywy, rozpoczynaj¹c od
projektu pilota¿owego dotycz¹cego Malty. Wzywa Radê i Parlament Europejski, by
wypracowa³y porozumienie pozwalaj¹ce szybko utworzyæ Europejski Urz¹d Wsparcia
w dziedzinie Azylu. Rada Europejska podkreœla tak¿e, ¿e nale¿y wzmocniæ operacje
kontroli granic koordynowane przez Frontex, ustaliæ jasne zasady interwencyjne dla
wspólnych patroli i zasady przekazywania uratowanych osób na l¹d, a tak¿e czêœciej
korzystaæ ze wspólnych lotów powrotowych. W zwi¹zku z tym apeluje o zdecydowane
dzia³ania s³u¿¹ce skutecznej walce z przestêpczoœci¹ zorganizowan¹ i siatkami przestêpczymi zajmuj¹cymi siê handlem ludŸmi.
38. Rada Europejska podkreœla, ¿e nale¿y znacznie zacieœniæ wspó³pracê z g³ównymi krajami pochodzenia i tranzytu. Zwraca siê do Komisji, by przeanalizowa³a konkretn¹ wspó³pracê z krajami trzecimi zgodnie z wczeœniejszymi mandatami przyjêtymi
przez Radê. W ramach ogólnych polityk zewnêtrznych UE nale¿y zwiêkszyæ skutecznoœæ umów UE o readmisji. Priorytetem jest zakoñczenie negocjacji w sprawie wspólnotowych umów o readmisji z kluczowymi krajami pochodzenia i tranzytu – takimi jak
Libia i Turcja; do momentu zakoñczenia tych negocjacji nale¿y odpowiednio wdra¿aæ
ju¿ obowi¹zuj¹ce umowy dwustronne.
39. Rada Europejska wzywa Radê do pe³nego uwzglêdnienia powy¿szych kwestii
podczas przygotowywania nowego wieloletniego programu ramowego w obszarze
wolnoœci, sprawiedliwoœci i bezpieczeñstwa. Rada Europejska wzywa Komisjê do
przedstawienia na nastêpnym posiedzeniu Rady Europejskiej dalszych wniosków
opracowanych na podstawie reakcji na wspomniane problemy.
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V. Stosunki zewnêtrzne
40. Rada Europejska przyjê³a oœwiadczenia w sprawie Pakistanu i Afganistanu
(za³¹cznik 5), Birmy/Zwi¹zku Myanmar (za³¹cznik 6), KRLD (za³¹cznik 7) i Iranu
(za³¹cznik 8).
41. Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje zainicjowanie partnerstwa wschodniego. Ponownie wyra¿a przekonanie, ¿e dalsza realizacja tej inicjatywy – zarówno
w wymiarze dwustronnym, jak i wielostronnym – jest wa¿na i korzystna dla UE i dla
partnerów wschodnich, poniewa¿ pomo¿e przynieœæ dobrobyt i stabilnoœæ obywatelom
wszystkich zaanga¿owanych krajów. Apeluje do Komisji i pañstw, które obejm¹ prezydencjê, by kontynuowa³y prace zgodnie ze wspóln¹ deklaracj¹ ze szczytu praskiego
z dnia 7 maja 2009 r.
42. Jednym z najwa¿niejszych priorytetów UE w 2009 roku pozostaje proces pokojowy na Bliskim Wschodzie. Rada Europejska zatwierdza konkluzje przyjête na posiedzeniu Rady w dniu 15 czerwca.
43. Rada Europejska potwierdza strategiczne znaczenie stosunków transatlantyckich, jak zosta³o to podkreœlone podczas nieformalnego szczytu UE-USA w Pradze
w dniu 5 kwietnia 2009 r. Z zadowoleniem przyjmuje wspólne oœwiadczenie z dnia
15 czerwca 2009 r. w sprawie zamkniêcia wiêzienia w zatoce Guantanamo; stwierdza
jednoczeœnie, ¿e oœwiadczenie to nadaje dodatkowy silny impuls wspó³pracy w zwalczaniu terroryzmu, opartej na wspólnych wartoœciach, prawie miêdzynarodowym, poszanowaniu praw cz³owieka i praworz¹dnoœci. Ponadto Rada Europejska z zadowoleniem
przyjmuje fakt, ¿e USA zaproponowa³y zacieœnianie wspó³pracy miêdzy UE a USA
w kwestiach energii. Oczekuje tak¿e pog³êbienia wspó³pracy z USA w przeciwdzia³aniu zmianie klimatu, kwestiach regionalnych, sprawach gospodarczych i rozwoju.

Za³¹cznik 1
Decyzja szefów pañstw i rz¹dów 27 pañstw cz³onkowskich UE
zebranych na posiedzeniu Rady Europejskiej w sprawie obaw
narodu irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony
Szefowie pañstw i rz¹dów 27 pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej, których
rz¹dy s¹ sygnatariuszami Traktatu z Lizbony, uwzglêdniaj¹c wyniki irlandzkiego referendum z dnia 12 czerwca 2008 r. w sprawie Traktatu z Lizbony oraz obawy narodu irlandzkiego wskazane przez premiera tego kraju, pragn¹c rozwiaæ te obawy, w zgodzie
z tym Traktatem, uwzglêdniaj¹c konkluzje Rady Europejskiej z posiedzenia w dniach
11–12 grudnia 2008 r., uzgodnili nastêpuj¹c¹ decyzjê:
SEKCJA A
PRAWO DO ¯YCIA, RODZINA I EDUKACJA
¯adne z postanowieñ Traktatu z Lizbony nadaj¹cych status prawny Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej ani ¿adne z postanowieñ tego Traktatu dotycz¹cych obszaru wolnoœci, bezpieczeñstwa i sprawiedliwoœci w ¿aden sposób nie narusza zakresu
ani mo¿liwoœci zastosowania przepisów konstytucji Irlandii chroni¹cych prawo do ¿y-
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cia (art. 40 ust. 3 pkt 1, art. 40 ust. 3 pkt 2 i art. 40 ust. 3 pkt 3), rodzinê (art. 41) i prawa
edukacyjne (art. 42, art. 44 ust. 2 pkt 4 i art. 44 ust. 2 pkt 5).
SEKCJA B
PODATKI
¯adne z postanowieñ Traktatu z Lizbony w ¿aden sposób nie zmienia – w odniesieniu
do ¿adnego pañstwa cz³onkowskiego – zakresu kompetencji Unii Europejskiej w dziedzinie opodatkowania ani sposobu wykonywania przez ni¹ tych kompetencji.
SEKCJA C
BEZPIECZEÑSTWO I OBRONA
W swoich dzia³aniach na arenie miêdzynarodowej Unia kieruje siê zasadami demokracji,
pañstwa prawa, powszechnoœci i niepodzielnoœci praw cz³owieka i podstawowych wolnoœci, poszanowania godnoœci ludzkiej, równoœci i solidarnoœci oraz respektuje zasady Karty
Narodów Zjednoczonych i prawa miêdzynarodowego. Unijna wspólna polityka bezpieczeñstwa i obrony jest integraln¹ czêœci¹ wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeñstwa
i zapewnia Unii zdolnoœæ operacyjn¹ umo¿liwiaj¹c¹ podejmowanie misji poza swoim terytorium w celu utrzymywania pokoju, zapobiegania konfliktom i wzmacniania miêdzynarodowego bezpieczeñstwa zgodnie z zasadami Karty Narodów Zjednoczonych.
Nie uchybia ona polityce bezpieczeñstwa i obrony ¿adnego z pañstw cz³onkowskich, w tym Irlandii, ani zobowi¹zaniom ¿adnego z pañstw cz³onkowskich. Traktat
z Lizbony nie wp³ywa na tradycyjn¹ irlandzk¹ politykê neutralnoœci wojskowej ani jej
nie uchybia. To od pañstw cz³onkowskich – w tym Irlandii, dzia³aj¹cej w duchu solidarnoœci i bez naruszania swojej tradycyjnej polityki neutralnoœci wojskowej – zale¿eæ
bêdzie, jak okreœl¹ charakter pomocy lub wsparcia dla pañstwa cz³onkowskiego,
bêd¹cego przedmiotem ataku terrorystycznego lub ofiar¹ agresji zbrojnej na swoim
terytorium. Wszelkie decyzje o zorganizowaniu wspólnej obrony bêd¹ wymagaæ jednomyœlnej decyzji Rady Europejskiej. To pañstwa cz³onkowskie, w tym Irlandia, podejm¹ decyzjê – zgodnie z postanowieniami Traktatu z Lizbony i z odpowiednimi
wymogami konstytucyjnymi – czy stworzyæ wspóln¹ obronê. ¯aden zapis niniejszej
sekcji nie wp³ywa na stanowisko ani politykê ¿adnego innego pañstwa cz³onkowskiego
w dziedzinie bezpieczeñstwa i obrony ani takiemu stanowisku i takiej polityce nie
uchybia. To ka¿de pañstwo cz³onkowskie podejmie decyzjê – zgodnie z postanowieniami Traktatu z Lizbony i z krajowymi wymogami prawnymi – czy uczestniczyæ
w sta³ej wspó³pracy strukturalnej lub w pracach Europejskiej Agencji Obrony. Traktat
z Lizbony nie przewiduje utworzenia armii europejskiej ani poboru do jakiejkolwiek
formacji wojskowej. Nie wp³ywa on na prawo Irlandii ani ¿adnego innego pañstwa
cz³onkowskiego do okreœlenia charakteru i zakresu swoich wydatków na obronê i bezpieczeñstwo oraz do okreœlenia charakteru swoich zdolnoœci obronnych. To Irlandia
i ka¿de inne pañstwo cz³onkowskie podejm¹ decyzjê – zgodnie z krajowymi wymogami prawnymi – czy uczestniczyæ w okreœlonej operacji wojskowej.
SEKCJA D
POSTANOWIENIA KOÑCOWE
Niniejsza decyzja staje siê skuteczna w tym samym dniu co Traktat z Lizbony.
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Za³¹cznik 2

Uroczysta deklaracja dotycz¹ca praw pracowniczych, polityki spo³ecznej
i innych kwestii
Rada Europejska potwierdza, ¿e Unia przywi¹zuje wielk¹ wagê do:
– postêpu spo³ecznego i ochrony praw pracowniczych;
– us³ug publicznych;
– odpowiedzialnoœci pañstw cz³onkowskich za œwiadczenie us³ug edukacyjnych

i zdrowotnych;
– zasadniczej roli i szerokiego zakresu dyskrecjonalnych uprawnieñ organów krajo-

wych, regionalnych i lokalnych w œwiadczeniu, zlecaniu i organizowaniu us³ug
œwiadczonych w ogólnym interesie gospodarczym.
Podkreœla tym samym znaczenie poszanowania ogó³u ram i postanowieñ traktatów
UE. By to podkreœliæ, przypomina, ¿e traktaty, zmienione Traktatem z Lizbony:
– ustanawiaj¹ rynek wewnêtrzny i maj¹ na celu dzia³anie na rzecz trwa³ego rozwoju
Europy, którego podstaw¹ jest zrównowa¿ony wzrost gospodarczy oraz stabilnoœæ
cen, spo³eczna gospodarka rynkowa o wysokiej konkurencyjnoœci zmierzaj¹ca do
pe³nego zatrudnienia i postêpu spo³ecznego oraz wysoki poziom ochrony i poprawy
jakoœci œrodowiska naturalnego;
– daj¹ wyraz wartoœciom Unii;
– uznaj¹ prawa, wolnoœci i zasady okreœlone w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej zgodnie z art. 6 Traktatu o Unii Europejskiej;
– maj¹ na celu zwalczanie wykluczenia spo³ecznego i dyskryminacji oraz wspieranie
sprawiedliwoœci i ochrony socjalnej, równoœci kobiet i mê¿czyzn, solidarnoœci miêdzy pokoleniami i ochrony praw dziecka;
– zobowi¹zuj¹ Uniê, przy okreœlaniu i realizacji jej polityk i dzia³añ, do brania pod uwagê wymogów zwi¹zanych ze wspieraniem wysokiego poziomu zatrudnienia, zapewnianiem odpowiedniej ochrony socjalnej, zwalczaniem wykluczenia spo³ecznego,
a tak¿e z wysokim poziomem kszta³cenia, szkolenia oraz ochrony zdrowia ludzkiego;
– wskazuj¹ – jako jedn¹ ze wspólnych wartoœci Unii – zasadnicz¹ rolê i szeroki zakres
uprawnieñ dyskrecjonalnych organów krajowych, regionalnych i lokalnych w œwiadczeniu, zlecaniu i organizowaniu us³ug œwiadczonych w ogólnym interesie gospodarczym, w sposób mo¿liwie najbardziej odpowiadaj¹cy potrzebom odbiorców;
– nie naruszaj¹ w ¿aden sposób kompetencji pañstw cz³onkowskich w zakresie œwiadczenia, zlecania i organizowania us³ug niemaj¹cych charakteru gospodarczego œwiadczonych w interesie ogólnym;
– przewiduj¹, ¿e Rada, dzia³aj¹c w zakresie wspólnej polityki handlowej, musi stanowiæ
jednomyœlnie przy negocjowaniu i zawieraniu umów miêdzynarodowych w dziedzinie handlu us³ugami spo³ecznymi oraz w zakresie edukacji i zdrowia, je¿eli umowy te
mog³yby w znacznym stopniu zak³ócaæ dzia³anie krajowego systemu tych us³ug i wywieraæ negatywny wp³yw na odpowiedzialnoœæ pañstw cz³onkowskich za ich zapewnienie; oraz
– przewiduj¹, ¿e Unia uznaje i wspiera rolê partnerów spo³ecznych na poziomie Unii
Europejskiej i u³atwia dialog miêdzy nimi, uwzglêdniaj¹c ró¿norodnoœæ systemów
krajowych i szanuj¹c autonomiê partnerów spo³ecznych.
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Za³¹cznik 3

Deklaracja Irlandii
Irlandia potwierdza swe przywi¹zanie do celów i zasad wyra¿onych w Karcie
Narodów Zjednoczonych, która nadrzêdn¹ odpowiedzialnoœæ za utrzymanie miêdzynarodowego pokoju i bezpieczeñstwa powierza Radzie Bezpieczeñstwa Organizacji
Narodów Zjednoczonych. Irlandia przypomina o swoim poparciu dla wspólnej polityki
zagranicznej i bezpieczeñstwa Unii Europejskiej – jak zosta³o to niejednokrotnie potwierdzone przez naród irlandzki w referendach. Irlandia potwierdza, ¿e jej uczestnictwo we wspólnej polityce zagranicznej i bezpieczeñstwa Unii Europejskiej nie uchybia
jej tradycyjnej polityce neutralnoœci wojskowej. Traktat o Unii Europejskiej wyraŸnie
stwierdza, ¿e unijna polityka bezpieczeñstwa i obrony nie mo¿e uchybiaæ specyficznemu charakterowi polityki bezpieczeñstwa i obrony niektórych pañstw cz³onkowskich.
Zgodnie ze swoj¹ tradycyjn¹ polityk¹ neutralnoœci wojskowej Irlandia nie podlega ¿adnemu wzajemnemu zobowi¹zaniu o charakterze obronnym. Traktat o Unii Europejskiej stwierdza, ¿e jakakolwiek decyzja Unii o stworzeniu wspólnej obrony musia³aby
zostaæ podjêta przez pañstwa cz³onkowskie jednomyœlnie i przyjêta zgodnie z ich odpowiednimi wymogami konstytucyjnymi. Konstytucja Irlandii wymaga przeprowadzenia referendum w sprawie przyjêcia jakiejkolwiek decyzji o takim charakterze,
która mia³aby zastosowanie do Irlandii, i wymóg ten nie ulegnie zmianie, je¿eli Irlandia
ratyfikuje Traktat z Lizbony. Irlandia ponownie wyra¿a swoje przywi¹zanie do idei pokoju i przyjaznej wspó³pracy miêdzy narodami oraz swoj¹ wiarê w zasadê pokojowego
rozwi¹zywania sporów miêdzynarodowych.
Potwierdza swoje g³êbokie zaanga¿owanie na rzecz zapobiegania konfliktom, rozwi¹zywania ich i utrzymywania pokoju oraz przypomina osi¹gniêcia swojego personelu wojskowego i cywilnego w tym zakresie.
Powtarza, ¿e uczestnictwo kontyngentów irlandzkich si³ obronnych w operacjach
zagranicznych, w tym prowadzonych w ramach europejskiej polityki bezpieczeñstwa
i obrony, wymaga:
a) autoryzowania operacji przez Radê Bezpieczeñstwa lub Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych,
b) zgody rz¹du Irlandii oraz
c) zatwierdzenia przez parlament Irlandii – Dáil Éireann – zgodnie z prawem Irlandii.
Irlandia zwraca uwagê, ¿e nic nie zobowi¹zuje jej do uczestnictwa w sta³ej
wspó³pracy strukturalnej przewidzianej w Traktacie o Unii Europejskiej. Wszelkie decyzje umo¿liwiaj¹ce Irlandii takie uczestnictwo bêd¹ musia³y zostaæ zatwierdzone
przez Dáil Éireann zgodnie z prawem irlandzkim. Irlandia zwraca tak¿e uwagê, ¿e nic
nie zobowi¹zuje jej do uczestnictwa w pracach Europejskiej Agencji Obrony ani
w poszczególnych projektach lub programach realizowanych pod jej auspicjami.
Wszelkie decyzje o udziale w takich projektach lub programach bêd¹ musia³y zostaæ
podjête zgodnie z krajow¹ procedur¹ decyzyjn¹ i zatwierdzone przez Dáil Éireann
zgodnie z prawem irlandzkim. Irlandia oœwiadcza, ¿e bêdzie uczestniczyæ wy³¹cznie
w tych projektach i programach, które przyczyniaj¹ siê do zwiêkszenia zdolnoœci koniecznych do uczestnictwa w prowadzonych z ramienia ONZ misjach utrzymania po-
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koju, zapobiegania konfliktom i wzmacniania miêdzynarodowego bezpieczeñstwa,
zgodnie z zasadami Karty Narodów Zjednoczonych.
Stanu przedstawionego w niniejszej deklaracji nie zmieni³oby wejœcie w ¿ycie
Traktatu z Lizbony.
Je¿eli Irlandia ratyfikuje Traktat z Lizbony, niniejsza deklaracja zostanie do³¹czona
do irlandzkiego dokumentu ratyfikacyjnego.

Za³¹cznik 4
Œrodki przejœciowe, które nale¿y zastosowaæ w odniesieniu do sk³adu
Parlamentu Europejskiego i liczby pos³ów
a) Do 736 miejsc zape³nionych w wyniku czerwcowych wyborów do Parlamentu Europejskiego dodanych zostanie 18 nastêpuj¹cych miejsc:
Bu³garia 1
Niderlandy 1
Hiszpania 4
Austria 2
Francja 2
Polska 1
W³ochy 1
S³owenia 1
£otwa 1
Szwecja 2
Malta 1
Zjednoczone Królestwo 1
b) Aby zape³niæ dodatkowe miejsca, zainteresowane pañstwa cz³onkowskie wska¿¹
zgodnie z prawem krajowym stosowne osoby: albo spoœród osób wybranych w powszechnych wyborach bezpoœrednich – w szczególnoœci w wyborach uzupe³niaj¹cych lub na podstawie wyników wyborów europejskich z czerwca 2009 roku
– albo zwracaj¹c siê do danego parlamentu krajowego o wyznaczenie w³aœciwej
liczby pos³ów spoœród jego cz³onków1.

Za³¹cznik 5
Oœwiadczenie w sprawie Pakistanu i Afganistanu
Unia Europejska przywi¹zuje du¿¹ wagê do stabilnoœci i bezpieczeñstwa w Afganistanie i Pakistanie oraz w ca³ym regionie. Zarówno przed Afganistanem, jak i Pakista-

1
W takim przypadku zastosowanie ma zakaz jednoczesnego sprawowania kilku urzêdów przewidziany w Akcie dotycz¹cym wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpoœrednich.
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nem stoj¹ z³o¿one wyzwania wymagaj¹ce pilnych dzia³añ. UE potwierdza istnienie
wiêzi ³¹cz¹cych j¹ z ka¿dym z tych pañstw z osobna, jednoczeœnie zwraca uwagê, ¿e
niektóre ze wspomnianych wyzwañ blisko siê ze sob¹ ³¹cz¹ i mog¹ byæ rozwi¹zywane
jedynie przy wspó³pracy wszystkich stron, w których interesie le¿y stabilnoœæ, bezpieczeñstwo i rozwój regionu. UE z zadowoleniem przyjmuje i niezmiennie popiera
pog³êbiaj¹cy siê dialog miêdzy rz¹dami Afganistanu i Pakistanu oraz zachêca do kontynuacji niedawnych prób poprawy ich wzajemnych stosunków.
Pakistan
Unia Europejska z zadowoleniem przyjmuje pozytywny wynik niedawnego szczytu
UE–Pakistan, stanowi¹cego krok ku nawi¹zaniu dialogu strategicznego. Obie strony s¹
zdecydowane realizowaæ podstawowy cel, jakim jest walka z terroryzmem i radykalizacj¹ postaw. UE docenia znaczny postêp, jakiego Pakistan dokona³ na drodze ku demokratycznym rz¹dom cywilnym, oraz bêdzie nadal wspieraæ rozwój instytucjonalny
s³u¿¹cy wzmacnianiu demokratycznych struktur Pakistanu. Komisja Europejska zobowi¹za³a siê dostarczyæ 72 mln euro w ramach pomocy humanitarnej oraz przeznaczyæ
dalszych 50 mln euro na wspieranie naprawy i odbudowy kraju, zwiêkszaj¹c tym samym ca³kowit¹ pomoc dla osób wysiedlonych w Pakistanie do ponad 120 mln euro.
UE i rz¹d Pakistanu skoncentruj¹ siê obecnie na dzia³aniach wynikaj¹cych z rozmów
na szczycie. Rada Europejska podkreœla w tym kontekœcie, jak wa¿ny dla dalszych postêpów Pakistanu jest zrównowa¿ony rozwój gospodarczy oraz nasilenie stosunków
handlowych miêdzy UE a Pakistanem, mo¿liwe do osi¹gniêcia miêdzy innymi dziêki
ewentualnemu zawarciu w d³u¿szej perspektywie umowy o wolnym handlu. Z myœl¹
o postêpie prac UE zintensyfikuje dialog handlowy z Pakistanem. Bêdzie te¿ podtrzymywaæ poparcie dla starañ o liberalizacjê handlu w Azji Po³udniowej oraz bêdzie zachêcaæ Pakistan do u³atwiania handlu wewn¹trzregionalnego, zw³aszcza z Indiami
i Afganistanem. UE z zadowoleniem przyjmuje determinacjê Pakistanu, by wzmóc
walkê z terroryzmem, docenia tak¿e poœwiêcenie ludnoœci Pakistanu i si³ zbrojnych
tego pañstwa widoczne zw³aszcza w operacjach trwaj¹cych w Pó³nocno-Zachodniej
Prowincji Pogranicznej. Unia Europejska jest przekonana, ¿e powodzenie tych dzia³añ
zdecydowanie umocni pozycjê demokratycznie wybranego rz¹du w realizacji jego celów politycznych i rozwojowych. UE podkreœla, jak wa¿na jest natychmiastowa reakcja humanitarna na kryzys w regionie Swat, i wyra¿a gotowoœæ do dalszej pomocy, tak
by uchodŸcy mogli powróciæ do swoich domów. UE bêdzie wspieraæ rz¹d Pakistanu
w realizacji ca³oœciowego planu naprawy i odbudowy tego regionu.
Afganistan
UE potwierdza, ¿e jest stale gotowa wspieraæ Afganistan na drodze ku bezpieczeñstwu,
stabilnoœci i dobrobytowi, a jednoczeœnie podkreœla, ¿e odpowiedzialnoœæ za rozwój
kraju spoczywa przede wszystkim na w³adzach afgañskich. Zdaj¹c sobie sprawê z trudnych warunków, w jakich odbywaæ siê bêd¹ pierwsze wybory prezydenckie i wybory
do rad prowincji w Afganistanie przeprowadzane samodzielnie przez Afgañczyków,
UE podkreœla, jak wa¿ne jest, aby by³y one wiarygodne, powszechne i bezpieczne oraz
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zgodne z miêdzynarodowymi standardami, poniewa¿ zwiêkszy³oby to poparcie ludnoœci
Afganistanu dla instytucji tego kraju. Szczególnie wa¿ne jest, by pañstwo sprawowa³o
w³adzê w sposób bezstronny i nieposzlakowany, tak by krzywdz¹co nie umniejszaæ
szans ¿adnego z kandydatów. Od legitymizacji politycznej w zasadniczym stopniu zale¿y dalszy postêp w Afganistanie. Politycy afgañscy maj¹ do odegrania wa¿n¹ rolê polegaj¹c¹ na zwróceniu siê do wyborców i zachêceniu ich do skorzystania z prawa do
wybrania swoich przywódców dziêki udzia³owi w sierpniowych wyborach. UE apeluje
tak¿e do kandydatów o skorzystanie z okresu kampanii i przedstawienie programów
politycznych, które dostarcz¹ obywatelom stosownych informacji i zachêc¹ ich do
udzia³u w wyborach. UE jest gotowa w ramach miêdzynarodowych dzia³añ wspieraæ
wybory w Afganistanie, i wyœle do tego kraju grupê miêdzynarodowych obserwatorów.
UE jest nadal zdecydowana promowaæ praworz¹dnoœæ i dobre sprawowanie w³adzy
w Afganistanie, i apeluje do rz¹du tego kraju, by za najwy¿szy priorytet uzna³ wypracowanie znacznych postêpów w tej dziedzinie, zw³aszcza na szczeblu regionalnym. Istot¹
zaanga¿owania UE w Afganistanie pozostaje tworzenie krajowych zdolnoœci i przekazywanie Afgañczykom odpowiedzialnoœci, zarówno w sektorze policyjnym, jak
i w sektorach cywilnych. Kluczowym elementem aktywnego zaanga¿owania UE
w Afganistanie jest w tym kontekœcie misja policyjna Unii Europejskiej w tym kraju
(EUPOL AFGANISTAN); obecny mandat tej misji obejmuje rozmieszczenie do 400
cz³onków personelu miêdzynarodowego, którzy bêd¹ siê zajmowali monitorowaniem,
pomoc¹, doradztwem i szkoleniami w sektorze policyjnym i w szerszej dziedzinie praworz¹dnoœci. Rada Europejska podkreœla, jak wa¿na jest perspektywa rozmieszczenia
w Afganistanie europejskich si³ ¿andarmerii w ramach misji szkoleniowej NATO, co
bêdzie uzupe³niaj¹c¹ inicjatyw¹ w budowaniu zdolnoœci policyjnych. Nawi¹zuj¹c do
zobowi¹zañ przyjêtych w marcu, UE przeanalizuje mo¿liwoœæ podjêcia strategicznych
i praktycznych dzia³añ, aby zwiêkszyæ zdolnoœæ Afganistanu do ustanowienia praworz¹dnoœci i udzieliæ wsparcia rz¹dowi tego kraju na rzecz poprawy przestrzegania
praw cz³owieka i lepszego sprawowania w³adzy. UE podkreœla, ¿e porozumienie dla
Afganistanu i krajowa strategia rozwoju nadal stanowi¹ istotn¹ podstawê politycznego,
spo³ecznego i gospodarczego rozwoju Afganistanu, a misja wspieraj¹ca Organizacji
Narodów Zjednoczonych w Afganistanie (UNAMA) pe³ni rolê koordynatora wysi³ków spo³ecznoœci miêdzynarodowej. W zwi¹zku z tym UE, jako jeden z najwa¿niejszych partnerów odbudowy i rozwoju, zamierza za pomoc¹ dzia³añ Wspólnoty
Europejskiej i pañstw cz³onkowskich zwiêkszyæ i ugruntowaæ swoje zaanga¿owanie
na rzecz Afganistanu.

Za³¹cznik 6
Oœwiadczenie dotycz¹ce Birmy/Zwi¹zku Myanmar
Rada Europejska wzywa do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia
Aung San Suu Kyi, niestrudzonej obroñczyni powszechnych wartoœci: wolnoœci i demokracji. Je¿eli nie dojdzie do uwolnienia Aung San Suu Kyi oraz wszystkich pozosta³ych wiêŸniów politycznych, jeszcze bardziej podwa¿ona zostanie wiarygodnoœæ
wyborów przewidzianych na rok 2010. UE podejmie w odpowiedzi dodatkowe ukie-
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runkowane œrodki. Wzywamy Birmê/Zwi¹zek Myanmar do zainicjowania rzeczywistych przemian prowadz¹cych ku demokracji, która przyniesie jej narodowi pokój
i dobrobyt. W zwi¹zku z powy¿szym Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje wyraŸne g³osy z pañstw s¹siednich domagaj¹ce siê wolnego, sprawiedliwego i obejmuj¹cego wszystkie strony procesu przemian politycznych. Ponadto UE ponownie
wyra¿a zdecydowane poparcie dla misji dobrych us³ug ONZ i dla osobistego zaanga¿owania sekretarza generalnego Ban Ki Moona; opowiada siê tak¿e za jego jak najszybsz¹ wizyt¹ w Birmie/Zwi¹zku Myanmar.

Za³¹cznik 7
Oœwiadczenie w sprawie Koreañskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej
(KRLD)
Unia Europejska zdecydowanie potêpia niedawn¹ próbê j¹drow¹ i testy pocisków
balistycznych przeprowadzone przez KRLD. Te pogwa³cenia rezolucji Rady Bezpieczeñstwa ONZ stanowi¹ powa¿ne zagro¿enie dla pokoju i stabilnoœci na Pó³wyspie
Koreañskim oraz dla bezpieczeñstwa regionalnego i miêdzynarodowego. W zwi¹zku
z tym Rada Europejska z zadowoleniem odnotowuje jednomyœlne przyjêcie rezolucji
1874 Rady Bezpieczeñstwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, w której zaostrza
siê miêdzynarodowe sankcje wobec przywódców KRLD. Rada Europejska zwraca siê
do Rady i do Komisji Europejskiej o zdecydowan¹ i niezw³oczn¹ transpozycjê tej rezolucji, co umocni œrodki przymusu skierowane przeciw przywódcom Korei Pó³nocnej
i zwi¹zanym z nimi podmiotom. Rada Europejska zwraca uwagê na znaczenie, jakie
ma szybka i sprawna realizacja wszystkich tych œrodków, w tym œrodków maj¹cych na
celu inspekcjê transportów towarowych skierowanych do KRLD oraz z niej pochodz¹cych. Rada Europejska apeluje do KRLD o powstrzymanie siê od naruszania
odnoœnych rezolucji Rady Bezpieczeñstwa ONZ, o ich wdro¿enie oraz o podjêcie dialogu i wspó³pracy, w tym o jak najszybszy powrót do rozmów szeœciostronnych.

Za³¹cznik 8
Oœwiadczenie w sprawie Iranu
Rada Europejska zatwierdzi³a konkluzje przyjête przez Radê w dniu 15 czerwca.
Podkreœli³a, ¿e wynik irañskich wyborów powinien odzwierciedlaæ aspiracje i preferencje Irañczyków. Rada Europejska powtórzy³a, ¿e kwesti¹, któr¹ w³adze irañskie powinny siê zaj¹æ, s¹ w¹tpliwoœci co do przebiegu wyborów. Unia Europejska z du¿ym
niepokojem œledzi reakcjê na protesty w ca³ym Iranie. Zdecydowanie potêpia fakt, ¿e
wobec protestuj¹cych u¿ywa siê przemocy, co doprowadzi³o do ofiar œmiertelnych.
Rada Europejska zaapelowa³a do w³adz irañskich o to, by zapewni³y wszystkim Irañczykom prawo do pokojowego gromadzenia siê i wyra¿ania opinii. W³adze powinny
powstrzymaæ siê od u¿ywania si³y wobec pokojowych demonstracji. Rada Europejska
potêpi³a restrykcje wobec dziennikarzy, mediów, œrodków ³¹cznoœci oraz protestu-
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j¹cych; restrykcje te stanowi¹ kontrast wobec stosunkowo otwartego i przychylnego
nastawienia panuj¹cego podczas kampanii wyborczej. Rada Europejska podkreœli³a
tak¿e, ¿e wa¿ne jest, by Iran prowadzi³ dialog ze spo³ecznoœci¹ miêdzynarodow¹ co do
wszystkich niepokoj¹cych kwestii – zw³aszcza co do irañskiego programu j¹drowego
– w duchu wzajemnego szacunku i z pe³nym poszanowaniem swoich miêdzynarodowych zobowi¹zañ.

Za³¹cznik 9
Dokumenty przed³o¿one Radzie Europejskiej
– Sprawozdanie na temat skutecznoœci systemów wsparcia finansowego, przyjête

przez Radê w dniu 9 czerwca 2009 r. (10772/09 + ADD 1).
– Sprawozdanie na temat Europejskiego planu naprawy gospodarczej, przyjête przez

Radê w dniu 9 czerwca 2009 r. (10771/09).
– Konkluzje Rady w sprawie miêdzynarodowego finansowania dzia³añ na rzecz kli-

matu, przyjête przez Radê w dniu 9 czerwca 2009 r. (10827/09).
– Konkluzje w sprawie wzmocnienia nadzoru finansowego UE, przyjête przez Radê

w dniu 9 czerwca 2009 r. (10862/09).
– Konkluzje w sprawie procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie, przyjête przez

Radê w dniu 15 czerwca 2009 r. (11046/09).
– Sprawozdanie prezydencji na temat europejskiej polityki bezpieczeñstwa i obrony

(10748/09).
– Konkluzje pt. „Sumienie Europy i totalitaryzm” przyjête przez Radê w dniu

15 czerwca 2009 r. (dok. 10710/1/09 REV 1).
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Dok. 2.
Program prac prezydencji szwedzkiej w Unii Europejskiej
1 lipca–31 grudnia 2009 r.

Czêœæ I.
Podjêcie wyzwania
„Unia Europejska stoi na progu kluczowego okresu. Wspólnie musimy radziæ sobie
z kryzysem gospodarczym i bezrobociem, lecz tak¿e zjednoczyæ œwiat w celu sprostania zmianom klimatycznym. Prezydencja szwedzka jest gotowa podj¹æ to wyzwanie”.
Premier Fredrik Reinfeldt

Wspó³praca europejska nieczêsto by³a tak wa¿na jak ma to miejsce obecnie. ¯yjemy w czasach, w których œwiat wokó³ nas zmienia siê gwa³townie i w którym do
g³ównych wspólnych wyzwañ nale¿y podchodziæ zarówno globalnie jak i regionalnie.
Musimy pracowaæ wspólnie na rzecz Europy, która bierze na siebie odpowiedzialnoœæ
za gospodarkê, dobrobyt, œrodowisko, bezpieczeñstwo oraz pokój. Wspó³praca wewn¹trz UE musi byæ rozwijana w obszarach, w których przynosi to wartoœæ dodan¹.
Szwecja bêdzie sprawowaæ prezydencjê w Radzie Unii Europejskiej w drugiej
po³owie 2009 r. Wizj¹ szwedzkiej prezydencji jest silna i skuteczna Europa, w której
uwaga skupia siê na wspólnej odpowiedzialnoœci za sprostanie dzisiejszym i jutrzejszym wyzwaniom, w³¹czaj¹c gotowoœæ do zarz¹dzania kryzysem.
Okres nadchodz¹cych szeœciu miesiêcy bêdzie charakteryzowaæ siê zarówno zmianami jak i odnow¹. Nowo wybrany Parlament Europejski rozpocznie sw¹ pracê i mianowana zostanie nowa Komisja. Warunki wspó³pracy ulegn¹ zmianie je¿eli Traktat
z Lizbony wejdzie w ¿ycie. Do najwiêkszych i najistotniejszych wyzwañ nale¿¹ gospodarka, zatrudnienie oraz klimat – zagadnienia, które dotycz¹ ka¿dego obywatela UE.
Poni¿ej przedstawione zosta³y g³ówne cele prezydencji:
· UE musi wyjœæ z kryzysu gospodarczego z silniejsz¹ pozycj¹. Œwiat doœwiadcza jednego z najbardziej powa¿nych kryzysów finansowych i gospodarczych we wspó³czesnych czasach. Sytuacja ekonomiczna pozostaje bardzo trudna. Finanse publiczne
staj¹ siê coraz bardziej nadwyrê¿one, a jesieni¹ spodziewany jest wzrost bezrobocia.
Konieczna jest wspólna zdolnoœæ do podejmowania dzia³añ zarówno w obszarach finansowych i gospodarczych jak równie¿ na rynku pracy je¿eli UE ma byæ w stanie
skutecznie stawiæ czo³a kryzysowi. Prezydencja i Pañstwa Cz³onkowskie bêd¹ dalej
wspólnie pracowaæ w celu zwalczania negatywnego wp³ywu kryzysu na wzrost
i miejsca pracy maj¹c na celu osi¹gniêcie o¿ywienia gospodarczego w mo¿liwie najbli¿szej perspektywie.
· UE musi nadal braæ odpowiedzialnoœæ za zagro¿enia klimatyczne. Wielkim wyzwaniem naszych czasów jest zapobieganie zagro¿eniom klimatycznym i zwalczanie
zmian klimatycznych. Zmiany klimatyczne wywieraj¹ powa¿ne skutki na spo³eczeñstwa, jednostki i przysz³e pokolenia. UE bêdzie kontynuowaæ globalne starania na
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rzecz klimatu. Zadaniem prezydencji, jak równie¿ innych stron, jest praca na rzecz
przyjêcia nowego porozumienia klimatycznego podczas miêdzynarodowych negocjacji klimatycznych prowadzonych w grudniu w Kopenhadze. Podjêcie obydwu powy¿szych dzia³añ wymaga ambitnego planu dla EU. Jednoczeœnie jednak stanowi to
mo¿liwoœæ wzmocnienia przez UE swojej konkurencyjnoœci, stworzenia nowych
miejsc pracy oraz przyczynienia siê do wy¿szej jakoœci œrodowiska naturalnego. Celem prezydencji jest rozwiniêcie wspó³pracy pomiêdzy ró¿nymi obszarami polityk
w celu po³¹czenia dodatniego wzrostu gospodarczego z ograniczonym obci¹¿eniem
klimatu i œrodowiska naturalnego. Wymaga to zaawansowanych instrumentów,
zwiêkszenia zdolnoœci do innowacji i odnowienia europejskiego sektora gospodarczego.
Europa napotyka na szereg innych wyzwañ. UE musi kontynuowaæ rozwój w kierunku d¹¿enia do Europy bardziej bezpiecznej i otwartej. Prezydencja pragnie rozwijaæ
wspó³pracê transgraniczn¹ w celu ochrony wartoœci demokratycznych i praw jednostki,
a tak¿e sprostaæ wyzwaniom, które stoj¹ przed Europ¹. W celu zwalczania miêdzynarodowej przestêpczoœci konieczne s¹ po³¹czone wysi³ki. UE musi ustanowiæ bardziej
skuteczn¹ politykê azylow¹ i migracyjn¹. Celem prezydencji jest rozwój wspó³pracy
w obszarze wymiaru sprawiedliwoœci i spraw wewnêtrznych poprzez Program Sztokholmski, który zostanie przyjêty jesieni¹. Kraje basenu Morza Ba³tyckiego napotykaj¹
obecnie na wspólne wyzwania. Jednym z nich jest zarz¹dzanie pilnymi, powa¿nymi
problemami œrodowiska naturalnego zwi¹zanymi z Morzem Ba³tyckim. Kolejnym wyzwaniem jest znalezienie sposobu, w jaki mo¿emy przekszta³ciæ region Morza Ba³tyckiego w silniejszy region wzrostu i rozwoju. Prezydencja bêdzie rozwijaæ wspó³pracê
regionaln¹ pomiêdzy UE a pañstwami ba³tyckimi bêd¹cymi obszarem pilota¿owym.
Dziêki stosowaniu powszechnych uregulowañ nast¹pi poprawa œrodowiska naturalnego i wzmocnienie konkurencyjnoœci regionu. Celem prezydencji jest przyjêcie przez
UE strategii dla regionu Morza Ba³tyckiego.
Prezydencja bêdzie prowadziæ prace nad wzmocnieniem roli UE jako globalnego
aktora z przejrzyst¹ agend¹ w dziedzinie pokoju, rozwoju, demokracji i praw cz³owieka. Najbardziej skutecznym sposobem przyczynienia siê do pokoju, demokracji i dobrobytu w Europie jest rozszerzanie, nad którym prace s¹ kontynuowane. Szwedzkie
priorytety s¹ oparte na trójstronnej wspó³pracy prezydencji z Francj¹ i Republik¹
Czesk¹, jak równie¿ na 18-miesiêcznym programie zatwierdzonym w czerwcu 2008
roku. Jesieni¹ przeprowadzone zostan¹ intensywne prace koncentruj¹ce siê na wszystkich zagadnieniach agendy UE. Priorytetowe zagadnienia dla ka¿dej konfiguracji Rady
zosta³y wymienione w czêœci 2 niniejszego programu.
1. Gospodarka i zatrudnienie – EU wychodzi z kryzysu gospodarczego silniejsza
Globalny kryzys finansowy uderzy³ w Europê z pe³n¹ si³¹. Wraz z jego nadejœciem
nast¹pi³ malej¹cy wzrost, przypadki bankructwa i bezrobocie. Kryzys finansowy i gospodarczy zajmuje wa¿ne miejsce na agendzie UE od czasu zaobserwowania jego
pierwszych skutków. UE pomog³a unikn¹æ za³amania finansowego dziêki wspólnym
dzia³aniom. UE zgodzi³a siê na plan o¿ywienia maj¹cy na celu zrównowa¿enie recesji,
zmniejszenie jej wp³ywu na zatrudnienie i poprawê konkurencyjnoœci. Prezydencja bê-
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dzie kontynuowaæ prace rozpoczête pod przewodnictwem Francji i Republiki Czeskiej.
Celem jest praca nad odbudow¹ zaufania do rynków finansowych, zwalczanie negatywnych wp³ywów kryzysu na wzrost i zatrudnienie oraz tworzenie d³ugookresowych
rozwi¹zañ s³u¿¹cych zrównowa¿onemu wzrostowi, zatrudnieniu i otwartym rynkom.
Czas kryzysu poci¹ga za sob¹ powa¿ne wyzwania w odniesieniu do finansów publicznych. Prawid³owa dyscyplina bud¿etowa promuje solidny rozwój gospodarczy.
W zwi¹zku z powy¿szym, kluczow¹ kwesti¹ jest omówienie sposobu, w jaki Pañstwa
Cz³onkowskie mog¹ przywróciæ porz¹dek w finansach publicznych.
Kryzys ekonomiczny ma wymiar globalny i wymaga globalnej odpowiedzi. G-20
(19 najwiêkszych œwiatowych gospodarek plus UE) jest wa¿nym forum. Jesieni¹ G-20
zajmie siê zagadnieniami zwi¹zanymi z zasobami miêdzynarodowych instytucji finansowych, regulacj¹ i nadzorem rynków finansowych, pracami przeciw szkodliwej konkurencji podatkowej i zwiêkszeniu zasobów gospodarki œwiatowej. Prezydencja bêdzie
prowadziæ prace nad wspólnym stanowiskiem UE przed spotkaniami G-20.
Wiêcej miejsc pracy i wiêcej zatrudnionych osób
Wraz ze spowolnieniem gospodarczym spodziewane s¹ dalsze redukcje zatrudnienia
i ograniczanie miejsc pracy. Bêdzie to mia³o powa¿ny negatywny wp³yw na jednostki
i spo³eczeñstwa jako ca³oœæ. Kryzys ekonomiczny wymaga skutecznych dzia³añ podejmowanych w celu ograniczenia i z³agodzenia jego skutków. Musimy unikaæ powtarzania b³êdów poprzednich dekad, które prowadz¹ do d³ugookresowego wykluczenia lub do
przedwczesnego opuszczania przez ludzi rynku pracy. W zwi¹zku z powy¿szym, prezydencja bêdzie stawia³a na dzia³ania odnosz¹ce siê do rynku pracy jednoczeœnie ograniczaj¹ce bezrobocie, zmniejszaj¹ce wykluczenie i powoduj¹ce powrót ludzi do pracy
bêd¹ce podstaw¹ wysokiego poziomu d³ugookresowego zrównowa¿onego zatrudnienia. Odpowiedzialnoœæ za politykê rynku pracy spoczywa na Pañstwach Cz³onkowskich. Wartoœci¹ dodan¹ UE jest wymiana doœwiadczeñ i zaanga¿owanie przy
podejmowaniu dzia³añ na szczeblu krajowym, które zwiêkszaj¹ zatrudnienie kobiet
i mê¿czyzn w ca³ej UE. Istnieje ogromna potrzeba rozwi¹zania problemu bezrobocia,
zarówno wspólnie jak i w ka¿dym Pañstwie Cz³onkowskim. W krótkim okresie nale¿y
u³atwiaæ szybki powrót do pracy, zaœ w d³ugim okresie nale¿y umacniaæ mo¿liwoœæ zatrudnienia jednostki i jej pozycjê na rynku pracy. Aktywna polityka rynku pracy
s³u¿¹ca lepszemu dostosowaniu i mobilnoœci na rynku pracy UE, skuteczniejsze dopasowanie, zwiêkszony rozwój kompetencji oraz wiêksza liczba przedsiêbiorców s¹
wa¿nymi czynnikami w radzeniu sobie z kryzysem na rynku pracy zarówno w perspektywie krótko- i d³ugookresowej. W odniesieniu do sektora biznesowego, wa¿nymi
czynnikami s¹ praca nad lepszymi uregulowaniami i lepszymi warunkami dla mniejszych przedsiêbiorstw a tak¿e stabilizacja finansowa i ³atwiejszy dostêp do kapita³u.
Wydajne rynki finansowe dziêki lepszemu nadzorowi i regulacji
Obecny kryzys nie by³by a¿ tak powa¿ny, gdyby organy nadzoru mog³y przewidzieæ
ryzyko na rynkach finansowych. W zwi¹zku z tym, konieczne s¹ nowe zasady oraz
wzmocnione organy nadzoru. Celem prezydencji jest osi¹gniêcie porozumienia
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w kwestii formy nowej struktury nadzoru obejmuj¹cej ustanowienie europejskiego organu nadzoru stabilnoœci systemu finansowego jako ca³oœci. Nowa struktura zawiera
równie¿ propozycjê europejskiego systemu nadzoru finansowego na poziomie mikro,
który zagwarantuje bardziej skuteczny nadzór bankowoœci transgranicznej i wzmocnion¹ wspó³pracê pomiêdzy krajowymi organami nadzoru.
Wzrost d³ugookresowy i zatrudnienie w nadchodz¹cej dekadzie
Równolegle z odpowiedzi¹ UE na powa¿ny kryzys ekonomiczny nale¿y pamiêtaæ
o wyzwaniach d³ugookresowych. Jedynym sposobem, w jaki mo¿emy strzec naszych
systemów opieki spo³ecznej w Europie jest wysoki poziom zatrudnienia i zdrowe finanse publiczne. Kryzys gospodarczy pokaza³ znaczenie d³ugookresowych reform
s³u¿¹cych u³atwieniu dostosowania, rozwojowi nowych przedsiêbiorstw i mo¿liwoœci
zatrudnienia. Kryzys daje równie¿ mo¿liwoœæ tworzenia gospodarki ³¹cz¹cej wzrost
z równowag¹ œrodowiska naturalnego. O¿ywienie gospodarcze jest oparte na otwartych, integruj¹cych i wydajnych rynkach, zarówno wewn¹trz UE jak i poza ni¹. Nale¿y
u³atwiæ konsumentom i przedsiêbiorcom wykorzystanie korzyœci p³yn¹cych z rynku
wewnêtrznego. Przyjazny klimat dla biznesu oparty na nieskomplikowanych zasadach
sprzyja nowym i rozwijaj¹cym siê przedsiêbiorstwom. Badania i innowacje stwarzaj¹
nowe obszary rozwoju. Wydajne rynki pracy po³¹czone z nowoczesnymi systemami
ubezpieczeñ spo³ecznych sprawi¹, ¿e dostosowanie bêdzie prostsze zarówno dla przedsiêbiorstw jak i dla jednostek. UE napotyka na szereg powa¿nych wyzwañ czekaj¹cych
na ni¹ w przysz³ej dekadzie: sprostanie zwiêkszonej globalnej konkurencji, przywrócenie równowagi finansów publicznych oraz sprostanie wyzwaniu stawianemu przez
problem starzej¹cej siê populacji. Konieczna jest nowa skoncentrowana strategia wzrostu i dobrobytu w d³ugim okresie. Prezydencja zamierza po³o¿yæ podwaliny dla nastêpnej
strategii dla zrównowa¿onego wzrostu i miejsc pracy, t.j. nastêpcy Strategii Lizboñskiej. Trwaj¹ prace ukierunkowane na osi¹gniêcie podczas szwedzkiej prezydencji porozumienia w sprawie ogólnych wyzwañ i obszarów. Decyzja w sprawie nastêpnej
strategii zostanie podjêta wiosn¹ 2010 r. w trakcie prezydencji hiszpañskiej.
2. Klimat – wdro¿enie nowego porozumienia klimatycznego
Emisje gazów cieplarnianych ulegaj¹ zwiêkszeniu, a klimat zmienia siê obecnie
szybciej ni¿ siê tego spodziewano na podstawie badañ. Ryzyko nieuniknionych zmian
w systemie klimatycznym zwiêksza siê z ka¿dym dniem. Globalne ocieplenie jest zagro¿eniem dla œrodowiska, które wymaga globalnych rozwi¹zañ. Emisje s¹ równie
szkodliwe bez wzglêdu na to, gdzie wystêpuj¹. Cech¹ wspóln¹ zagro¿eñ jest fakt, ¿e
wiêkszoœæ z nich wywiera powa¿ny negatywny wp³yw na ¿ycie na ziemi. Ograniczenie
emisji gazów cieplarnianych na skalê globaln¹ wymaga dzia³añ podejmowanych we
wszystkich krajach. Jest to wyzwanie wymagaj¹ce konsensusu w kwestii dzia³añ
d³ugookresowych podejmowanych we wszystkich czêœciach spo³eczeñstwa, na szczeblu lokalnym, krajowym i miêdzynarodowym. Punktem wyjœcia dla UE jest Miêdzyrz¹dowy Zespó³ ds. Zmian Klimatu (IPCC), który stwierdza, ¿e poziomy emisji
globalnych musz¹ ulec zmniejszeniu co najmniej o po³owê w latach 1990–2050 w celu
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ograniczenia zwiêkszenia œredniej temperatury do dwóch stopni Celsjusza. Oznacza to,
¿e œwiat uprzemys³owiony musi zredukowaæ poziomy emisji o 25–40% do roku 2020
oraz o 80–95% do roku 2050 w porównaniu do poziomu z 1990 roku. Zdaniem IPCC
wa¿ne jest równie¿ stworzenie warunków s³u¿¹cych krajom rozwijaj¹cym siê do
zmniejszenia poziomów emisji o 15–30% do roku 2020 w porównaniu do sytuacji, która
mog³aby mieæ miejsce w przypadku, gdy dzia³ania nie by³yby podjête. Zmiana klimatu
stanowi wyzwanie wymagaj¹ce wspó³pracy i wspólnych dzia³añ w Europie oraz na
ca³ym œwiecie. Je¿eli podejmiemy globalne dzia³ania s³u¿¹ce przejœciu na energiê,
która ogranicza zale¿noœæ od paliw kopalnych, mo¿liwe bêdzie unikniêcie poniesienia
w przysz³oœci powa¿nych kosztów zwi¹zanych z katastrofami klimatycznymi. Kraje
uprzemys³owione ponosz¹ szczególn¹ odpowiedzialnoœæ za objêcie przywództwa
w zwi¹zku z faktem, ¿e poziomy naszych emisji gazów cieplarnianych s¹ wy¿sze w porównaniu z mniej zamo¿nymi czêœciami œwiata, a tak¿e z powodu naszej lepszej sytuacji gospodarczej.
Globalne porozumienie w sprawie redukcji emisji.
Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu stanowi sedno miêdzynarodowych starañ podejmowanych na rzecz klimatu. Niemal wszystkie pañstwa œwiata uczestnicz¹ w pracach nad Konwencj¹ Klimatyczn¹. Protokó³ z Kioto
zawiera zobowi¹zania w kwestii redukcji emisji do 2012 roku przez pañstwa uprzemys³owione. Podczas Konferencji Stron Konwencji maj¹cej miejsce w Kopenhadze
w grudniu 2009 roku podjêta zostanie decyzja w sprawie nowych zobowi¹zañ na
okres przypadaj¹cy po roku 2012. Najwa¿niejszym celem prezydencji jest przywództwo UE i uzgodnienie podczas spotkania w Kopenhadze, wspólnie z innymi stronami,
miêdzynarodowego porozumienia klimatycznego. UE by³a i jest nastawiona proaktywnie w wysi³kach na rzecz klimatu, stoj¹cych przed spotkaniem w Kopenhadze.
W trakcie prezydencji francuskiej przyjêty zosta³ ambitny pakiet legislacyjny w sprawie sprostania zagro¿eniu klimatycznemu przez sam¹ UE. UE uzgodni³a, ¿e zmniejszy do 2020 roku emisjê dwutlenku wêgla o 30% w porównaniu z poziomami z 1990
roku je¿eli inne uprzemys³owione pañstwa poczyni¹ podobne zobowi¹zania. W przeciwnym razie UE zredukuje do 2020 roku jednostronnie poziomy emitowanego przez
ni¹ dwutlenku wêgla o 20% w porównaniu do 1990 roku. Jednoczeœnie oczywistym
jest, ¿e UE, na któr¹ przypada 14% œwiatowych emisji nie mo¿e zwalczaæ zmian klimatycznych samodzielnie. Dlatego te¿ wa¿ne jest wdro¿enie nowego porozumienia
klimatycznego.
Dostosowanie i finansowanie w celu uzyskania ogólnej akceptacji.
W ramach negocjacji klimatycznych pozostaje szereg istotnych problemów wymagaj¹cych rozpatrzenia. Pierwszym z nich jest sposób, w jaki pañstwa uprzemys³owione
maj¹ osi¹gn¹æ redukcjê poziomów emisji o 25–40%. Konieczne s¹ adekwatne i wi¹¿¹ce
zobowi¹zania w sprawie przysz³ych redukcji emisji przez kraje uprzemys³owione.
Drugim jest koniecznoœæ zawarcia porozumienia w sprawie ograniczeñ emisji przez
rozwijaj¹ce siê gospodarki. Œrodki podejmowane przez te kraje w perspektywie œred-
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niookresowej s¹ tak¿e kluczowe w odniesieniu do perspektywy odwrócenia globalnego trendu zwiêkszonych emisji i utrzymania realizacji celu obni¿enia temperatury
o dwa stopnie Celsjusza. Trzecim istotnym problemem, który nale¿y rozwi¹zaæ jest finansowanie dostosowañ, œrodków redukcji emisji oraz przeniesienia technologii do
krajów rozwijaj¹cych siê. Œrodki dostosowawcze s¹ konieczne, aby uporaæ siê ze szkodami ju¿ wyrz¹dzonymi przez zmiany klimatyczne i tymi, które zmiany te spowoduj¹
w przesz³oœci. Konieczny jest rozwój rynków handlu emisjami i instrumentów rynkowych oraz zwiêkszone finansowanie ze œrodków publicznych bêd¹ce uzupe³nieniem.
Istnieje kilka propozycji odnoœnie do sposobu wygenerowania œrodków finansowych,
zarz¹dzania nimi i administrowania, które bêd¹ dalej omawiane jesieni¹.
Rola UE
W celu osi¹gniêcia postêpów w negocjacjach konieczne jest ci¹g³e porozumienie
w UE. Przyjêcie pakietu klimatycznego i energetycznego UE oznacza, ¿e UE wyrazi³a
zgodê na ambitn¹ politykê klimatyczn¹. Konieczny jest rozwój polityki UE w odniesieniu do zagadnieñ takich jak finansowanie, a nie tylko odpowiadanie na oczekiwania
krajów rozwijaj¹cych siê wobec UE. Potrzebujemy szerokiego porozumienia po
2012 roku. UE potrzebuje równie¿ sprawiæ, aby pozosta³e uprzemys³owione kraje
zobowi¹za³y siê do ambitnych zamierzeñ s³u¿¹cych redukcji emisji. Aby móc uczestniczyæ w miêdzynarodowych negocjacjach konieczne jest opracowanie nowych stanowisk w ramach UE. Podstawow¹ przes³ank¹ prezydencji jest promocja jednoœci w UE
i utrzymanie odpowiedzialnoœci ponoszonej przez UE jako pozytywnej si³y w negocjacjach klimatycznych, w zgodzie i poszanowaniu krajowych warunków. UE ma istotn¹
rolê do odegrania w odniesieniu do krajów rozwijaj¹cych siê, które s¹ czêsto szczególnie obarczone ryzykiem i nara¿one na zmiany klimatu. G³ówn¹ kwesti¹, zarówno przed
Szczytem w Kopenhadze jak i w d³u¿szym okresie, jest potrzeba skutecznego wsparcia
w celu u³atwienia dostosowania krajów i ludzi do skutków zmian klimatycznych. Komisja ds. Zmian Klimatycznych i Rozwoju powsta³a z inicjatywy rz¹du szwedzkiego
niesie istotny wk³ad. Prezydencja przyczyni siê do postêpów czynionych przez UE
w tych kwestiach, które s¹ istotne równie¿ dla projektu przysz³ego rozwoju wspó³pracy
pomiêdzy Pañstwami Cz³onkowskimi a Komisj¹ Europejsk¹. Ponadto, ambicj¹ prezydencji jest, aby silne przywództwo w UE promowa³o przejœcie na eko-efektywn¹ gospodarkê, w której umacniane s¹ mo¿liwoœci wzrostu i wykorzystywane rozwa¿ania
zwi¹zane ze zmianami klimatycznymi. Prezydencja zainicjuje dyskusjê s³u¿¹c¹ temu
rozwojowi.
3. Wymiar Sprawiedliwoœci i Sprawy Wewnêtrzne – Sztokholmski Program
stoj¹cy na stra¿y bezpieczeñstwa i praw jednostki
Wspó³praca UE w zakresie Wymiaru Sprawiedliwoœci i Spraw Wewnêtrznych ulega stopniowemu rozwojowi. Stosowane s¹ wspólne przepisy prawne i metody s³u¿¹ce
zagwarantowaniu prawnie uzasadnionej wspó³pracy transgranicznej. Jednym z wyzwañ prezydencji jest dalszy rozwój wspó³pracy w obszarach, w których wspó³praca
transgraniczna przynosi wartoœæ dodan¹. Ambicj¹ prezydencji jest przyjêcie nowego
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strategicznego programu dzia³ania dla ca³ego obszaru polityki. Program, który bêdzie
trzecim z serii, ma okreœliæ ramy i punkt centralny wspó³pracy w UE na lata 2010–2014
w obszarach takich jak policja, zagadnienia graniczne i celne, zagadnienia prawne
i azylowe oraz polityka migracyjna i wizowa. Wizj¹ pracy w ramach Programu Sztokholmskiego jest bardziej bezpieczna i otwarta Europa, która stoi na stra¿y praw jednostki.
Europa obywateli
Wspó³praca w ramach UE musi oferowaæ rozwi¹zania codziennych problemów ludzi
w zakresie swobodnego przep³ywu osób. Obywatele UE przemieszczaj¹ siê w Europie
w coraz wiêkszym stopniu. Coraz wiêksza liczba osób pracuje za granic¹ i zak³ada rodziny z obywatelami innych krajów. W zwi¹zku z tym istotne jest stworzenie wiêkszej
przejrzystoœci w kwestiach takich jak zasady, które nale¿y stosowaæ w celu u³atwienia
swobodnego przep³ywu osób.
Wspó³praca w celu zwalczania przestêpczoœci
Aby skutecznie zwalczaæ przestêpczoœæ organy œcigania musz¹ mieæ mo¿liwoœæ
wspó³pracy transgranicznej, zarówno pomiêdzy Pañstwami Cz³onkowskimi UE jak
i pomiêdzy UE i reszt¹ œwiata. Niezmiernie wa¿ne s¹ œrodki s³u¿¹ce poprawie wiedzy
i wymianie informacji, które s¹ konieczne, aby móc zapobiegaæ, wykrywaæ i badaæ
przestêpczoœæ. Ambicj¹ prezydencji jest zrównowa¿enie skutecznego zwalczania przestêpczoœci ze œrodkami gwarantuj¹cymi prawa jednostki. Wspó³praca w ramach UE
musi koncentrowaæ siê w wiêkszym stopniu na dzia³aniach s³u¿¹cych jednostce, obejmuj¹cych zarówno prawa osób bêd¹cych ofiarami przestêpstw jak i tych, które s¹ podejrzewane o pope³nienie przestêpstwa.
Zagadnienia azylowe i migracyjne na przysz³oœæ
UE poczyni³a olbrzymi postêp w pracach nad wspóln¹ polityk¹ azylow¹. Prezydencja
bêdzie promowaæ wspólny system azylowy, który cechuje siê pewnoœci¹ prawn¹
i przejrzystoœci¹. Istotnym jest by wspólne regulacje by³y stosowane w zamierzony
sposób w Pañstwach Cz³onkowskich w odniesieniu do przyjmowania, przetwarzania
i odsy³ania wniosków o azyl. Kolejnym wa¿nym celem jest stworzenie wspólnych regulacji dotycz¹cych przesiedleñ w celu pomocy osobom potrzebuj¹cym ochrony, lecz
nie bêd¹cych w stanie dostaæ siê do UE. Tak jak ma to miejsce w przypadku spraw
azylowych, sprawy migracyjne s¹ potraktowane priorytetowo. Populacja UE siê
starzeje. Pomimo bezrobocia, UE potrzebuje migracji zarobkowej, szczególnie
w perspektywie d³ugookresowej. Program Sztokholmski powinien w zwi¹zku z tym
zawieraæ œrodki, które pozwol¹ na zwiêkszenie migracji zarobkowej na teren UE.
Globalne Podejœcie do Migracji UE jest wa¿nym narzêdziem s³u¿¹cym wzmocnieniu
pozytywnego zwi¹zku pomiêdzy migracj¹ a rozwojem, pog³êbieniu dialogu
i wspó³pracy z krajami spoza UE i zwalczaniu nielegalnej imigracji bez ograniczania
mo¿liwoœci starania siê o azyl.
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4. Strategia UE dla regionu Morza Ba³tyckiego, czystsze œrodowisko morskie
i bardziej konkurencyjny region
UE i jej regiony wzajemnie siê wspieraj¹. Zamierzeniem prezydencji jest rozwój
makroregionalnej wspó³pracy w ramach UE. Celem jest przyjêcie Strategii UE dla regionu Morza Ba³tyckiego, która przyczyni siê do czystszego morza i do wiêkszej dynamiki gospodarczej. T³em strategii jest fakt, ¿e region Morza Ba³tyckiego boryka siê
z powa¿nymi wyzwaniami, którym najlepiej sprostaæ wspólnie. W zwi¹zku z faktem,
¿e osiem z dziewiêciu Pañstw Morza Ba³tyckiego jest pañstwami cz³onkowskimi UE,
w celu sprostania tym wyzwaniom mo¿liwe jest stosowanie regulacji UE.
Wyzwania transgraniczne wymagaj¹ wspólnych rozwi¹zañ
Jednym z g³ównych wyzwañ jest degradacja œrodowiska naturalnego w Morzu Ba³tyckim i wokó³ niego. Eutrofizacja, kwitnienie alg, prze³owienie i zanieczyszczenie nie s¹
problemami, którymi mo¿e zaj¹æ siê tylko jeden kraj. Morze Ba³tyckie jest unikalnym
s³onym morzem œródl¹dowym, w którym równowaga ekosystemu mo¿e zostaæ ³atwo
naruszona. Strategia UE dla Regionu Morza Ba³tyckiego ma na celu wspóln¹ pracê nad
tymi wyzwaniami z wykorzystaniem takich œrodków jak stopniowe wycofywanie fosforanów z detergentów do prania i mycia naczyñ, ograniczanie szkodliwych skutków
wycieku nawozów lub innych sk³adników od¿ywczych oraz skuteczniejsza kontrola
po³owów. Do pozosta³ych wyzwañ nale¿y niepe³ne wykorzystywanie potencja³u wzrostu regionu oraz wywarcie przez kryzys finansowy powa¿nego wp³ywu na obszar
s¹siaduj¹cy z regionem Morza Ba³tyckiego. Tak jak w przypadku innych obszarów,
lepsza koordynacja bêdzie korzystna dla regionu Morza Ba³tyckiego. Potrzebne s¹
wspólne inicjatywy prowadzone na wiêksz¹ skalê w obszarze badañ, innowacji i przedsiêbiorczoœci. Mo¿na to osi¹gn¹æ poprzez stosowanie takich œrodków jak u³atwienia
dla ma³ych przedsiêbiorstw, usuwanie barier handlowych i ³¹czenie zasobów. Konieczny jest wspólny rozwój rynków energetycznych, infrastruktury i systemów transportowych. Potrzebne s¹ równie¿ inwestycje w technologie informatyczne i komunikacjê
elektroniczn¹. Kolejnym problemem, który wymaga wspólnego rozwi¹zania jest przestêpczoœæ transgraniczna. W celu zwiêkszenia bezpieczeñstwa w regionie konieczna
jest lepsza wspó³praca w celu zwalczania handlu ludŸmi i innych rodzajów przestêpczoœci zorganizowanej. Ponadto, bezpieczeñstwo w regionie Morza Ba³tyckiego mog³oby zostaæ zwiêkszone poprzez takie dzia³ania jak skoordynowany nadzór morski.
Nowe narzêdzie s³u¿¹ce bli¿szej wspó³pracy
Oczekuje siê, ¿e Strategia UE dla regionu Morza Ba³tyckiego bêdzie narzêdziem wyposa¿onym w konkretne dzia³ania, które mog¹ mieæ rzeczywisty wp³yw na codzienne
¿ycie ludzi. Intencj¹ jest aby strategia ta pos³u¿y³a jako Ÿród³o inspiracji dla innych regionów UE. Intencj¹ strategii jest po³¹czenie inicjatyw UE, instrumentów polityki i zasobów w celu przyczynienia siê do osi¹gania korzyœci przez region Morza Ba³tyckiego,
jego œrodowiska naturalnego i konkurencyjnoœci. Strategia UE dla regionu Morza
Ba³tyckiego bêdzie wspieraæ zwiêkszon¹ wspó³pracê, lepsze stosowanie prawa wspólnotowego i bardziej wydajne wykorzystanie istniej¹cych œrodków UE.
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5. UE, jej s¹siedztwo i œwiat
UE zosta³a ustanowiona w celu zagwarantowania pokoju i rozwoju gospodarczego
w Europie. Unia w coraz wiêkszym stopniu przyjmuje odpowiedzialnoœæ za promowanie pokoju, stabilnoœci i rozwoju w naszym regionie i na ca³ym œwiecie. UE staje siê
g³osem coraz bardziej s³yszalnym w œwiecie poprzez dialog, negocjacje oraz œrodki zachêcaj¹ce.
Rola UE na arenie œwiatowej
Prezydencja bêdzie kontynuowaæ prace nad wzmocnieniem pozycji UE jako globalnego aktora posiadaj¹cego przejrzyst¹ agendê dla pokoju, rozwoju, demokracji i praw
cz³owieka. Pragniemy pog³êbiaæ zdolnoœæ UE do dzia³ania w obliczu miêdzynarodowych kryzysów oraz umacniania wspó³pracy z wa¿nymi partnerami. Chcemy pomóc
zagwarantowaæ spójnoœæ pomiêdzy wspólnymi inicjatywami polityki zagranicznej
a bezpieczeñstwem i handlem oraz rozwojem inicjatyw polityki. Stosunki z s¹siadami
UE s¹ niezmiernie istotne. W zwi¹zku z tym trwaj¹ prace nad opracowaniem Europejskiej Polityki S¹siedztwa. Szczególna uwaga zostanie poœwiêcona wdro¿eniu Partnerstwa Wschodniego. Celem dzia³ania s¹ równie¿ prace nad osi¹gniêciem bli¿szej
wspó³pracy z naszymi s¹siadami w regionie Morza Œródziemnego, na przyk³ad w ramach Unii dla Œródziemnomorza. Na arenie œwiatowej, prezydencja bêdzie wykorzystywaæ nowe perspektywy dla pog³êbienia dialogu transatlantyckiego. Istotn¹ kwesti¹
jest, aby UE dalej zwiêksza³a swoje zaanga¿owanie wobec Afganistanu i Pakistanu.
Istnieje potrzeba zintensyfikowania roli UE na Bliskim Wschodzie. Musimy byæ przygotowani do za¿egnywania kryzysów w Afryce. Do wa¿nych zagadnieñ, w których
musi nast¹piæ postêp, zaliczane jest wzmocnienie zdolnoœci krajów rozwijaj¹cych siê
do radzenia sobie ze zmianami klimatycznymi oraz wzmocnienie wsparcia UE dla budowania demokracji w stosunkach zewnêtrznych. Ponadto, prezydencja bêdzie stawia³a na negocjacje handlowe, przede wszystkim na szybkie zakoñczenie Rundy
z Doha, a tak¿e osi¹gniêcie postêpów w negocjacjach w sprawie wolnego handlu.
W trakcie prezydencji planowane s¹ spotkania na szczycie z wieloma wa¿nymi parterami: Brazyli¹, Chinami, Indiami, Rosj¹, Republik¹ Po³udniowej Afryki oraz Stanami
Zjednoczonymi.
Ci¹g³e rozszerzanie
Proces ci¹g³ego rozszerzania odgrywa strategiczne znaczenie w zagwarantowaniu
pokoju i postêpu w otwartej, zjednoczonej Europie. W zwi¹zku z tym, kluczowe znaczenie ma dotrzymywanie przez UE swoich zobowi¹zañ i zasad ustanowionych w obszarze rozszerzania. Tempo procesu integracji UE zostanie ustalone w wyniku procesu
reform przeprowadzanych w ka¿dym kraju. Negocjacje pomiêdzy Chorwacj¹ a UE
mog³yby wejœæ w koñcow¹ fazê jesieni¹. Prezydencja d¹¿y do osi¹gania ci¹g³ych postêpów w negocjacjach akcesyjnych z Turcj¹. Rozwi¹zanie kwestii Cypru znacznie
przyspieszy³oby proces integracji Turcji z UE. Prezydencja bêdzie równie¿ pracowaæ
nad osi¹gniêciem dalszych postêpów w procesie integracji krajów Ba³kanów Zachodnich, zgodnie z postêpem reform w ka¿dym kraju i ustanowionych procedur.
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6. Nowy Parlament, Komisja i Traktat z Lizbony
Na prace prowadzone jesieni¹ bêd¹ mia³y wp³yw szczególne warunki instytucjonalne. Po wyborach przeprowadzonych w czerwcu uformuje siê nowy Parlament Europejski i powo³ana zostanie nowa Komisja. Je¿eli Traktat z Lizbony zostanie ratyfikowany
przez wszystkie Pañstwa Cz³onkowskie, fundamenty UE ulegn¹ zmianie. Traktat
z Lizbony sprawi, ¿e UE bêdzie bardziej skuteczna w swoich dzia³aniach i bardziej demokratyczna. Zamierzeniem prezydencji jest dzia³anie w sposób umo¿liwiaj¹cy wprowadzenie Traktatu w pozytywnej atmosferze. Konieczne jest stworzenie odpowiednich
warunków tak, aby stosowanie Traktatu z Lizbony przebiega³o od samego pocz¹tku
skutecznie i bezproblemowo. Jesieni¹ prezydencja bêdzie prowadziæ blisk¹ wspó³pracê ze wszystkimi instytucjami oraz Pañstwami Cz³onkowskimi. Prezydencja bêdzie
tak¿e gotowa do prowadzenia dialogu i dyskusji z Parlamentem Europejskim na temat
pracy Rady.
Komentarze podsumowuj¹ce
„Przysz³a kolej Szwecji na objêcie roli kapitana. Naszym zamierzeniem jest osi¹ganie
wyników w wielu kwestiach maj¹c na uwadze dobro ca³ej Europy. Bêdziemy to czyniæ
poprzez otwart¹ i skuteczn¹ prezydencjê koncentruj¹c¹ siê na obywatelach” (Cecilia
Malmström, Minister ds. Europejskich).
Przed Europ¹ stoj¹ dwa g³ówne wyzwania: globalny kryzys gospodarczy oraz starania ukierunkowane na powstrzymanie zmian klimatycznych. W trakcie swojej prezydencji, Szwecja bêdzie ciê¿ko pracowaæ nad poczynieniem postêpów w odniesieniu do
tych jak i innych istotnych kwestii. Codzienna praca UE musi byæ otwarta, skuteczna
i zorientowana na wyniki: otwarta poprzez przejrzystoœæ i dostêpnoœæ, skuteczna poprzez czynienie postêpów w odniesieniu do tych zagadnieñ oraz zorientowana na wyniki
poprzez podejmowanie dzia³añ w celu spe³nienia celów i radzenia sobie z niespodziewanymi zdarzeniami.
Czêœæ II.
Priorytety w ramach ka¿dej konfiguracji Rady
1. Zagadnienia horyzontalne dla lepszej Unii Europejskiej
GAERC – Sprawy ogólne
Rada ds. Ogólnych zajmuje siê sprawami miêdzysektorowymi UE i przygotowuje
posiedzenia Rady Europejskiej. Jesieni¹ w centrum uwagi znajdzie siê kilka wyzwañ,
które stan¹ przed Europ¹ w przysz³oœci: sposób, w jaki nale¿y postêpowaæ w d³ugim
okresie w odniesieniu do wzrostu i zatrudnienia, sposób, w jaki postêpowaæ ma ci¹g³e
rozszerzanie UE zgodnie z ustanowionymi zasadami i wymogami, zrównowa¿ony sposób rozwoju UE oraz w jaki sposób mo¿na rozwijaæ makroregionaln¹ wspó³pracê z wykorzystaniem Strategii dla regionu Morza Ba³tyckiego. Rada ds. Ogólnych odpowiada
za sprawy ogólne, które bêd¹ musia³y byæ rozpatrywane, jeœli Traktat z Lizbony wejdzie w ¿ycie.
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Strategia UE dla regionu Morza Ba³tyckiego – makroregion w UE
Jedn¹ z priorytetowych spraw stoj¹cych przed prezydencj¹ jest przyjêcie Strategii UE
dla regionu Morza Ba³tyckiego. Strategia UE dla regionu Morza Ba³tyckiego ma
po³¹czyæ inicjatywy UE, instrumenty polityki oraz istniej¹ce zasoby w sposób miêdzysektorowy w celu przyniesienia korzyœci dla regionu Morza Ba³tyckiego, jego œrodowiska naturalnego i rozwoju gospodarczego. Propozycja Komisji zostanie omówiona
podczas konferencji ministerialnej odbywaj¹cej siê we wrzeœniu w tym samym czasie,
gdy Strategia bêdzie rozwa¿ana przez Radê. Zamierzeniem jest przyjêcie Strategii podczas posiedzenia Rady Europejskiej w paŸdzierniku.
Ci¹g³e rozszerzanie
Rozszerzanie jest g³ównym instrumentem UE s³u¿¹cym tworzeniu stabilnoœci, demokracji i dobrobytu w Europie. Proces ci¹g³ego rozszerzania ma strategiczne znaczenie
dla zagwarantowania pokoju i postêpów w otwartej i zjednoczonej Europie. Kluczowe
znaczenie ma wywi¹zywanie siê przez UE z powziêtych zobowi¹zañ i zasad ustanowionych w zakresie rozszerzania. Tempo tworzenia bli¿szych wiêzi z UE zostanie
okreœlone przez postêpy reform w ka¿dym kraju i ich dostosowanie do prawodawstwa
UE. Bez obni¿enia wymogów odnosz¹cych siê do cz³onkostwa w UE, prezydencja
przewiduje, ¿e negocjacje Chorwacji prowadzone z UE mog³yby wejœæ w fazê koñcow¹ jesieni¹. Prezydencja d¹¿y do osi¹gniêcia ci¹g³ych postêpów w negocjacjach prowadzonych w sprawie akcesji Turcji. Rozwi¹zanie kwestii Cypru mia³oby pozytywny
wp³yw na proces integracji Turcji do UE. Ocena Komisji dotycz¹ca postêpów reform
By³ej Jugos³owiañskiej Republiki Macedonii zaprezentowana w jesiennym raporcie
o postêpach bêdzie stanowiæ podstawê dla podejmowania wszelkich decyzji w sprawie
dodatkowych kroków w procesie integracji kraju z UE. Prezydencja bêdzie pracowaæ
nad osi¹gniêciem dalszych konkretnych postêpów dotycz¹cych perspektyw cz³onkostwa dla potencjalnych krajów kandyduj¹cych Ba³kanów Zachodnich. Wnioski o cz³onkostwo z regionu zostan¹ z³o¿one w Radzie w celu podjêcia decyzji w sprawie zlecenia
Komisji przygotowania opinii (avis) zgodnie z ustalonymi procedurami. Prezydencja
bêdzie prowadziæ dzia³ania wspieraj¹ce proces reform w Kosowie.
Strategia dla wzrostu i miejsc pracy na nadchodz¹c¹ dekadê
Strategia Lizboñska stanowi wspólne ramy UE dla zrównowa¿onego wzrostu i zwiêkszania zatrudnienia. Jej celem jest stworzenie stabilnoœci makroekonomicznej, wzmocnienie konkurencyjnoœci poprzez inwestycje w badania i edukacjê, poprawa klimatu
dla biznesu, wdro¿enie rynku wewnêtrznego, poprawa sposobu funkcjonowania rynku
pracy oraz wzmocnienie spójnoœci spo³ecznej. Jesieni¹ zostan¹ rozpoczête prace nad
strategi¹ dla wzrostu i zatrudnienia na nadchodz¹c¹ dekadê. Celem prezydencji jest,
aby przysz³a strategia koncentrowa³a siê na najwiêkszych wyzwaniach w perspektywie
d³ugookresowej: przekszta³cenie UE w gospodarkê eko-wydajn¹, aby spe³niæ cele œrodowiskowe i klimatyczne, wzmocnienie globalnej konkurencyjnoœci UE poprzez systemy otwartego handlu globalnego, zwalczanie skutków starzenia siê populacji oraz
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przywrócenie zrównowa¿onych finansów publicznych. W oparciu o wk³ad kilku konfiguracji Rady, Rada ds. Ogólnych przygotuje omówienia i wnioski Rady Europejskiej
odnosz¹ce siê do aspektu, na którym koncentruje siê przysz³a strategia.
Zrównowa¿ona Europa
Zrównowa¿ony rozwój oznacza poprawê standardów ¿ycia gwarantuj¹c przysz³ym pokoleniom jednakowe mo¿liwoœci odnosz¹ce siê do wysokiej jakoœci ¿ycia i dobrobytu.
Strategia Zrównowa¿onego Wzrostu UE podkreœla zwi¹zek pomiêdzy kwestiami dotycz¹cymi œrodowiska naturalnego, spo³ecznymi i ekonomicznymi. W oparciu o propozycjê
Komisji i inne rozwa¿ania, prezydencja bêdzie kontynuowaæ Strategiê Zrównowa¿onego
Wzrostu UE, aby w grudniu umo¿liwiæ Radzie Europejskiej przyjêcie mapy drogowej
na nadchodz¹ce lata.
Przejrzystoœæ w UE
Przejrzystoœæ jest fundamentalnym warunkiem zaufania do administracji publicznej
oraz jej legitymizacji i skutecznoœci. Rozporz¹dzenie w sprawie dostêpu do dokumentów odnosi siê do wszystkich dokumentów bêd¹cych w posiadaniu Rady, Komisji oraz
Parlamentu Europejskiego. Oznacza to, co do zasady, ¿e obywatele maj¹ prawo do badania dokumentów lub czêœci dokumentów, o ile informacje w nich zawarte nie s¹ informacjami poufnymi. Prezydencja zamierza promowaæ przejrzystoœæ w UE w celu
zakoñczenia negocjacji w sprawie rewizji Rozporz¹dzenia w sprawie dostêpu do dokumentów.
Wiêcej dla pieniêdzy
Bud¿et UE powinien byæ dostosowany do bie¿¹cych potrzeb i przysz³ych wyzwañ.
Wymaga to reform oraz zmiany priorytetów w odniesieniu do wspólnych wydatków.
Prezydencja jest przygotowana do zainicjowania debaty w tej sprawie, gdy tylko zostanie przedstawiony raport Komisji z przegl¹du bud¿etu. Dyskusje w sprawach takich jak
przysz³a polityka spójnoœci bêd¹ kontynuowane w ramach przegl¹du bud¿etu.
Wa¿ne spotkania:
· Konferencja Ministerialna na temat Strategii UE dla regionu Morza Ba³tyckiego

oraz strategii makroregionów, Sztokholm, 17–18 wrzeœnia.
· Wsparcie lokalne i regionalne dla Strategii Lizboñskiej, Goeteborg, 10–11 listopada.
· Konferencja wysokiego szczebla na temat równoœci p³ci, wzrostu gospodarczego

i zatrudnienia, Sztokholm, 15–16 paŸdziernika.
· Konferencja na temat Polityki Spójnoœci i Rozwoju Terytorialnego, Kiruna, 10–11
grudnia.
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2. UE jako aktor globalny
GAERC – Stosunki zewnêtrzne
UE odgrywa obecnie bardzo istotn¹ rolê w promowaniu pokoju, demokracji, praw
cz³owieka i rozwoju w ró¿nych czêœciach œwiata. Dla osi¹gniêcia sukcesu przez prezydencjê niezmiernie istotne bêd¹ gotowoœæ do radzenie sobie z nieprzewidzianymi sytuacjami i koordynowanie dzia³añ UE w sytuacjach kryzysowych. Wa¿ne jest stosowanie
wszystkich instrumentów polityki, od operacji zarz¹dzania w obliczu kryzysu cywilnego oraz militarnego po dialog i dyplomacjê w ramach wspólnej polityki zagranicznej
i bezpieczeñstwa a inicjatyw polityki handlowej i rozwoju. Celem starañ podejmowanych podczas prezydencji jest praca nad skuteczn¹ i spójn¹ polityk¹ zewnêtrzn¹ w celu
wzmocnienia UE jako globalnego aktora.
Stosunki z krajami s¹siednimi
Priorytetow¹ kwesti¹ bêdzie praca nad rozwojem Europejskiej Polityki S¹siedztwa.
Szczególna uwaga zostanie poœwiêcona wdro¿eniu Partnerstwa Wschodniego. Celem
Partnerstwa Wschodniego jest wzmacnianie i pog³êbianie stosunków UE z szeœcioma
s¹siadami na wschodzie, Armeni¹, Azerbejd¿anem, Bia³orusi¹, Gruzj¹, Mo³dawi¹
i Ukrain¹ oraz promowanie integracji tych krajów z UE w wa¿nych obszarach takich
jak handel, migracja czy prawodawstwo. Prezydencja zamierza pracowaæ nad zagwarantowaniem, aby wdro¿enie Partnerstwa Wschodniego nabra³o rozmachu i zosta³o
skonsolidowane poprzez, miêdzy innymi, now¹ wielostronn¹ wspó³pracê, negocjacje
w sprawie porozumieñ o stowarzyszeniu i wolnym handlu oraz kroki s³u¿¹ce u³atwieniu mobilnoœci osób. Negocjacje pomiêdzy UE a Ukrain¹ w sprawie porozumienia
o stowarzyszeniu, w³¹czaj¹c kwestie wolnego handlu, bêd¹ mia³y priorytetowe znaczenie i bêd¹ stanowiæ wa¿n¹ czêœæ planowanego szczytu. Prezydencja bêdzie równie¿
pracowaæ nad pog³êbieniem wspó³pracy z s¹siadami UE w regionie Morza Œródziemnego, zarówno poprzez zaanga¿owanie w negocjacje UE z tymi krajami jak i w ramach
Unii dla Œródziemnomorza. UE jako globalny aktor zostanie równie¿ wzmocniona
poprzez postêpy w procesie rozszerzania i ma znacz¹cy interes strategiczny w rozwi¹zaniu kwestii Cypru. Wa¿n¹ rolê bêdzie odgrywaæ kwestia Ba³kanów Zachodnich
przy skoncentrowaniu siê na procesie integracji tych krajów z UE. Kluczowe znaczenie ma wzmocnienie si³ dla reformy politycznej w Boœni i Hercegowinie. Prezydencja bêdzie pracowaæ nad wzmocnieniem procesu reform w Kosowie i stosunków tego
kraju z UE. Prezydencja bêdzie pracowaæ równie¿ nad postêpami w kwestiach dotycz¹cych liberalizacji systemu wizowego dla obywateli regionu Ba³kanów Zachodnich oraz u³atwieñ wizowych, maj¹c na celu w d³ugim okresie liberalizacjê systemu
wizowego, dla obywateli krajów objêtych Partnerstwem Wschodnim. Wa¿ne ze strategicznego punktu widzenia s¹ stosunki z Rosj¹. Szczyt z udzia³em UE i Rosji jest zaplanowany w Sztokholmie. Jego za³o¿eniem jest kompleksowy i otwarty dialog oraz
postêp w negocjacjach w sprawie nowego, szerokiego porozumienia. Wa¿na jest równie¿ kontynuacja dialogu w sprawie praw cz³owieka, wspólnego s¹siedztwa i zamro¿onych konfliktów.
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Wzmocniona wspó³praca i rola polityczna w œwiecie
Wzmocnienie wspó³pracy transatlantyckiej jest zagadnieniem maj¹cym wielkie znaczenie strategiczne, nie tylko dla starañ podejmowanych w celu osi¹gniêcia zrównowa¿onej globalizacji. Nale¿y wykorzystaæ now¹ perspektywê pog³êbienia wspó³pracy
z now¹ administracj¹ w USA. Prezydencja bêdzie pracowaæ nad rozwojem i pog³êbianiem wspó³pracy politycznej i gospodarczej, nie tylko w obszarach klimatu i energii
oraz pokoju i bezpieczeñstwa, lecz równie¿ w obszarze rynku transatlantyckiego bez
barier handlowych. Na okres trwania prezydencji zaplanowany zosta³ szczyt z udzia³em UE i USA. Podczas szczytu zaplanowanego w Sztokholmie szczególna uwaga zostanie poœwiêcona stosunkom pomiêdzy UE a Brazyli¹. Wzmocniona i pog³êbiona
zostanie wspó³praca UE z krajami azjatyckimi. Zaplanowane s¹ szczyty w Chinach
i Indiach. Istotne znaczenie bêd¹ mia³y negocjacje w sprawie nowego porozumienia ramowego z Chinami oraz porozumienie w sprawie wolnego handlu i inwestycji z Indiami. UE przyjê³a na siebie rosn¹c¹ odpowiedzialnoœæ jako aktor globalny. Mo¿na to
zaobserwowaæ na przyk³ad w dialogu prowadzonym z Afganistanem i w operacjach
tam prowadzonych zajmuj¹cych wysokie miejsce w agendzie UE, jak równie¿ w stosunkach z Pakistanem. Niezmiernie wa¿ne jest by UE dalej wzmacnia³a i konsolidowa³a swoje zaanga¿owanie wobec tych krajów, w³¹czaj¹c perspektywê regionaln¹.
Priorytetowo zostanie potraktowana sytuacja na Œrodkowym Wschodzie oraz czynna
rola UE w staraniach na rzecz pokoju. Praca nad dwupañstwowym rozwi¹zaniem
– z pañstwem Palestyna i pañstwem Izrael egzystuj¹cymi ze sob¹ w pokoju – i szacunkiem dla zobowi¹zañ wynikaj¹cych z prawa miêdzynarodowego s¹ sprawami pierwszorzêdnymi. Szczególnej uwagi wymagaæ bêdzie Iran, nie tylko w odniesieniu do
kwestii nuklearnej. Konieczny jest równie¿ wysoki poziom gotowoœci do zarz¹dzania
kryzysowego w zwi¹zku z konfliktami w Afryce. Wdro¿enie Wspólnej Strategii
UE–Afryka równie¿ stanowi wa¿n¹ kwestiê. Zaplanowany zosta³ szczyt UE–Po³udniowa Afryka.
Prezydencja zamierza prowadziæ prace w kierunku osi¹gniêcia postêpów w negocjacjach w sprawie porozumieñ o partnerstwie gospodarczym z wieloma krajami rozwijaj¹cymi siê w Afryce, na Karaibach i w regionie Pacyfiku.
Prawo miêdzynarodowe, prawa cz³owieka, demokracja oraz zasady pañstwa prawa
powinny przenikaæ prace w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeñstwa
UE, w³¹czaj¹c dialog z krajami trzecimi oraz kwestie budowy pokoju przy wspó³pracy
UE z ONZ, OBWE oraz Rad¹ Europy, a tak¿e politykê rozwoju UE. Prezydencja bêdzie
równie¿ pracowaæ nad wiêksz¹ widocznoœci¹ polityki UE w zakresie praw cz³owieka.
Ostatnimi laty wspó³praca UE i jej rola w procesie rozbrojenia i nierozprzestrzeniania
broni j¹drowej uleg³a wzrostowi i bêdzie wzmacniana poprzez kontynuacjê Strategii
UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego ra¿enia i czynne starania podejmowane na ca³ym œwiecie przy wspó³pracy z partnerami.
Rozwój zdolnoœci zarz¹dzania kryzysowego UE
Rozwój zdolnoœci zarz¹dzania kryzysowego UE jest wa¿n¹ czêœci¹ celu, którym jest
wzmocnienie pozycji UE jako globalnego aktora. Celem jest poprawa zdolnoœci UE do
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podejmowania dzia³añ w sytuacjach kryzysowych i bardziej skuteczne przyczynienie
siê tym samym do pokoju i bezpieczeñstwa. Prezydencja bêdzie pracowaæ nad wzmocnieniem mo¿liwoœci wykorzystania zdolnoœci UE do cywilnego i militarnego zarz¹dzania w sytuacjach kryzysowych, dla ci¹g³ego rozwoju zdolnoœci oraz dla bardziej
skutecznej koordynacji pomiêdzy instrumentami zarz¹dzania kryzysowego UE. Konieczny jest rozwój europejskiej wspó³pracy w kwestii zbrojeñ w celu wzmocnienia
europejskiej zdolnoœci do zarz¹dzania kryzysowego. Za kwestiê priorytetow¹ zostanie
uznana wspó³praca pomiêdzy UE a innymi organizacjami, w³¹czaj¹c ONZ, OBWE,
NATO oraz UA. Ponadto, kontynuowane bêd¹ prace nad prawami cz³owieka, bezpieczeñstwem oraz rozwojem, równolegle z pracami UE nad mediacj¹ i reform¹ sektora
bezpieczeñstwa. Prezydencja bêdzie kontynuowaæ prace nad wdro¿eniem rezolucji
Rady Bezpieczeñstwa ONZ w sprawie kobiet, pokoju i bezpieczeñstwa. Kontynuacja
tocz¹cych siê dzia³añ zarz¹dzania kryzysowego bêdzie wa¿n¹ czêœci¹ pracy prezydencji. Bêdzie ona zwracaæ uwagê na dziesi¹t¹ rocznicê Europejskiej Polityki Bezpieczeñstwa i Obrony.
Zagadnienia rozwoju koncentruj¹ce siê na klimacie i demokracji
Kluczowymi sprawami do rozwi¹zania w przysz³oœci s¹ pomoc w zagwarantowaniu
krajom rozwijaj¹cym siê mo¿liwoœci skutecznego zwalczania ubóstwa we wszystkich
jego przejawach i sprostanie wyzwaniom, które pojawiaj¹ siê wraz z nadejœciem globalnego kryzysu gospodarczego oraz zmian klimatycznych. Wnioski zainicjowanej
przez Szwecjê Komisji ds. Zmian Klimatycznych i Rozwoju stanowi¹ wa¿ny wk³ad
w prace w kierunku integracji adaptacji do zmian klimatycznych i do rozwoju wspó³pracy, a tak¿e w kontekœcie spotkania w sprawie klimatu w Kopenhadze. Wa¿ne jest
wzmocnienie wsparcia UE dla budowania demokracji w relacjach zewnêtrznych
w zwi¹zku z faktem, ¿e demokratyzacja przyczynia siê do zmniejszania ubóstwa we
wszystkich jego wymiarach. Zamierzeniem prezydencji jest stworzenie spójnych i jednolitych ram w celu uczynienia wsparcia UE dla procesu budowania demokracji na
ca³ym œwiecie bardziej efektywnym. Prezydencja bêdzie równie¿ pracowaæ nad szczególnymi œrodkami s³u¿¹cymi uczynieniu europejskiej wspó³pracy na rzecz rozwoju
bardziej efektywn¹, aby zagwarantowaæ wspólne dzia³anie ró¿nych obszarów polityki
w celu przyczynienia siê do zrównowa¿onego rozwoju globalnego, tj. spójnoœci polityki rozwoju. Recesja gospodarcza uderza w najbiedniejsze kraje i jest przyk³adem kwestii, któr¹ nale¿y siê zaj¹æ z poziomu kilku obszarów polityki.
Zwiêkszony poziom wolnego handlu
Wolny handel i otwartoœæ promuj¹ wzrost, zatrudnienie i rozwój. Szybkie zakoñczenie
negocjacji handlowych w Œwiatowej Organizacji Handlu (Runda Dohijska) nabiera
szczególnego znaczenia w kontekœcie obecnego kryzysu gospodarczego i tendencji
protekcjonistycznych. Prezydencja bêdzie pracowaæ równie¿ nad dokonaniem postêpu
i, o ile bêdzie to mo¿liwe, zakoñczeniem tocz¹cych siê negocjacji na temat porozumieñ
w sprawie wolnego handlu z, na przyk³ad, Kore¹ Po³udniow¹, Indiami, Ukrain¹, Rad¹
Wspó³pracy Pañstw Zatoki Perskiej, Wspólnot¹ Andyjsk¹ oraz Ameryk¹ Œrodkow¹.
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Wa¿n¹ spraw¹ do rozpatrzenia w przysz³oœci jest sposób, w jaki wzrost i zagadnienia
zwi¹zane z handlem mog¹ siê wzajemnie wspieraæ. Prace bêd¹ siê koncentrowaæ na
wzmocnieniu, a tak¿e rozwijaniu zewnêtrznego wymiaru Strategii Lizboñskiej. Stosunki handlowe UE z krajami trzecimi powinny zostaæ równie¿ w³¹czone jako wyraŸny
sk³adnik nastêpcy Strategii Lizboñskiej. Ponadto, prezydencja bêdzie pracowaæ w celu
zagwarantowania by polityka handlowa wzmacnia³a wysi³ki stoj¹ce przed spotkaniem
w sprawie klimatu w Kopenhadze. Nale¿y zaj¹æ siê zwiêkszon¹ potrzeb¹ finansowania
handlu ze œrodków publicznych wynikaj¹c¹ z kryzysu finansowego zapewniaj¹c zgodnoœæ z porozumieniami miêdzynarodowymi w tym zakresie. Ramy regulacyjne powinny zostaæ dostosowane w celu promowania rozpowszechniania technologii przyjaznej
œrodowisku, w szczególnoœci w krajach rozwijaj¹cych siê.
Wa¿ne spotkania:
· Nieformalne Spotkanie Ministrów Spraw Zagranicznych (spotkanie „Gymnich”),

Sztokholm, 4–5 wrzeœnia 2009 roku.
· Nieformalny obiad ministrów ds. handlu, Bruksela, 13 wrzeœnia.
· Nieformalne spotkanie ministrów ds. obrony, Goeteborg, 28–29 wrzeœnia.
· Europejskie Dni Rozwoju, Sztokholm, 22–24 paŸdziernika. Z udzia³em ministrów

ds. wspó³pracy miêdzynarodowej na rzecz rozwoju itd.
· W ramach kompleksowej wspó³pracy z krajami spoza UE i z organizacjami multila-

teralnymi bêd¹ mia³y miejsce liczne „spotkania krajów trzecich” w Brukseli, Nowym Jorku, Sztokholmie i w wielu innych miejscach.
3. Odwrócenie postêpów ekonomicznych
ECOFIN – Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych
Na kszta³t dzia³añ bêdzie mieæ wp³yw nieprzerwane zarz¹dzanie kryzysem gospodarczym i finansowym, w³¹czaj¹c pracê nad rozwi¹zaniem problemów na rynku finansowym oraz zajmowanie siê kwesti¹ recesji i wzrastaj¹cym bezrobociem. Celem prac
jest odbudowanie zaufania do rynków finansowych i porz¹dek w finansach publicznych oraz zwalczanie negatywnych wp³ywów kryzysu na wzrost i zatrudnienie.
Kryzys gospodarczy i finansowy
Od jesieni 2008 gospodarka europejska boryka siê z wyzwaniami, jakie nie mia³y jeszcze miejsca we wspó³czesnych czasach. Stan gospodarki globalnej uleg³ znacznemu
pogorszeniu. Problemy œwiatowych rynków finansowych utrudni³y przedsiêbiorstwom
i gospodarstwom domowym po¿yczanie pieniêdzy. W po³¹czeniu z ograniczon¹ poda¿¹ globaln¹ i wysokim poziomem niepewnoœci da³o to efekt w postaci najwiêkszej
recesji gospodarczej od lat 30-tych ubieg³ego wieku. UE i jej Pañstwa Cz³onkowskie
prowadz¹ wspólne dzia³ania ukierunkowane na zwalczanie wszystkich aspektów kryzysu. Podjêto wiele dzia³añ w celu naprawy funkcjonowania systemu finansowego.
W po³¹czeniu ze œrodkami wdro¿onymi przez Europejski Bank Centralny (EBC)
i przez inne banki centralne pomog³y one w czêœciowym przywróceniu zaufania do
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rynków finansowych. W grudniu 2008 roku, Rada Europejska przyjê³a wspólny plan
odbudowy ukierunkowany na z³agodzenie wp³ywu kryzysu na wzrost i zatrudnienie
w UE. W Pañstwach Cz³onkowskich podjêto szereg œrodków, które, w po³¹czeniu
z faktem zezwolenia na wprowadzenie automatycznych stabilizatorów, zahamowa³y
recesjê gospodarcz¹. G³ównym zadaniem prezydencji jest realizowanie prac UE w celu
naprawy dzia³ania rynku finansowego i zwalczanie kryzysu gospodarczego. Wymaga
to kontynuacji œrodków podejmowanych na rynku finansowym, w³¹czaj¹c program
gwarancji dla banków i zarz¹dzania aktywami o obni¿onej wartoœci. Wymaga to równie¿ kontynuowania i przeprowadzania oceny dzia³añ stymuluj¹cych podejmowanych
przez UE i Pañstwa Cz³onkowskie oraz inicjowania dyskusji na temat sposobu, w jaki
mo¿na przywróciæ równowagê w finansach publicznych. Priorytety dla dzia³añ w Radzie ECOFIN odzwierciedlaj¹ potrzebê szerokiego spectrum dzia³añ podejmowanych
w tym obszarze polityki. Prezydencja jest gotowa do podejmowania dalszych inicjatyw
koniecznych do zwalczania kryzysu gospodarczego i finansowego.
Kryzys ekonomiczny ma wymiar globalny. Jednym z wa¿nych forów s³u¿¹cych
prowadzeniu dyskusji i podejmowaniu decyzji w sprawie globalnych odpowiedzi na
kryzys jest G-20 sk³adaj¹ce siê z krajów, których udzia³ w ca³kowitej produkcji globalnej
wynosi 85%. W drugiej po³owie tego roku G-20 bêdzie zajmowaæ siê miêdzy innymi
zagadnieniami dotycz¹cymi zwiêkszenia œrodków dla miêdzynarodowych instytucji finansowych. Prezydencja bêdzie pracowaæ w Radzie ECOFIN w celu ustalenia wspólnego stanowiska UE przed spotkaniami G-20.
Nadzór i regulacja rynków finansowych
Doœwiadczenie wyniesione z kryzysu finansowego pokaza³o, ¿e konieczna jest poprawa nadzoru oraz obowi¹zuj¹cych przepisów. Wa¿nym jest wzmocnienie obecnych ram
regulacyjnych i stworzenie solidnego systemu ukierunkowanego na zapobieganie kryzysom pojawiaj¹cym siê na rynkach finansowych w przysz³oœci. Proponowana nowa
struktura nadzoru nad sektorem finansowym w UE jest ukierunkowana na zwiêkszenie
szans na wykrywanie zagro¿eñ stabilnoœci finansowej. Celem zmian jest, miêdzy innymi, poprawa koordynacji, wspó³praca i wymiana informacji miêdzy w³adzami zarówno na poziomie makro jak i mikro. Propozycje Komisji wymagaj¹ zwiêkszenia nadzoru
obu z wy¿ej wymienionych poziomów. W tym kontekœcie proponowane jest ustanowienie wspólnego organu UE s³u¿¹cego kontroli makro-finansowej. Innym proponowanym elementem s¹ trzy organy UE s³u¿¹ce kontroli mikro-finansowej. Organom
tym powierzone zostan¹ odpowiednie kompetencje i powinny one w szczególnoœci
gwarantowaæ poprawê funkcjonowania kontroli transgranicznych grup finansowych
w Europie. Zamierzeniem na czas prezydencji jest osi¹gniêcie porozumieñ politycznych w sprawie tych propozycji.
Zrównowa¿one finanse publiczne w perspektywie d³ugookresowej
W czasach kryzysu szczególnie wa¿ne jest odpowiednie wykorzystywanie œrodków
i zachowanie porz¹dku w finansach publicznych. Wa¿ne jest równie¿, aby dzia³ania
wdra¿ane w celu równowa¿enia problemów krótkookresowych nie okaza³y siê prze-
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ciwne do efektów po¿¹danych w d³u¿szej perspektywie. Równowaga i jakoœæ finansów
publicznych stanowi¹ kwestiê priorytetow¹. Dyscyplina bud¿etowa maj¹ca na celu
osi¹gniêcie stosownego porz¹dku w finansach publicznych promuje zdrowy rozwój
gospodarczy. W zwi¹zku z tym wa¿ne jest stosowanie Paktu Stabilizacji i Wzrostu
w sposób poprawny i odpowiedzialny. Istnieje równie¿ potrzeba sformu³owania strategii odnosz¹cej siê do tego, w jaki sposób Pañstwa Cz³onkowskie mog¹ odwróciæ ich
znaczne deficyty w finansach publicznych i w jaki sposób mo¿emy przygotowaæ siê do
sprostania wyzwaniom czekaj¹cym nas w przysz³oœci. Ponadto, musimy czyniæ postêpy w staraniach odnosz¹cych siê do tego, w jaki sposób stawiamy czo³a d³ugookresowym wyzwaniom ekonomicznym takim jak starzej¹ca siê populacja i finansowanie
naszych systemów pomocy spo³ecznej.
Polityka UE s³u¿¹ca promocji wzrostu i zatrudnienia w Pañstwach Cz³onkowskich
w perspektywie d³ugookresowej zosta³a ujêta w Strategii Lizboñskiej. Ministrowie Finansów dokonaj¹ oceny kluczowych aspektów Strategii w obszarach im podlegaj¹cych
i omówi¹ projekt tej polityki po 2010 roku. Prezydencja planuje równie¿ prowadziæ
wymianê doœwiadczeñ i wiedzy dotycz¹cej praktycznej pracy bud¿etowej. Ma to na
celu wzmocnienie procesu bud¿etowego w Pañstwach Cz³onkowskich UE bêd¹cego
czêœci¹ d³ugookresowych wysi³ków podejmowanych w celu poprawy jakoœci i stabilnoœci finansów publicznych.
Klimat
Wysoce priorytetow¹ kwesti¹ jest pomoc w zagwarantowaniu kontynuacji negocjacji
w sprawie klimatu. Decyduj¹c¹ kwesti¹ jest finansowanie redukcji poziomów emisji
i dostosowania do zmian klimatycznych. Instrumenty ekonomiczne takie jak podatek
od emisji dwutlenku wêgla i handel emisjami odgrywaj¹ kluczow¹ rolê w staraniach
podejmowanych w celu rozwi¹zania problemów w zakresie klimatu. W celu umo¿liwienia UE osi¹gniêcia jej celów polityki klimatycznej i energetycznej oraz przejœcia na
gospodarkê ekologiczn¹ konieczne jest odpowiednie zaprojektowanie instrumentów
ekonomicznych. W zwi¹zku z tym, prezydencja bêdzie inicjowaæ dyskusje odnosz¹ce
siê do sposobu, w jaki mo¿emy najskuteczniej wykorzystaæ instrumenty ekonomiczne
takie jak te wymienione powy¿ej w polityce klimatycznej.
Inne zagadnienia
Jednym z wa¿nych zagadnieñ jest zagwarantowanie by Rada i Parlament Europejski
zatwierdzi³y roczny bud¿et na rok 2010. Kontynuowane bêd¹ równie¿ prace w celu
stworzenia wewnêtrznego rynku p³atnoœci w UE. Do innych wa¿nych zadañ w agendzie nale¿y opracowanie zharmonizowanych zasad fakturowania VAT, dobre zarz¹dzanie w sprawach podatkowych (w szczególnoœci prace zwi¹zane z opodatkowaniem
dochodów z oszczêdnoœci) i zwalczanie oszustw podatkowych.
Wa¿ne spotkania:
· Nieformalne spotkanie ECOFIN, Goeteborg, 1–2 paŸdziernika. W spotkaniu bêd¹

uczestniczyæ tak¿e gubernatorzy Banków Centralnych Pañstw Cz³onkowskich.
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· Nieformalne spotkanie Komitetu ds. Us³ug Finansowych (FSC), Sztokholm, 10 lipca.
· Nieformalne spotkanie ministrów odpowiedzialnych za e-administracjê i konferen-

cja e-administracja, Malmö, 18–20 listopada.

4. Bardziej bezpieczna i otwarta Europa
Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwoœci i Spraw Wewnêtrznych (JHA)
Dokonuj¹ca siê w ostatnich latach globalizacja przynios³a zmianê i rozwój w pozytywnym kierunku ogó³u spo³eczeñstwa. Zwiêkszona mobilnoœæ wraz z nowymi technologiami daj¹ olbrzymie mo¿liwoœci, lecz przynosz¹ one tak¿e wyzwania. Aby
skutecznie zaj¹æ siê obecnymi przep³ywami migracyjnymi i promowaæ pozytywne
efekty migracji wa¿na jest sprawnie funkcjonuj¹ca wspó³praca transgraniczna.
Wspó³praca transgraniczna, zarówno pomiêdzy Pañstwami Cz³onkowskimi UE, jak
i pomiêdzy UE a reszt¹ œwiata jest konieczna równie¿, by móc skutecznie zwalczaæ takie problemy jak przestêpczoœæ. Prezydencja przypada na wa¿ny okres. Opracowany
zostanie nowy strategiczny program dzia³ania (Program Sztokholmski) w celu ujêcia
w nim ca³ego obszaru polityki. Wa¿nym elementem przysz³ego programu jest osi¹gniêcie lepszej równowagi pomiêdzy dzia³aniami stoj¹cymi na stra¿y bezpieczeñstwa
i dzia³aniami s³u¿¹cymi zachowaniu praw jednostki.
Prawa obywateli
Stworzenie wiêkszej pewnoœci prawnej ma kluczowe znaczenie dla codziennego ¿ycia
wielu obywateli. Wyst¹pienie problemów cywilnoprawnych w zwi¹zku z przemieszczeniem siê osób w granicach UE lub w zwi¹zku z posiadaniem przez nich mienia w innym Pañstwie Cz³onkowskim mo¿e w praktyce zak³ócaæ swobodne przemieszczanie
siê. Wa¿ne jest rozpoczêcie negocjacji w sprawie regulacji dotycz¹cych prawa spadkowego i testamentów. Regulacja obejmie zasady dotycz¹ce europejskiego certyfikatu
spadkowego jak i zasady dotycz¹ce stosowanego prawa krajowego. Nale¿y równie¿
dokonaæ przegl¹du I rozporz¹dzenia brukselskiego w sprawie uznawania i wykonywania
orzeczeñ s¹dowych w sprawach cywilnych. Jednym z wa¿nych projektów prawnych
jest e-sprawiedliwoœæ, w ramach którego pod koniec roku planowane jest otwarcie europejskiego portalu internetowego. Mo¿liwe bêdzie wykorzystywanie portalu w celu
wyszukiwania informacji na temat prawodawstwa i procesów s¹dowych w Pañstwach
Cz³onkowskich. Wspó³praca w UE w obszarze prawa karnego opiera siê na zaufaniu
Pañstw Cz³onkowskich do systemów prawnych innych pañstw. Zasada wzajemnego
uznawania i wykonywania wyroków i decyzji wydanych w innych pañstwach ma fundamentalne znaczenie. Dzia³ania s³u¿¹ce budowaniu zaufania s¹ konieczne dla skutecznego dzia³ania systemu. Na przyk³ad, konieczne jest wzmocnienie ochrony praw
osób podejrzanych o pope³nienie przestêpstwa. W drugim pó³roczy prowadzone bêd¹
negocjacje na temat minimalnych zasad odnosz¹cych siê do prawa osób podejrzanych
i oskar¿onych do bezp³atnego t³umaczenia. Prezydencja bêdzie równie¿ prowadziæ
prace nad sprawami dotycz¹cymi wsparcia i udzielania informacji ofiarom przestêpstw, niezale¿nie od tego, w którym Pañstwie Cz³onkowskim przestêpstwo zosta³o
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pope³nione i negocjowaæ wnioski Rady w sprawie skoordynowanej strategii wsparcia
ofiar przestêpstw.
Walka z przestêpczoœci¹
Wspó³praca europejska odgrywa kluczowe znaczenie w zwalczaniu zorganizowanej
przestêpczoœci transgranicznej. Konieczny jest rozwój wspó³pracy pomiêdzy organami
œcigania, w³¹czaj¹c krajow¹ policjê, s³u¿bê celn¹ i prokuratorów z jednej strony a europejsk¹ agencjê ds. wspó³pracy s¹downiczej – Eurojust i Europejski Urz¹d Policyjny
– Europol, z drugiej. Podstaw¹ tej pracy jest bardziej skuteczna wymiana informacji,
a prezydencja przedstawi propozycjê strategii wymiany informacji. Przedstawiona
zostanie równie¿ propozycja wprowadzenia obowi¹zkowej w ca³ej UE akredytacji
laboratoriów medycyny s¹dowej przetwarzaj¹cych DNA i odciski palców. Kontrole
graniczne prowadzone w Pañstwach Cz³onkowskich s¹ równie¿ wa¿nym narzêdziem
zwalczania przestêpczoœci transgranicznej. Nowy System Informacyjny Schengen
odegra kluczow¹ rolê we wspó³pracy miêdzynarodowej pomiêdzy organami œcigania
i w kontrolach granicznych, a prezydencja bêdzie traktowaæ tê sprawê priorytetowo.
W celu zwalczania przestêpczoœci konieczny jest wzrost wymiany informacji pomiêdzy w³adzami Pañstw Cz³onkowskich UE. Prezydencja zamierza pracowaæ nad tym,
aby ta wymiana odpowiada³a mechanizmom przetwarzaj¹cym informacje w sposób
zgodny z prawem a jednoczeœnie chroni¹cy prywatnoœæ jednostki. We wspó³pracy z innymi Pañstwami Cz³onkowskimi Szwecja podejmie inicjatywê propozycji przekazywania postêpowañ, co oznacza, ¿e osoba podejrzana o pope³nienie przestêpstwa
w jednym kraju mo¿e stan¹æ przed s¹dem w innym kraju. Powodem przekazywania postêpowañ jest fakt, ¿e powinny one byæ prowadzone w miejscu najbardziej do tego odpowiednim, takim jak kraj zamieszkania podejrzanego lub kraj, w którym oskar¿ony
jest ju¿ s¹dzony za inne przestêpstwa. Prezydencja bêdzie prowadziæ równie¿ prace
w celu rozwoju wymiany wiedzy z zakresu przestêpczoœci i metod s³u¿¹cych jej zapobieganiu, szczególnie przestêpczoœci, która wp³ywa na codzienne ¿ycie obywateli.
Podjête zostan¹ inicjatywy s³u¿¹ce wzmocnieniu europejskiej sieci prewencji kryminalnej (EUCPN).
Do innych wa¿nych zagadnieñ do rozpatrzenia w drugiej po³owie tego roku nale¿y
zacieœnienie regulacji UE w odniesieniu do wykorzystywania seksualnego dzieci i dzieciêcej pornografii (w³¹czaj¹c „grooming” – dzia³alnoœæ polegaj¹ca na seksualnym wykorzystywaniu dzieci przez osoby doros³e, mo¿liwym dziêki nawi¹zaniu kontaktu za
pomoc¹ technologii komunikacyjnych, zw³aszcza przez Internet i doprowadzaniu do
kontaktów z nimi) oraz do zwalczania handlu ludŸmi. Negocjowana bêdzie nowa decyzja ramowa odnosz¹ca siê do tych problemów. Ponadto, oczekuje siê, ¿e UE przyjmie
plan dzia³ania w sprawie wspó³pracy z krajami pochodzenia i tranzytu odnoœnie handlu
ludŸmi. W Brukseli odbêdzie siê ministerialna konferencja na temat handlu ludŸmi,
w której bêd¹ uczestniczyæ przedstawiciele Pañstw Cz³onkowskich UE, Rosji, Ukrainy, Ba³kanów Zachodnich i USA.
Ataki terrorystyczne przeprowadzane w ostatnich latach zarówno w Europie, jak
i na ca³ym œwiecie doprowadzi³y do zwiêkszenia wspó³pracy w UE wymierzonej przeciwko terroryzmowi. Prezydencja bêdzie kontynuowaæ te prace w oparciu o plan
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dzia³ania przyjêty przez UE. Nowe doœwiadczenia, wiedza i najlepsza praktyka z pewnoœci¹ wywr¹ wp³yw na tê wspó³pracê. Przy opracowywaniu dzia³añ zapobiegawczych
przeciwko radykalizacji i rekrutacji do ekstremistycznych grup stosuj¹cych przemoc
mo¿na siêgaæ do udanych, wypracowanych na poziomie krajowym projektów.
Zwiêkszona zdolnoœæ w zapobieganiu i zarz¹dzaniu kryzysami i katastrofami
Zdolnoœæ UE w zarz¹dzaniu kryzysami i katastrofami uleg³a w ostatnich latach poprawie, lecz istnieje potrzeba rozwijania tej wspó³pracy. Prezydencja bêdzie kontynuowaæ
tworzenie bezpieczniejszej Europy poprzez zmniejszanie zagro¿enia kryzysami i katastrofami oraz poprzez dostosowywanie swojej zdolnoœci zarz¹dzania nimi. Podejmowane s¹ dzia³ania w celu rozwoju prac Pañstw Cz³onkowskich i UE nad zapobieganiem
kryzysom i katastrofom. Wysi³ki podejmowane w celu zwiêkszenia zdolnoœci
i wspó³pracy w UE na rzecz zapobiegania i zarz¹dzania powa¿nymi wypadkami spowodowanymi przez substancje chemiczne, biologiczne, radiologiczne i j¹drowe stanowi¹
czêœæ za³o¿eñ w obszarze obrony cywilnej. Prezydencja omówi komunikat Komisji
w sprawie dzia³añ s³u¿¹cych zapobieganiu terroryzmowi w obszarze substancji chemicznych, biologicznych, radiologicznych i j¹drowych w celu uzgodnienia dalszego
dzia³ania.
Wspólna polityka azylowa i migracyjna
UE zdecydowa³a siê wprowadziæ wspólny system azylowy, który cechuje przejrzystoœæ i pewnoœæ prawna. Zamierzeniem prezydencji jest przyczynienie siê do dalszej
harmonizacji prawa azylowego. W drugim pó³roczu renegocjowany bêdzie projekt dyrektywy maj¹cej na celu stworzenie bardziej jednolitego sposobu przyjmowania
azylantów w UE. Projekt zawiera zapisy o dostêpie do rynku pracy dla ubiegaj¹cych siê
o azyl. W celu utrzymania wiarygodnoœci systemu azylowego, powinny istnieæ przepisy, charakteryzuj¹ce siê pewnoœci¹ prawn¹ odnoœnie odsy³ania osób, których wnioski
o azyl zosta³y odrzucone, do kraju pochodzenia. Jednoczeœnie konieczne jest udzielanie
wsparcia w przyjmowaniu uchodŸców w regionach spoza UE. Istotnym przyk³adem
wsparcia jest wspólny program przesiedleñczy UE. UE powinna podj¹æ kroki, aby stawaæ siê bardziej atrakcyjn¹ dla migracji zarobkowej. Prace nad sformu³owaniem wspólnych zasad bêd¹ kontynuowane w drugim pó³roczu. Powi¹zania pomiêdzy migracj¹
a rozwojem maj¹ kluczowe znaczenie dla zrównowa¿onej i d³ugookresowej polityki.
Pozytywne wp³ywy migracji na rozwój zarówno w kraju docelowym jak i w kraju pochodzenia oraz skutki odczuwane przez samych migrantów bêd¹ promowane przy
wspó³pracy z krajami trzecimi. Bêdzie siê to odbywaæ w ramach globalnego podejœcia
UE do migracji, w którym partnerstwo z krajami trzecimi jest wa¿nym narzêdziem
wdra¿ania tych wysi³ków. Wspó³praca na poziomie UE jest równie¿ niezmiernie istotna
w odniesieniu do polityki wizowej. Potrzebne s¹ wspólne zasady s³u¿¹ce u³atwieniu
kontaktów pomiêdzy ludŸmi. Prezydencja pragnie pomóc zagwarantowaæ sprawne
wprowadzenie Systemu Informacji Wizowej (VIS) w grudniu 2009. System VIS u³atwi
rozpatrywanie wniosków wizowych poprzez wprowadzenie wymogu odcisków palców
i zdjêcia. Decyzja w sprawie wspólnej polityki wizowej zostanie podjêta w 2009 roku.
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Wzmocnienie integracji poprzez wymianê wiedzy i doœwiadczeñ
W celu zagwarantowania praw jednostki i wykorzystania potencja³u migracji potrzebna jest skuteczna polityka integracyjna. Punktem wyjœciowym dla wspó³pracy w UE
w zakresie polityki integracyjnej jest zasada kompetencji krajowych Pañstw Cz³onkowskich. Polityka integracyjna Pañstw Cz³onkowskich powinna zostaæ wzmocniona
poprzez skuteczn¹, zbudowan¹ na wspólnych, podstawowych zasadach integracji wymianê wiedzy i doœwiadczeñ w Europie. Wspó³praca w UE ma przyczyniæ siê do realizacji ambitnej polityki Pañstw Cz³onkowskich zgodnej z wnioskami Rady w sprawie
integracji z listopada 2008 r. Prezydencja zamierza prowadziæ prace nad identyfikacj¹
porównywalnych wskaŸników na szczeblu europejskim w celu monitorowania wyników polityki integracyjnej.
Wa¿ne spotkania:
· Nieformalne spotkanie Ministrów Wymiaru Sprawiedliwoœci i Spraw Wewnêtrz-

·

·

·

·

nych, Sztokholm, 15–17 lipca. Spotkanie bêdzie poœwiêcone dyskusji na temat
nowego strategicznego programu dzia³ania dla wspó³pracy w obszarze wymiaru
sprawiedliwoœci i spraw wewnêtrznych na lata 2010–2014.
Konferencja: „Justice in the EU – from the Citizen’s Perspective” (Wymiar Sprawiedliwoœci w UE z perspektywy obywatela), Sztokholm, 22–23 lipca. Konferencja
przyjrzy siê dostêpowi jednostek do wymiaru sprawiedliwoœci w UE.
Konferencja: „Labour Migration and its Development Potential in the Age of Mobility” (Migracja zarobkowa i jej potencja³ rozwojowy w erze mobilnoœci), Malmö,
15–16 paŸdziernika.
Konferencja ministerialna: „Towards EU Global Action against Trafficking in Human Beings” (W kierunku globalnego dzia³ania UE przeciwko handlowi ludŸmi),
Bruksela, 19–20 paŸdziernika. Obecni bêd¹ uczestnicy z UE, krajów EPS, Rosji,
USA, etc.
Konferencja: „Integration of New Arrivals – Incentives and Work in Focus” (Integracja przybyszów – wskazanie na znaczenie zachêt i pracy), Malmö 14–16 grudnia.
5. Pe³ne zatrudnienie i dobry stan zdrowia
Rada ds. Zatrudnienia, Polityki Spo³ecznej, Zdrowia i Spraw Konsumenckich
(EPSCO)

Pe³ne zatrudnienie zarówno kobiet jak i mê¿czyzn oraz zredukowane wykluczenie
poprzez trwa³e reformy strukturalne bêdzie stanowiæ przedmiot prac. Dobry stan zdrowia jest kluczow¹ kwesti¹ zarówno ze wzglêdów ekonomicznych jak i spo³ecznych.
Spe³nienie tych celów jest konieczne, aby UE mog³a stawiaæ czo³a wyzwaniom krótkookresowym w postaci wzrastaj¹cego bezrobocia i d³ugookresowym takim jak globalizacja i starzej¹ca siê populacja UE. Te wzglêdy bêd¹ wyznaczaæ kierunek prac prezydencji
w obszarze rynku pracy, polityki spo³ecznej, opieki zdrowotnej i równoœci p³ci. W kierunku pe³nego zatrudnienia i bardziej integruj¹cych spo³ecznie rynków pracy. Praca
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stanowi najwa¿niejsz¹ podstawê dobrobytu ekonomicznego i spo³ecznego zarówno dla
jednostek jak i ogó³u spo³eczeñstwa. W perspektywie krótkookresowej kluczowe s¹
dzia³ania s³u¿¹ce zwiêkszaniu zatrudnienia. W perspektywie d³ugookresowej konieczne jest wykorzystanie potencja³u zasobów ludzkich ca³ej UE i zapewnienie zatrudnienia wiêkszej liczbie osób. UE nie staæ na to, aby ludzie pozostawali poza rynkiem
pracy. Konieczne jest zbudowanie w Europie stabilnych fundamentów w celu konsolidacji rynków pracy i systemów zabezpieczenia spo³ecznego. W obecnej sytuacji
gospodarczej nie mo¿emy krótkookresowo ³agodziæ skutków rosn¹cego bezrobocia
poprzez zamykanie ludzi w systemie, który poci¹ga za sob¹ trwa³e wykluczenie. Prezydencja bêdzie pracowaæ nad znalezieniem rozwi¹zañ, które z³agodz¹ negatywne skutki
niskiego poziomu wzrostu zatrudnienia i, które umo¿liwi¹ przeprowadzanie ci¹g³ych
reform s³u¿¹cych stworzeniu silniejszych i bardziej integruj¹cych spo³ecznie rynków
pracy. Czynna polityka w zakresie rynku pracy i czynna polityka w zakresie ubezpieczeñ spo³ecznych stanowi¹ wa¿ny element tego procesu. W drugim pó³roczu prezydencja bêdzie d¹¿yæ do zagwarantowania spójnego i odpowiedzialnego dzia³ania UE
w celu ochrony zatrudnienia i systemu opieki spo³ecznej Europy w d³ugoterminowej
perspektywie. Prezydencja bêdzie w swoich pracach d¹¿yæ do celu pe³nego zatrudnienia i bardziej integruj¹cych spo³ecznie rynków pracy w obszarze EPSCO. Celem jest
przyjêcie wniosków w sprawie nowej strategii UE na rzecz wzrostu gospodarczego
i zatrudnienia na nastêpne dziesiêæ lat (tj. nastêpna Strategia Lizboñska) przed szczytem Rady Europejskiej.
Promowanie dobrego stanu zdrowia
Dobry stan zdrowia obywateli UE jest niezmiernie wa¿ny. Konieczne s¹ dzia³ania zapobiegawcze. Negocjacje na temat dyrektywy o mobilnoœci pacjentów, której celem
jest zwiêkszenie mo¿liwoœci pacjentów na poszukiwanie i otrzymywanie opieki zdrowotnej i dentystycznej w innym kraju UE, stanowi¹ wa¿ny priorytet na drugie pó³rocze. Innymi wa¿nymi zagadnieniami do omówienia w okresie prezydencji s¹ warunki
refundacji kosztów transgranicznej opieki medycznej oraz obszary przysz³ej wspó³pracy pomiêdzy Pañstwami Cz³onkowskimi w zakresie opieki zdrowotnej. Inn¹ wa¿n¹
spraw¹ dla pacjentów jest wzmocnienie wspó³pracy w UE w zakresie e-zdrowia. UE
musi byæ gotowa radziæ sobie z obecnymi wyzwaniami zdrowotnymi. Jednym z takich
wyzwañ jest odpornoœæ na antybiotyki. Problem bakterii, które nie mog¹ ju¿ byæ leczone antybiotykami narasta na ca³ym œwiecie. Bez dostêpu do skutecznych antybiotyków
powszechne choroby mog¹ staæ siê œmiertelnym zagro¿eniem. Ambicj¹ prezydencji
jest podjêcie decyzji w sprawie innowacyjnych sposobów zapewniaj¹cych rozwój nowych antybiotyków. Podczas prezydencji konieczne bêdzie zajêcie siê problemem spowodowanym przez wybuch grypy A (H1N1). Odbêdzie siê konferencja z udzia³em
ekspertów, podczas której eksperci UE w dziedzinie chorób zakaŸnych omówi¹ swoje
doœwiadczenia i potrzebê podejmowania dalszych dzia³añ. Kolejnym wyzwaniem s¹
fa³szywe leki. Prezydencja bêdzie d¹¿yæ do osi¹gniêcia postêpów w odniesieniu do pakietu farmaceutycznego, co obejmuje œrodki czujnoœci farmakologicznej. Kolejnym
zagadnieniem jest wdro¿enie unijnej strategii alkoholowej. Komisja ma przedstawiæ
pierwszy raport z postêpów w sprawie wdra¿ania strategii na poziomie krajowym i eu-
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ropejskim. Ambicj¹ jest ustanowienie d³ugookresowych dzia³añ zapobiegawczych
szkodom wyrz¹dzonym przez alkohol.
Zdrowsze i godne starzenie siê
Rosn¹cy odsetek osób starszych jest wyzwaniem, lecz jednoczeœnie mo¿liwoœci¹ dla
Pañstw Cz³onkowskich. Celem prezydencji jest zwiêkszenie szans osób starszych
w UE na starzenie siê z godnoœci¹ i w zdrowiu. Aby to osi¹gn¹æ, wa¿ne jest zagwarantowanie tego, aby osoby pracuj¹ce nad sprawami zwi¹zanymi ze zdrowiem i opiek¹
spo³eczn¹ lepiej ze sob¹ wspó³pracowa³y i koncentrowa³y siê na osobach starszych.
Prezydencja pragnie znaleŸæ rozwi¹zania koordynacyjne i kooperacyjne oraz podkreœliæ znaczenie dobrych praktyk w ró¿nych Pañstwach Cz³onkowskich UE. Prezydencja
pragnie poprzez tê inicjatywê dodaæ do agendy UE zagadnienia dotycz¹ce osób starszych.
Zwiêkszenie równoœci p³ci i wzmocniona ochrona przeciwko dyskryminacji
W celu zwiêkszenia wzrostu i rozwoju, UE musi lepiej wykorzystywaæ potencja³ zarówno kobiet jak i mê¿czyzn. Praca ministrów ds. równoœci p³ci bêdzie ukierunkowana
na znaczenie równoœci p³ci dla rozwoju gospodarczego i zatrudnienia. Postêpy w dziedzinie równoœci p³ci przyczyni¹ siê do rozwoju spo³eczeñstwa cechuj¹cego siê spójnoœci¹
spo³eczn¹, wysokim poziomem zatrudnienia i zrównowa¿onym wzrostem gospodarczym. Do innych wa¿nych kwestii nale¿¹ inicjatywy ukierunkowane na zwalczanie
przemocy stosowanej przez mê¿czyzn wobec kobiet i kontynuacja planu dzia³ania
ONZ na rzecz równoœci p³ci, Pekiñska Platforma Dzia³ania. Prezydencja przedstawi
sprawozdanie z rozwoju obszarów objêtych Pekiñsk¹ Platform¹ w ci¹gu ostatnich piêciu lat w Pañstwach Cz³onkowskich UE. Prezydencja bêdzie pracowaæ równie¿ nad
podjêciem decyzji w kwestii projektów dyrektyw, które stworz¹ wiêksze szanse na pogodzenie pracy zawodowej z ¿yciem rodzinnym i zapewni¹ zwiêkszon¹ ochronê zdrowia i bezpieczeñstwa: równe traktowanie samozatrudnionych kobiet i mê¿czyzn oraz
dzia³ania s³u¿¹ce poprawie zdrowia i bezpieczeñstwa w miejscu pracy dla pracownic
ciê¿arnych, pracownic, które niedawno urodzi³y dzieci lub karmi¹cych piersi¹. Prace
nad zwalczaniem wszelkich form dyskryminacji maj¹ priorytetowe znaczenie. Prezydencja bêdzie prowadziæ prace w celu zagwarantowania podjêcia decyzji w odniesieniu do dyrektywy w sprawie równego traktowania osób niezale¿nie od wyznania lub
pogl¹dów, upoœledzenia, wieku lub orientacji seksualnej.
Wa¿ne spotkania:
· Nieformalne spotkanie ministerialne, Jönköping, 6–9 lipca. Pierwsza czêœæ spotka-

nia, w dniach 6–7 lipca, bêdzie poœwiêcona alkoholowi i zdrowiu, odpornoœci na antybiotyki oraz e-zdrowiu. Druga czêœæ spotkania, w dniach 8–9 lipca, bêdzie siê
koncentrowaæ na kwestii ograniczania wykluczenia.
· Konferencja: „Healthy and Dignified Ageing” (Zdrowe i godne starzenie siê) Solna/Sztokholm, 15–16 wrzeœnia.
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· Konferencja z udzia³em ekspertów na temat odpornoœci na antybiotyki, Sztokholm,

17 wrzeœnia.
· Konferencja z udzia³em ekspertów na temat alkoholu, Sztokholm, 21–22 wrzeœnia.
· Ósmy Europejski Okr¹g³y Stó³ w sprawie ubóstwa i wykluczenia spo³ecznego,

Sztokholm, 15–16 paŸdziernika.
· Konferencja wysokiego szczebla w sprawie w³¹czenia do rynku pracy, Sztokholm,

26–27 paŸdziernika.
· Konferencja wysokiego szczebla w sprawie znaczenia równoœci p³ci dla wzrostu go-

spodarczego i zatrudnienia, Sztokholm, 15–16 paŸdziernika.
· Szczyt Równoœci, 16–17 listopada.

6. Konkurencyjna Europa
Rada ds. Konkurencyjnoœci
Europa ma niezwyk³¹ szansê na objêcie przywództwa w rozwoju w kierunku d³ugookresowego zrównowa¿onego wzrostu poprzez dostosowanie do ekoefektywnej gospodarki. Wymogami wstêpnymi s¹ sprawnie funkcjonuj¹cy Jednolity Rynek cechuj¹cy
siê otwartoœci¹, dobrymi warunkami prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, szczególnie dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw, zmniejszonymi barierami administracyjnymi, wspóln¹ ochron¹ konsumentów i wolnym handlem. Zasoby wykorzystywane na
badania i innowacje musz¹ zachowywaæ wysok¹ jakoœæ i byæ wykorzystywane bardziej efektywnie, aby w wiêkszym stopniu przyczyniaæ siê do wzmacniania konkurencyjnoœci Europy. Przysz³a strategia zrównowa¿onego wzrostu i zatrudnienia powinna
byæ budowana w oparciu o te przes³anki i wraz z globalnym porozumieniem klimatycznym w Kopenhadze stanowiæ podstawê dla zrównowa¿onego wzrostu gospodarczego
na równych warunkach.
Uzdrowienie gospodarki i przejœcie na ekoefektywn¹ gospodarkê
W drugiej po³owie bie¿¹cego roku kontynuowane bêdzie wdra¿anie planu naprawy gospodarczej. Celem planu jest zwiêkszenie popytu i u³atwienie inwestycji d³ugoterminowych przy po³o¿eniu nacisku na d³ugotrwa³y proces przechodzenia na ekoefektywn¹
gospodarkê i na wzmocniony Jednolity Rynek. U³atwienia dla nowych i rozwijaj¹cych
siê ga³êzi przemys³u utworz¹ nowe miejsca pracy i przyczyni¹ siê do osi¹gniêcia przez
UE jej celów klimatycznych.
Przysz³a d³ugotrwa³a strategia wzrostu
Rada ds. Konkurencyjnoœci wniesie wk³ad do dyskusji na temat nastêpnej strategii lizboñskiej na lata 2010–2020. Jako wa¿ne czynniki w tej dyskusji, prezydencja bêdzie
szczególnie podkreœlaæ przejœcie na ekoefektywn¹ gospodarkê, wzmocniony rynek
wewnêtrzny oraz wymiar zewnêtrzny. Gospodarka potrzebuje stabilnego, d³ugookresowego podejœcia strategii lizboñskiej. Rada ds. Konkurencyjnoœci ma do odegrania kluczow¹
rolê przywódcz¹ w przechodzeniu na ekoefektywn¹ gospodarkê w œcis³ej wspó³pracy
z Rad¹ ds. Energii i Œrodowiska Naturalnego i innymi konfiguracjami Rady.
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Sprawnie funkcjonuj¹cy Jednolity Rynek
Rynek wewnêtrzny stanowi podstawê dla wspó³pracy w UE. Wspólny rynek stwarza
warunki dla wzrostu i zatrudnienia, i stanowi model dla ca³ego œwiata. Rada ds. Konkurencyjnoœci bêdzie kontynuowaæ prace nad wzmocnieniem Jednolitego Rynku. W celu
realizacji mo¿liwoœci obywateli UE i przedsiêbiorców wa¿ne jest, aby wspó³praca pomiêdzy Pañstwami Cz³onkowskimi, w³adzami i instytucjami przebiega³a sprawnie.
Celem dla wszystkich powinno byæ znajomoœæ, rozumienie, stosowanie i egzekwowanie zasad Jednolitego Rynku. Jednym z zagadnieñ, które bêd¹ uznane za priorytetowe
jest oczekiwane zalecenie Komisji w sprawie partnerstwa z Pañstwami Cz³onkowskimi dla wdra¿ania Jednolitego Rynku. Celem prac jest przyjêcie wniosków Rady
w sprawie zalecenia obejmuj¹cego wszystkie Pañstwa Cz³onkowskie i lepsza realizacja za³o¿eñ Jednolitego Rynku poprzez wspó³pracê, edukacjê i informacje. Wnioski
mog¹ pomóc u³atwiæ wzrost gospodarczy i zatrudnienie oraz skutkowaæ wiêksz¹ œwiadomoœci¹ swoich praw wœród przedsiêbiorstw i konsumentów. Wa¿ne s¹ korzystne warunki stwarzane dla konkurencji, a liberalizacja regulacji odnosz¹cych siê do pomocy
pañstwa powinna byæ jedynie tymczasowym dzia³aniem. Prezydencja bêdzie d¹¿yæ do
poczynienia mo¿liwie najwiêkszych postêpów w negocjacjach w sprawie patentu
wspólnotowego i Europejskiego S¹du Patentowego. Stworzenie ekonomicznie op³acalnego patentu wspólnotowego i systemu rozstrzygania sporów patentowych ma istotne znaczenie dla klimatu dla innowacji w Europie, a tym samym dla konkurencyjnoœci
UE. Skuteczna ochrona praw w³asnoœci intelektualnej ma kluczowe znaczenie dla jak
najlepszego wykorzystania przez UE istniej¹cej zdolnoœci innowacyjnej. Dyrektywa
us³ugowa zostanie wdro¿ona najpóŸniej do grudnia. W celu u³atwienia swobody
œwiadczenia us³ug, Pañstwa Cz³onkowskie musz¹ pozbywaæ siê niepotrzebnej biurokracji, upraszczaæ administracjê i wzmacniaæ prawa konsumentów. Dla konsumentów
dyrektywa o swobodzie œwiadczenia us³ug oznacza wiêksze mo¿liwoœci porównywania us³ug œwiadczonych w innych krajach i ochronê przeciwko dyskryminacji ze
wzglêdu na narodowoœæ lub miejsce zamieszkania. Aby osi¹gn¹æ mo¿liwie najwiêkszy
wp³yw na wzrost sektora us³ug, wszystkie Pañstwa Cz³onkowskie powinny wymieniaæ
swoje doœwiadczenia w ramach potencja³u, jaki proponuje dyrektywa us³ugowa. Prezydencja bêdzie pracowaæ nad osi¹gniêciem porozumienia dotycz¹cego projektu
dyrektywy w sprawie praw konsumentów. Zharmonizowana ochrona konsumenta pomo¿e zwiêkszyæ zaufanie konsumentów i przedsiêbiorstw do handlu transgranicznego,
przynosz¹c w efekcie wiêksz¹ konkurencyjnoœæ, wiêkszy wybór i ni¿sze ceny.
Poprawa warunków prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej
Do jednych z g³ównych zadañ nale¿y u³atwienie codziennego prowadzenia dzia³alnoœci
przez spó³ki, zapewniaj¹c w ten sposób podstawy istnienia d³ugotrwa³ego i konkurencyjnego sektora przedsiêbiorstw. Lepsze regulacje i ograniczenie obci¹¿eñ administracyjnych, lepszy dostêp do funduszy dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw oraz zachêcanie
ich do uczestnictwa w procesie zamówieñ publicznych, u³atwianie zak³adania i prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej przez kobiety, promowanie innowacji i wykorzystywanie potencja³u towarzysz¹cego przejœciu na ekoefektywn¹ gospodarkê to decyduj¹ce
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czynniki, dziêki którym UE bêdzie mog³a wyjœæ z obecnej sytuacji ekonomicznej. Ma
to równie¿ znaczenie dla generowania d³ugookresowego wzrostu i dalszego stosowania równego pola gry w odniesieniu do przedsiêbiorczoœci w UE. Europa musi wspieraæ
wydobywanie w³asnych surowców. Poprawiaj¹c kryteria œrodowiskowe w zamówieniach publicznych przyczynimy siê do zwiêkszenia wzrostu gospodarczego.
Konkurencyjna europejska przestrzeñ badañ i innowacji
Prace bêd¹ siê koncentrowaæ na sposobie, w jaki UE ma wykorzystywaæ zasoby badawcze w bardziej efektywny sposób. Celem jest uzgodnienie tego, jakie zasoby powinny
byæ wykorzystywane i sposobu lepszej koordynacji i zarz¹dzania tymi inwestycjami.
Jednym z wa¿nych zagadnieñ jest projekt wspólnych inicjatyw na poziomie europejskim, w³¹czaj¹c Program Ramowy UE dla Badañ Naukowych. Prezydencja bêdzie
priorytetowo traktowaæ dyskusjê na temat sposobu, w jaki europejskie badania naukowe mog¹ najlepiej sprostaæ przysz³ym wymaganiom w takich obszarach jak zdrowie,
energia oraz klimat. Rozwój rynku wewnêtrznego dla badañ i innowacji, tj. europejskiej przestrzeni badawczej, który wymaga zarówno krajowych jak i wspólnych inicjatyw, równie¿ zajmuje wysok¹ pozycjê w agendzie. Prezydencja bêdzie kontynuowaæ
rozpoczête prace i d¹¿yæ do zaproponowania mechanizmów zarz¹dzania dla efektywnego wykorzystania tych zasobów i lepszej wspó³pracy pomiêdzy obszarami polityki,
np. w kontekœcie trójk¹ta wiedzy. Innowacje bêd¹ niezmiernie wa¿ne w przekszta³caniu europejskiego sektora przedsiêbiorstw tak, by sta³ siê on bardziej zrównowa¿ony
i wykorzystywa³ wymogi zrównowa¿onej produkcji i konsumpcji w celu wzmocnienia
konkurencyjnoœci. Prezydencja wniesie wk³ad do Europejskiego Planu Dzia³ania dla
Innowacji, który ³¹czy siê z europejsk¹ przestrzeni¹ badawcz¹.
Wa¿ne spotkania:
· Nieformalne spotkanie ministrów, Umea, 14–16 paŸdziernika. Spotkanie bêdzie siê

·

·
·
·

koncentrowaæ na zagadnieniach na przysz³oœæ, takich jak sta³a wydajnoœæ rynku
wewnêtrznego otwartego na zewn¹trz, przejœcie na ekoefektywn¹ gospodarkê oraz
sposoby sprostania przysz³ym wyzwaniom badawczym.
Konferencja: „New Worlds, New Solutions – Research and Innovation as a Basis for
Developing Europe in a Global Context” Nowe œwiaty, nowe rozwi¹zania – badania
i innowacje jako podstawa rozwijaj¹cej siê Europy w kontekœcie globalnym), Lund,
6–8 lipca.
Konferencja: „The Knowledge Triangle Shaping the Future of Europe” (Trójk¹t wiedzy kszta³tuj¹cy przysz³oœæ Europy), Göteborg, 31 sierpnia–2 wrzeœnia.
Konferencja: „Safe Products – At the Core of the EU Single Market” Bezpieczne
produkty – istot¹ Jednolitego Rynku UE), Solna/Sztokholm, 11 wrzeœnia.
Konferencja: „From the Charter for Small Enterprises to the Small Business Act”
(Od Karty Ma³ych Przedsiêbiorców do ustawy o ma³ych przedsiêbiorstwach),
Upplands Väsby/Sztokholm, 4–6 paŸdziernika. Specjalne warsztaty zostan¹ poœwiêcone kwestii przedsiêbiorczoœci kobiet. Do pozosta³ych tematów warsztatów nale¿eæ bêd¹ ekologiczne innowacje, zielone zamówienia publiczne oraz dzia³ania
ukierunkowane na oszczêdnoœæ energii w ma³ych i œrednich spó³kach.
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· Europejski Dzieñ Konkurencyjnoœci, Upplands Väsby/Sztokholm, 7 paŸdziernika.
· Konferencja: „An Eco-efficient Economy – Towards Innovative and Sustainable

Competitiveness” (Gospodarka ekologiczna – ku innowacyjnej i zrównowa¿onej
konkurencyjnoœci), Linköping, 2–3 listopada.
· Konferencja: „Consumer Rights in the Internal Market” (Prawa konsumenta na rynku wewnêtrznym), 4 listopada.
· International Regulatory Reform Conference (Miêdzynarodowa konferencja poœwiêcona reformie regulacyjnej), Sztokholm, 11–13 listopada. Konferencja bêdzie
koncentrowaæ siê na ró¿nych aspektach reformy regulacyjnej i lepszych uregulowañ
z perspektywy przedsiêbiorstw.
· Konferencja: „The Enforcement of Intellectual Property Rights” (Wykonywanie prawa w³asnoœci intelektualnej), Sztokholm, 15–16 grudnia.
7. W kierunku ekoefektywnej gospodarki – transport, telekomunikacja i energia
Rada ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii (TTE)
Przejœcie na ekoefektywn¹ gospodarkê pozwoli sprostaæ wyzwaniom klimatycznym i wzmocniæ konkurencyjnoœæ UE. W obszarze transportu, prezydencja bêdzie
przypisywaæ priorytetowe znaczenie sformu³owaniu polityki transportowej UE po
roku 2010, logistyce przewozów towarowych oraz wdra¿aniu nowych technologii.
W obszarze technologii informatycznych/telekomunikacji, prace bêd¹ siê koncentrowaæ na wk³adzie technologii informatycznych w zwiêkszanie konkurencyjnoœci UE.
Dziêki stosowaniu technologii informatycznych, Europa mo¿e staæ siê bardziej zrównowa¿ona ekonomicznie, konkurencyjna i wydajna. W obszarze energii, kontynuowane
bêdzie wdra¿anie drugiego przegl¹du strategii energetycznej, ze szczególnym naciskiem po³o¿onym na efektywnoœæ energetyczn¹.
Polityka transportowa na przysz³oœæ
Globalizacja wymaga wiêkszej liczby nowych rozwi¹zañ dla zrównowa¿onego transportu. Prezydencja bêdzie koncentrowaæ swe prace na zrównowa¿onym i ekologicznym
systemie transportowym. Europa potrzebuje spójnego, wydajnego systemu transportowego, w którym koordynowane s¹ ró¿ne rodzaje transportu. Poprzez osi¹gniêcie lepszego wspólnego funkcjonowania ró¿nych elementów systemu transportowego mo¿liwe
jest zmniejszenie skutków zmian klimatycznych. Prezydencja bêdzie traktowaæ priorytetowo prace nad przysz³¹ polityk¹ transportow¹, które obejmuj¹ dyskusjê na temat
Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T), zielone korytarze oraz bardziej efektywne wykorzystanie przestrzeni powietrznej. Do wa¿nych narzêdzi nale¿y poprawa
logistyki i wprowadzenie nowych rozwi¹zañ technologicznych, w zwi¹zku z czym prezydencja bêdzie priorytetowo traktowaæ wdro¿enie ram dla opracowania inteligentnych systemów transportowych (ITS). Efektywna logistyka opiera siê o konkurencyjn¹
¿eglugê i koleje. Koleje i ¿egluga bêd¹ rozwijane poprzez propozycje dotycz¹ce sieci
kolei s³u¿¹cych konkurencyjnemu przewozowi towarów oraz europejskiego obszaru
transportu morskiego bez granic. Ministrowie transportu bêd¹ kontynuowaæ prace jesieni¹. Czynione s¹ postêpy w sprawie uregulowania praw pasa¿era, a prezydencja bê-
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dzie d¹¿yæ do osi¹gniêcia porozumieñ w sprawie regulacji zarówno w kwestii pasa¿erów
autobusów jak i statków. Prace nad Galileo, cywilnym europejskim systemem nawigacji satelitarnej przebiegaj¹ zgodnie z planem. W obszarze lotnictwa omówiona zostanie
dyrektywa w sprawie op³at za ochronê lotnictwa.
Telekomunikacja/technologia informacyjne oraz dostêpne spo³eczeñstwo wiedzy
Technologie informacyjne oraz ³¹cznoœæ elektroniczna s¹ wa¿nymi sk³adnikami wzrostu gospodarczego i rosn¹cej konkurencyjnoœci Europy. Technologie informacyjne s¹
w du¿ym stopniu integraln¹ czêœci¹ codziennego ¿ycia, zarówno jednostek jak i spó³ek,
lecz ich potencja³ nie jest w pe³ni wykorzystywany. Opracowywane mog¹ byæ nowe
us³ugi, np. us³ugi promuj¹ce spo³eczeñstwo bardziej zrównowa¿one ekologicznie.
Technologie informacyjne stwarzaj¹ mo¿liwoœci innowacji i zwiêkszonej konkurencyjnoœci europejskiej. Prezydencja zamierza przyczyniæ siê do tego, aby przysz³a
wspólna polityka UE koncentrowa³a siê na spo³eczeñstwie informacyjnym. UE potrzebuje nowoczesnych, perspektywicznych ram regulacyjnych dla ³¹cznoœci elektronicznej.
Prezydencja bêdzie pracowaæ nad zagwarantowaniem zatwierdzenia jesieni¹ pakietu
telekomunikacyjnego, czyli zweryfikowanych ram regulacyjnych dla ³¹cznoœci elektronicznej. Zakresy czêstotliwoœci, które zosta³y uwolnione dla us³ug ³¹cznoœci innych
ni¿ TV, dywidendy cyfrowe, s¹ dobrze dostosowane do ruchomych us³ug szerokopasmowych o adekwatnym zasiêgu umo¿liwiaj¹cym dobr¹ ³¹cznoœæ, szczególnie na obszarach s³abo zaludnionych. Gdyby wiêcej krajów zarz¹dza³o swoimi dywidendami
cyfrowymi w skoordynowany sposób, korzyœci dla konsumentów by³yby olbrzymie.
Skuteczna polityka energetyczna
Zagadnienia zwi¹zane z energi¹ s¹ nadal bardzo istotne, szczególnie w kontekœcie miêdzynarodowych negocjacji klimatycznych. Przejœcie na europejsk¹ ekoefektywn¹
gospodarkê jest konieczne dla konkurencyjnoœci, bezpieczeñstwa energetycznego i œrodowiska naturalnego. Drugi przegl¹d strategii energetycznej oraz pakiet inicjatyw
w sprawie bezpieczeñstwa dostaw przedstawiony przez Komisjê w listopadzie 2008 r.
bêd¹ stanowiæ podstawê tych prac. Ministrowie odpowiedzialni za energiê bêd¹ kontynuowaæ prace na rzecz bezpieczeñstwa energetycznego w UE oraz solidarnego planu
dzia³ania. Jesieni¹ nacisk po³o¿ony zostanie na œrodkach efektywnoœci energetycznej.
Efektywnoœæ energetyczna ma kluczowe znaczenie, zarówno dla klimatu jak i bezpiecznych dostaw energii. Prezydencja zamierza prowadziæ prace w celu zagwarantowania
podjêcia decyzji odnoœnie proponowanej zmiany dyrektywy w sprawie efektywnoœci
energetycznej budynków. Ministrowie energii omówi¹ równie¿ i wnios¹ swój wk³ad
w przygotowywany zrewidowany plan dzia³ania na rzecz efektywnoœci energetycznej.
Po tegorocznym kryzysie gazowym, Komisja wnios³a propozycjê w sprawie bezpieczeñstwa dostaw, obejmuj¹c¹ zmianê do obecnie obowi¹zuj¹cej dyrektywy w sprawie
bezpieczeñstwa dostaw gazu. Prezydencja zamierza prowadziæ prace w kierunku
osi¹gniêcia wczesnego porozumienia pomiêdzy Rad¹ a Parlamentem Europejskim.
Prezydencja przyjrzy siê równie¿ oczekiwanemu komunikatowi w sprawie finansowania technologii niskoemisyjnych. Stosunki miêdzynarodowe UE oraz dialog w dziedzi-
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nie energii maj¹ coraz wiêksze znaczenie. Spodziewane s¹ negocjacje w sprawie
poszerzenia Wspólnoty Energetycznej o Mo³dawiê, Ukrainê oraz Turcjê, a tak¿e
w sprawie wspó³pracy energetycznej pomiêdzy UE a Nigeri¹. Istotny jest rozwój rynku
energetycznego wokó³ Morza Ba³tyckiego. Prace nad wdro¿eniem planu dzia³añ
zwi¹zanych z po³¹czeniami miêdzysystemowymi na rynku energii pañstw ba³tyckich
bêd¹ kontynuowane. G³ównym tematem podczas nieformalnego spotkania ministrów
energii bêdzie przechodzenie na ekoefektywn¹ gospodarkê, z podkreœleniem wydajnych systemów energetycznych.
Wa¿ne spotkania:
· Nieformalne spotkanie ministrów energii, Are, 23–24 lipca.
· Nieformalny obiad roboczy z udzia³em ministrów transportu, Sztokholm, 21 wrze-

œnia, „EU Transport Policy after 2010 – The Future of Transport” (Polityka transportowa UE po roku 2010 – Przysz³oœæ transportu).
· Konferencja wysokiego szczebla: „Effective Bioenergy” (Wydajna bioenergia),
Sztokholm, 17–18 wrzeœnia.
· Spotkanie wysokiego szczebla: „Greater Use of Both New and Already Existing
Technologies” (Wiêksze wykorzystanie nowych i ju¿ istniej¹cych technologii)
w sprawie nowych technologii dla bezpiecznego, przyjaznego œrodowisku transportu drogowego, Göteborg, 26–27 paŸdziernika.
· Konferencja wysokiego szczebla: „Creating impact for an eUnion 2015” (Wywieranie wp³ywu na e-Uniê 2015) na temat spo³eczeñstwa informacyjnego w przysz³oœci,
Visby, 10–11 listopada.

8. Korzystanie z zasobów bez ich zu¿ywania
Rada ds. Rolnictwa i Rybo³ówstwa
Rada ds. Rolnictwa i Rybo³ówstwa zajmuje siê kwestiami zwi¹zanymi z ¿ywnoœci¹,
zdrowiem zwierz¹t, rozwojem wsi, wa¿nymi kwestiami, które maj¹ wp³yw na codzienne ¿ycie obywateli UE. Prezydencja wyznacza trzy priorytety: „zrównowa¿one rybo³ówstwo”, „¿ywnoœæ i klimat – globalne wyzwania” oraz „prawid³owa produkcja
zwierzêca i zdrowe zwierzêta”.
D³ugookresowe zrównowa¿one rybo³ówstwo
Ogólna koncepcja prezydencji dotycz¹ca polityki rybo³ówstwa ma w za³o¿eniu stworzenie warunków korzystania z zasobów bez ich zu¿ywania. Korzystanie z zasobów
mórz musi byæ zrównowa¿one w skali d³ugookresowej, pod wzglêdem gospodarczym,
œrodowiskowym i spo³ecznym. Obecna sytuacja zarówno stad ryb, jak i przemys³u rybnego pokazuje, ¿e wspólnej polityce rybo³ówstwa nie uda³o siê osi¹gn¹æ zamierzonych
celów. Obecna sytuacja charakteryzuje siê przetrzebionymi stadami ryb, niskim poziomem zrównowa¿enia ekologicznego i nisk¹ zyskownoœci¹. Ka¿dego roku na jesieni
Rada podejmuje decyzje w sprawie regulacji dotycz¹cych rybo³ówstwa na nastêpne
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lata, w tym kwot po³owowych. Ambicj¹ prezydencji jest ustanowienie na podstawie tej
decyzji podstaw do zrównowa¿onego rybo³ówstwa. Kluczowym aspektem w osi¹gniêciu zrównowa¿enia jest zgodnoœæ z ramami regulacyjnymi. W tym celu, wymagany
jest skuteczny system kontroli. Skuteczny system kontroli po³owów zwiêksza zaufanie
do wspólnej polityki rybo³ówstwa i daje konsumentom poczucie pewnoœci, ¿e ryby
³owione s¹ zgodnie z prawem. Obecnie trwaj¹ negocjacje dotycz¹ce nowej propozycji
regulacji w zakresie kontroli po³owów. Ambicj¹ prezydencji jest zakoñczenie negocjacji jesieni¹, skupiaj¹c siê na stosownoœci i wydajnoœci kosztów. Oprócz kontroli
po³owów, rozpoczêty zostanie przegl¹d obecnie obowi¹zuj¹cych ram regulacyjnych
wspólnej polityki rybo³ówstwa, który potrwa do koñca 2012 roku. Ministrowie rybo³ówstwa nadal bêd¹ prowadziæ rozmowy na temat przysz³ych polityk rybo³ówstwa,
w oparciu o zielon¹ ksiêgê przedstawion¹ przez Komisjê.
¯ywnoœæ i klimat – globalne wyzwania
Globalizacja jest zwi¹zana z wy¿szym stopniem wzajemnej zale¿noœci i tym samym
z wiêksz¹ potrzeb¹ transgranicznej wspó³pracy politycznej. Dwa g³ówne globalne wyzwania stoj¹ce przed rolnictwem dotycz¹ zarz¹dzania wzajemnym wp³ywem rolnictwa
i klimatu oraz zabezpieczenia globalnych dostaw ¿ywnoœci. Ministrowie rolnictwa
bêd¹ omawiaæ kwestie zwi¹zane z rolnictwem i klimatem podczas nieformalnych spotkañ. Sektor rolnictwa jest wa¿nym uczestnikiem prac w zakresie zmian klimatycznych.
Rolnictwo musi pomagaæ w ograniczaniu swojego wp³ywu na klimat i dostosowaæ siê
do zmian klimatycznych. Jest to konieczne, aby poradziæ sobie z przysz³ymi zmianami
klimatu i poprawiæ efektywnoœæ œrodowiskow¹ i zasobów. Wytwarzanie zrównowa¿onej energii i œrodki dotycz¹ce efektywnoœci energetycznej s¹ wa¿nymi aspektami
tych starañ. Zmiany klimatyczne mog¹ tak¿e doprowadziæ do zmiany warunków produkcji rolnej, w wyniku czego mog¹, przyk³adowo, pojawiæ siê nowe choroby roœlin
i zwierz¹t, jak równie¿ mog¹ zmieniæ siê warunki wodne. Nale¿y uwzglêdniæ te wa¿ne
kwestie, aby zapewniæ zrównowa¿one bezpieczeñstwo ¿ywnoœciowe.
Zagwarantowanie globalnego bezpieczeñstwa ¿ywnoœciowego przysz³ym pokoleniom bêdzie wyzwaniem, szczególnie ze wzglêdu na fakt, ¿e szacuje siê, ¿e do roku
2050 liczba ludnoœci na œwiecie podwoi siê. Organizacja Narodów Zjednoczonych do
Spraw Wy¿ywienia i Rolnictwa (FAO) bêdzie odgrywaæ wa¿n¹ rolê w osi¹gniêciu tego
celu. Jesieni¹ odbêdzie siê spotkanie najwy¿szego organu decyzyjnego FAO – Konferencji. Prezydencja bêdzie wypowiadaæ siê w imieniu UE i d¹¿yæ do przyspieszenia
prac FAO, w celu zabezpieczenia œwiatowych zrównowa¿onych dostaw ¿ywnoœci.
Bezpieczeñstwo ¿ywnoœciowe wci¹¿ jest bardzo wa¿ne. Istotne jest równie¿ umo¿liwienie konsumentom dokonywania œwiadomych wyborów ¿ywnoœci z uwagi na zdrowy
styl ¿ycia. Prezydencja podejmie zatem dzia³ania umo¿liwiaj¹ce Radzie i Parlamentowi Europejskiemu podejmowanie decyzji w sprawie nowej ¿ywnoœci. Unia Europejska
od dawna stosuje regulacje dotycz¹ce etykietowania ¿ywnoœci. Wa¿ne jest, aby konsumenci we wszystkich pañstwach UE mogli dokonywaæ œwiadomych wyborów. Prezydencja podejmie dzia³ania zmierzaj¹ce do osi¹gniêcia porozumienia w sprawie nowych
regulacji dotycz¹cych informacji na temat ¿ywnoœci dla konsumentów, które poprawi¹
informacje dla konsumentów w zakresie wartoœci od¿ywczej ¿ywnoœci.
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Prawid³owa produkcja zwierzêca i zdrowie zwierz¹t
Prawid³owa produkcja zwierzêca jest istotna dla dobra zwierz¹t. Prawid³owa produkcja
zwierzêca jest tak¿e kluczem do zdrowia publicznego, zaufania konsumentów i interesów producentów. Wa¿ne jest tak¿e zapewnienie dobrostanu zwierz¹t. W przygotowaniu jest kilka propozycji nowych ustaw dotycz¹cych dobrostanu zwierz¹t, jeœli chodzi
o zwierzêta wykorzystywane do produkcji ¿ywnoœci i zwierzêta wykorzystywane do
celów naukowych. Kwestie te s¹ priorytetowe dla prezydencji. Prezydencja bêdzie równie¿ kontynuowaæ prace nad strategi¹ UE dotycz¹c¹ zdrowia zwierz¹t, „Lepiej zapobiegaæ ni¿ leczyæ”, która bêdzie odgrywaæ wa¿n¹ rolê dla przysz³ego dobrostanu
zwierz¹t w UE.
Wa¿ne spotkania:
· Nieformalne spotkanie ministrów rolnictwa, Växjö, 13–15 wrzeœnia.
· Spotkanie dyrektorów generalnych ds. rybo³ówstwa, Ronneby, 2–3 lipca.
· Konferencja „Inland Water Brings Life into the Sea” (Wody œródl¹dowe o¿ywiaj¹

morze), Lund, 21–23 wrzeœnia.
· Posiedzenie forum doradczego EFSA i spotkanie dyrektorów Europejskich Urzêdów

ds. Bezpieczeñstwa ¯ywnoœci, Sztokholm, 23–25 wrzeœnia.
· Spotkanie dyrektorów generalnych ds. leœnictwa, Göteborg, 30 wrzeœnia–1 paŸ-

dziernika.
· Spotkanie dyrektorów generalnych ds. instytucji p³atniczych, Visby, 7–9 paŸdzierni-

ka.
· „Delivering Animal Welfare Quality” (Zapewnianie jakoœci dobrostanu zwierz¹t),

Uppsala, 8–9 paŸdziernika.
· Spotkanie g³ównych lekarzy weterynarii, Jönköping, 20–23 paŸdziernika.
· Konferencja „Rural Areas Shaping the Future” (Obszary wiejskie kszta³tuj¹ce przy-

sz³oœæ), Uppsala, 28–29 paŸdziernika.
· Konferencja „Climate-smart Food”, Lund, 21–23 listopada.

9. Wiarygodna UE na rzecz œrodowiska naturalnego
Rada ds. Œrodowiska Naturalnego
UE odgrywa kluczow¹ rolê w rozwi¹zywaniu transgranicznych problemów dotycz¹cych œrodowiska naturalnego i w podejmowaniu wzmo¿onych wysi³ków globalnych na rzecz œrodowiska. Ambitna europejska polityka w zakresie œrodowiska
naturalnego ma decyduj¹ce znaczenie dla globalnej zmiany. UE musi byæ si³¹, aktywnie dzia³aj¹c¹ na rzecz zrównowa¿onego rozwoju na œwiecie. Prezydencja wzmocni
unijn¹ politykê w zakresie œrodowiska naturalnego i wyka¿e, ¿e ambitna polityka w zakresie œrodowiska naturalnego jest warunkiem koniecznym dla d³ugotrwa³ego zrównowa¿onego rozwoju. Jednoczenie krajów œwiata wokó³ ambitnego porozumienia
w sprawie klimatu – Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian
klimatu – jest istot¹ miêdzynarodowych dzia³añ na rzecz klimatu. Powi¹zany protokó³
z Kioto zawiera zobowi¹zania dotycz¹ce ograniczenia emisji do koñca 2012 roku. Na
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Konferencji Stron Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, która odbêdzie siê w Kopenhadze w grudniu 2009 r. zostan¹ podjête decyzje dotycz¹ce
nowych zobowi¹zañ na okres po roku 2012. UE bêdzie odgrywaæ wiod¹c¹ rolê
w ochronie klimatu. Zadaniem prezydencji wraz pozosta³ymi Pañstwami Cz³onkowskimi UE i innymi stronami jest praca nad przyjêciem nowego porozumienia w sprawie
klimatu w czasie miêdzynarodowych negocjacji klimatycznych w grudniu, w Kopenhadze. Porozumienie powinno obejmowaæ wszystkie kraje œwiata, ograniczyæ emisjê,
tak aby cel „dwóch stopni” by³ osi¹galny oraz stworzyæ warunki dla zrównowa¿onego
rozwoju gospodarczego.
Ekoefektywna gospodarka daje przewagê konkurencyjn¹
Jesieni¹ ministrowie pañstw UE odpowiedzialni za œrodowisko naturalne, energiê
i konkurencjê bêd¹ dyskutowaæ na temat tego, w jaki sposób Europa mo¿e rozwin¹æ
ekoefektywn¹ gospodarkê. Zaanga¿owane i dynamiczne wysi³ki na rzecz œrodowiska
naturalnego daj¹ przewagê konkurencyjn¹. Przejœcie na ekoefektywn¹ gospodarkê
oznacza dla UE szansê wyjœcia z kryzysu gospodarczego i mog³oby przyczyniæ siê do
rozwoju d³ugookresowej strategii dla Europy. Ministrowie œrodowiska naturalnego
bêd¹ tak¿e zajmowaæ siê rozdzia³em poœwiêconym œrodowisku naturalnemu w ramach
wykonywania strategii zrównowa¿onego rozwoju UE. Szczególna uwaga zostanie poœwiêcona roli miast w kszta³towaniu zrównowa¿onego globalnego rozwoju.
Kluczowa rola bioró¿norodnoœci
Bioró¿norodnoœæ dotyczy bogactwa natury w ekosystemach, gatunkach i odmianach
genetycznych. Bioró¿norodnoœæ jest potrzebna œrodowisku naturalnemu, aby mog³o
ono dostosowaæ siê do zmian siedliskowych, w szczególnoœci do zmian wywo³anych
dzia³alnoœci¹ cz³owieka. Zagro¿enia dla bioró¿norodnoœci i tym samym dla zdolnoœci
samego œrodowiska do przetrwania s¹ tak z³o¿one jak zmyœlna jest budowa ekosystemów. Konwencja Narodów Zjednoczonych o ró¿norodnoœci biologicznej (CBD) jest
globalnym porozumieniem w sprawie zachowania i zrównowa¿onego wykorzystania
ró¿norodnoœci biologicznej. Konferencja stron planowana na paŸdziernik 2010 r. ma
oceniæ, czy na œwiecie uda³o siê powstrzymaæ straty w bioró¿norodnoœci i stworzyæ
d³ugookresowy plan tych prac. Wiosn¹ 2010 r. UE ma przygotowaæ w³asn¹ wizjê. Prezydencja podejmie dzia³ania zmierzaj¹ce do zapewnienia, ¿e UE rozpocznie rozmowy
na temat nowej globalnej wizji oraz do podkreœlenia kluczowej roli ekosystemów dla
dobrobytu ludzi. Prezydencja pragnie równie¿ zwróciæ uwagê na pozytywne skutki
ekonomiczne utrzymania bioró¿norodnoœci, takie jak naturalna zdolnoœæ jezior do
oczyszczania œcieków i koszty niepodejmowania inicjatyw.
Wzmocniona polityka dotycz¹ca zaniedbanego œrodowiska morskiego
Morza s¹ z natury miêdzynarodowymi obszarami wymagaj¹cymi wspó³pracy transgranicznej. Na œrodowisko morskie wp³ywaj¹ unijne polityki takich sektorów, jak rolnictwo, rybo³ówstwo, transport i przemys³. Emisje rolnictwa i systemów œciekowych
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prowadz¹ do eutrofizacji, a emisje z fabryk przemys³owych i oczyszczalni œcieków zanieczyszczaj¹ oceany chemikaliami. Szczególnie powa¿na jest sytuacja w Morzu
Ba³tyckim. Kroki podejmowane do rozwi¹zania tych problemów bêd¹ omawiane przez
ministrów œrodowiska naturalnego i innych w ramach Strategii UE dla regionu Morza
Ba³tyckiego. Prezydencja aktywnie dzia³a w zakresie objêcia regionu Morza Ba³tyckiego specjalnym projektem pilota¿owym z szybsz¹ i bardziej rygorystyczn¹ ochron¹
œrodowiska zwi¹zan¹ z wprowadzaniem w ¿ycie dyrektyw morskich UE. Szczególna
uwaga zostanie tak¿e poœwiêcona wdro¿eniu wspólnej polityki morskiej UE oraz wymianie doœwiadczenia miêdzy ró¿nymi przybrze¿nymi regionami UE.
Inne wa¿ne kwestie
Globalne problemy zwi¹zane z zanieczyszczeniem chemicznym od dawna s¹ traktowane jako sprawy priorytetowe. Prezydencja bêdzie promowaæ aktywn¹ rolê UE w negocjacjach dotycz¹cych globalnej konwencji w sprawie rtêci. Prezydencja bêdzie tak¿e
aktywnie dzia³aæ, aby doprowadziæ do decyzji w sprawie dalszej eliminacji emisji substancji, które s¹ silnymi gazami cieplarnianymi na spotkaniu stron Protoko³u z Montrealu o substancjach zuba¿aj¹cych warstwê ozonow¹. W programie obrad mo¿e równie¿
znaleŸæ siê renegocjacja Protoko³u z Gothenburga do konwencji w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na dalekie odleg³oœci. Renegocjacje doprowadz¹
do mniejszej emisji tlenku azotu, co korzystnie wp³ynie zarówno na zdrowie ludzi, jak
i na œrodowisko naturalne.
Wa¿ne spotkania:
· Nieformalne spotkanie ministrów œrodowiska naturalnego, Are, 24–25 lipca.
· Konferencja wysokiego szczebla (Wizje dotycz¹ce bioró¿norodnoœci po roku 2010),

Strömstad, 7–9 wrzeœnia.
· Konferencja wysokiego szczebla (Miasta europejskie a agenda w sprawie zmian kli-

matu na œwiecie), Sztokholm, 14–15 wrzeœnia.
· Konferencja Wody œródl¹dowe o¿ywiaj¹ morze, Lund, 21–23 wrzeœnia.

10. Wysokie standardy promuj¹ lepszy rozwój
Rada ds. Edukacji, M³odzie¿y i Kultury
Wysokie standardy edukacji i badañ, stworzenie odpowiednich mo¿liwoœci dla kreatywnoœci i innowacji oraz dobrych warunków ¿yciowych dla m³odych ludzi s¹ szczególnie wa¿ne dla rozwoju jednostki i zrównowa¿onego rozwoju w UE. W zwi¹zku
z powy¿szym, prezydencja skoncentruje swoje dzia³ania na nastêpuj¹cych kwestiach:
dalszy rozwój europejskiej wspó³pracy w zakresie edukacji – poprawa wspó³pracy
miêdzy edukacj¹, badaniami i innowacj¹; zwrócenie uwagi na warunki emigrantów
osi¹gania sukcesu w spo³eczeñstwie poprzez odpowiednie kszta³cenie; zachêcanie
i wspieranie dostêpu dzieci i m³odych ludzi do kultury i mediów oraz wspieranie ich
mo¿liwoœci do rozwijania w³asnej kreatywnoœci; osi¹gniêcie porozumienia w sprawie
kierunku przysz³ej wspó³pracy w obszarze m³odzie¿y.
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Edukacja – wspó³praca, modernizacja i integracja
Europejska wspó³praca w dziedzinie edukacji w znacznym stopniu dotyczy omówienia
rozwi¹zañ wspólnych wyzwañ i problemów, jak równie¿ wymiany informacji i dobrych praktyk. Celem jest podniesienie standardów edukacji i zapewnienie uczniom,
studentom i nauczycielom dobrych warunków pracy. W ramach priorytetów „Edukacja
i szkolenie 2020” prezydencja za najwa¿niejsze uznaje kwestie zwi¹zane z rozwojem
zawodowym nauczycieli oraz z rol¹ i odpowiedzialnoœci¹ kierownictwa szkó³ w tym
zakresie. Stale obserwujemy modernizacjê uniwersytetów i innych instytucji szkolnictwa wy¿szego. Nowoczesne, silne i niezale¿ne instytucje szkolnictwa wy¿szego, oferuj¹ce wysokie standardy edukacji przyczyniaj¹ siê do wzmocnienia konkurencyjnoœci,
zwiêkszenia zatrudnienia i osi¹gniêcia d³ugotrwa³ego zrównowa¿onego rozwoju. Wzros³a waga instytucji szkolnictwa wy¿szego w innowacjach opartych na badaniach, a ich
rola w efektywnym trójk¹cie wiedzy (edukacja – badania – innowacje) zosta³a wzmocniona. Dzia³ania bêd¹ skoncentrowane na roli instytucji szkolnictwa wy¿szego w promowaniu wspó³pracy w ramach trójk¹ta wiedzy. Edukacja i integracja spo³eczna s¹
wa¿nymi problemami zarówno dla poszczególnych Pañstw Cz³onkowskich, jak i dla
ca³ej Unii Europejskiej. W czasie prezydencji, rozpocznie siê dyskusja na poziomie europejskim dotycz¹ca kilku wa¿nych kwestii zwi¹zanych z rol¹ edukacji w umo¿liwianiu emigrantom integracji z danym spo³eczeñstwem.
M³odzie¿ – zwiêkszona wspó³praca promuj¹ca dobre warunki ¿ycia dla m³odych
ludzi w UE
Bior¹c pod uwagê obecn¹ sytuacjê demograficzn¹, spodziewany jest spadek odsetka
m³odych ludzi w nadchodz¹cych dekadach. Udzia³ m³odych ludzi w kszta³ceniu,
w rynku pracy i w spo³eczeñstwie jest zatem kluczowy nie tylko dla ich rozwoju jako
jednostek, ale równie¿ dla zrównowa¿onego rozwoju i wzrostu gospodarczego Europy.
Efektywna wspó³praca m³odzie¿y jest jeszcze wa¿niejsza w obliczu obecnego kryzysu
gospodarczego, który mo¿e mieæ szczególnie dotkliwy wp³yw na m³odych ludzi. Najwa¿niejsz¹ kwesti¹ w czasie szwedzkiej prezydencji bêdzie okreœlenie ram przez
nowe, wspólne cele i priorytety dotycz¹cych polityki wspó³pracy m³odzie¿y w UE
pocz¹wszy od 2010 r. Prezydencja podkreœli istotê promowania dobrych warunków
¿ycia i wiêkszego udzia³u m³odych kobiet i mê¿czyzn w Europie poprzez lepsz¹
wspó³pracê.
Kultura i media – na rzecz kreatywnego pokolenia
Jednym z g³ównych wyzwañ w obszarze kultury i mediów jest stworzenie dostêpu
do kultury i promowanie talentów i kreatywnoœci, szczególnie wœród dzieci i ludzi
m³odych. Nowe sposoby konsumpcji mediów oraz nowa ekspresja kulturowa tworz¹
zarówno mo¿liwoœci, jak i wyzwania. Wa¿nym zadaniem jest wzmocnienie dzieci
i m³odych ludzi jako konsumentów mediów. Inicjatywy wspieraj¹ce kreatywnoœæ dzieci i m³odzie¿y s¹ podstaw¹ stworzenia otwartej i dynamicznej Europy. W zwi¹zku z powy¿szym, prezydencja podejmie dzia³ania zmierzaj¹ce do uwzglêdnienia perspektywy
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dzieci i m³odzie¿y w pracach zmierzaj¹cych do zwiêkszenia dostêpu do kultury, prawa
do kulturalnej i innowacyjnej kreatywnoœci jednostki oraz wagi sektora kreatywnego
w rozwoju spo³eczeñstwa. Ambicj¹ prezydencji jest pomoc w promowaniu kreatywnego pokolenia poprzez skoncentrowanie siê na wartoœciach kultury w szko³ach, jak równie¿ na potencjale mediów oraz ich wyzwaniom.
Wa¿ne spotkania:
· „Promoting a Creative Generation – a conference on children’s and young people’s

·
·
·

·
·

creativity and their use of culture and media” (Promowanie kreatywnego pokolenia
– konferencja na temat kreatywnoœci dzieci i ludzi m³odych oraz ich korzystania
z kultury i mediów), Göteborg, 29–30 lipca.
Konferencja „The Knowledge Triangle Shaping the Future of Europe” (Trójk¹t wiedzy kszta³tuj¹cy przysz³oœæ Europy), Göteborg, 31 sierpnia–2 wrzeœnia.
Konferencja „Future Youth Policy Cooperation in the EU” (Przysz³a polityka
wspó³pracy m³odzie¿y w UE), Sztokholm, 12–14 wrzeœnia.
Konferencja „The Role of VET in Meeting the Challenges of Today and Tomorrow”
(Rola kszta³cenia i szkolenia zawodowego (VET) w sprostaniu wyzwaniom teraŸniejszoœci i przysz³oœci), Sztokholm, 12–13 listopada.
Konferencja „Gender Differences in Educational Achievement” (Ró¿nice p³ci
w osi¹gniêciach edukacyjnych), Uppsala, 17–18 listopada.
Konferencja zamykaj¹ca Europejski Rok Kreatywnoœci i Innowacji 2009, Sztokholm, 16–17 grudnia.

Za³¹cznik: Planowane spotkania Rady podczas szwedzkiej prezydencji UE
Rada Europejska
Rada Europejska Bruksela 29–30 paŸdziernika; Rada Europejska Bruksela 10–11
grudnia.
Spotkania Rady Ministrów w Brukseli i Luksemburgu
Rada ds. Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN) Bruksela 7 lipca; Rada ECOFIN
(Bud¿et) Bruksela 10 lipca; Rada ds. Rolnictwa i Rybo³ówstwa Bruksela 13–14 lipca;
Rada ds. Ogólnych i Stosunków Zewnêtrznych (GAERC) Bruksela 27–28 lipca; Rada
ds. Ogólnych i Stosunków Zewnêtrznych (GAERC) Bruksela 14–15 wrzeœnia; Rada
ds. Wymiaru Sprawiedliwoœci i Spraw Wewnêtrznych Bruksela 21–22 wrzeœnia; Rada
ds. Konkurencyjnoœci Bruksela 24–25 wrzeœnia; Ewentualnie: Rada ds. Rolnictwa
i Rybo³ówstwa Bruksela 28–29 wrzeœnia; Rada ds. Zatrudnienia, Polityki Spo³ecznej,
Zdrowia i Spraw Konsumenckich (EPSCO), Luksemburg 1 paŸdziernika, Luksemburg
8–9 paŸdziernika; Rada ds. Rolnictwa i Rybo³ówstwa Luksemburg 19–20 paŸdziernika; Rada ds. Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN), Luksemburg 20 paŸdziernika;
Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwoœci i Spraw Wewnêtrznych. Luksemburg 23 paŸdziernika; Rada ds. Œrodowiska Naturalnego, Luksemburg 23 paŸdziernika; Rada ds. Ogólnych
i Stosunków Zewnêtrznych Luksemburg 26–27 paŸdziernika; Rada ds. Gospodarczych
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i Finansowych (ECOFIN) Bruksela 10 listopada; Rada ds. Ogólnych i Stosunków Zewnêtrznych (z udzia³em ministrów obrony i pomocy rozwojowej) Bruksela 16–17 listopada; Rada ds. Rolnictwa i Rybo³ówstwa Bruksela 19–20 listopada; Rada ds. Edukacji,
M³odzie¿y i Kultury Bruksela 26–27 listopada; Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwoœci
i Spraw Wewnêtrznych Bruksela 30 listopada–1 grudnia; Rada ds. Zatrudnienia, Polityki Spo³ecznej, Zdrowia i Spraw Konsumenckich (EPSCO) Bruksela 30 listopada–1 grudnia; Rada ds. Gospodarczych i Finansowych Bruksela 2 grudnia; Rada ds.
konkurencyjnoœci Bruksela 3–4 grudnia Rada ds. Ogólnych i Stosunków Zewnêtrznych Bruksela 7–8 grudnia; Rada ds. Rolnictwa i Rybo³ówstwa Bruksela 14–15 grudnia, Bruksela 17–18 grudnia; Rada ds. œrodowiska naturalnego Bruksela 22 grudnia.
W dokumencie nie ujêto nieformalnych spotkañ ministrów w Szwecji.
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Dok. 3.
Przemówienie inauguracyjne nowego przewodnicz¹cego
Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka na otwarcie
sesji plenarnej PE 15 wrzeœnia 2009 r. w Strasburgu

Szanowni Przewodnicz¹cy Parlamentu Europejskiego! Szanowni Ministrowie!
Szanowni Przewodnicz¹cy i Przedstawiciele Instytucji Europejskich!
Szanowne Kole¿anki, szanowni Koledzy, a przede wszystkim – drodzy Przyjaciele!
Stajê dziœ przed Wami jako trzynasty Przewodnicz¹cy tej izby wybranej w bezpoœrednich wyborach. Cieszê siê, ¿e s¹ wœród nas poprzedni Przewodnicz¹cy: Pan Emilio
Colombo, Pan Enrique Barõn Crespo, Pan Egon Klepsch, Pan Klaus Hänsch, Pan José
Maria Gil-Robles, Pani Nicole Fontaine, Pan Pat Cox, Pan Hans-Gert Pöttering to wielki zaszczyt, ¿e tu jesteœcie. Jak powtarza wielu z Was, mój wybór jest równie¿ symbolem – symbolem zrealizowanych marzeñ obywateli naszej czêœci Europy o jednoœci
kontynentu.
Drogie Kole¿anki i Koledzy z Estonii, £otwy, Litwy, S³owacji, Czech, Wêgier,
S³owenii, Rumunii i Bu³garii, Cypru i Malty.
Znam i rozumiem niepokoje, potrzeby i oczekiwania tych, którzy niedawno wstêpowali do Unii. Znam, bo w moim kraju s¹ podobne. Jednak teraz wspólnie bierzemy
odpowiedzialnoœæ za przysz³oœæ naszego kontynentu. Nie ma ju¿ starej i nowej Europy.
Jest nasza Europa! Wspólna Europa! Chcemy, aby by³a nowoczesna i silna. I aby dostrzegali to nasi obywatele. Wymaga to energii i pracy. Ten cel jest wart wielkiego
wysi³ku, bo jest przedmiotem marzeñ pokoleñ Europejczyków. Ja do tej pracy i tego
wysi³ku jestem gotów, bo marzenia te by³y równie¿ moimi marzeniami.
Szanowne Kole¿anki, szanowni Koledzy!
Gdy rozpoczynamy tê kadencjê, Europa i my sami – jej przedstawiciele – stoimy
przed wieloma wyzwaniami. Musimy im sprostaæ. I musimy pamiêtaæ, ¿e Parlament
Europejski w tych staraniach o lepsz¹ Europê pe³ni rolê szczególn¹, nie tylko instytucjonaln¹, ale i spo³eczn¹. Rolê g³êboko symboliczn¹. Parlament Europejski to istota europejskiego systemu demokratycznego. To fundament trwa³oœci i stabilnoœci tego
systemu, stra¿nik idei i wartoœci, które materializuj¹ siê nie tylko w naszych decyzjach
i ich konsekwencjach, ale i w naszych debatach. Ale Parlament Europejski ma te¿ inne
zadanie. Jest to zadanie tworzenia wizji nowej Europy, wizji która wychodzi poza teraŸniejszoœæ, poza to, co jest, ku temu co byæ powinno. By tworzyæ i wspó³tworzyæ tê wizjê trzeba wyobraŸni, wiedzy, m¹droœci, a przede wszystkim odwagi. Hannah Arendt,
niemiecka filozofka ¿ydowskiego pochodzenia, twierdzi³a, ¿e polityka jest jedyn¹
obok religii domen¹, gdzie zdarzaj¹ siê cuda. My w Europie, dok³adnie 20 lat temu, widzieliœmy taki cud, dlatego wierzymy w moc odwagi, wyobraŸni i m¹droœci. Myœlê, ¿e
wszyscy tu zebrani w to wierz¹. Z optymizmem patrzê na wyzwania, które przed nami
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stoj¹. W mojej ocenie s¹ to nastêpuj¹ce wa¿ne wyzwania: 1. Kryzys gospodarczy i europejska solidarnoœæ, 2. Energia i ekologia, 3. Polityka zagraniczna, 4. Prawa cz³owieka i system wartoœci, 5. Nasz Parlament i jego reforma.
Panie pos³anki i panowie pos³owie!
Najbardziej dotkliwa i trudna jest sprawa kryzysu ekonomicznego. Musimy go pokonaæ i zrobimy to. Europa przejê³a wiod¹c¹ rolê, proponuj¹c rozwi¹zania w grupach
G-8 i G-20 – rozwi¹zania, które zachowuj¹c nasz model spo³eczny pomagaj¹ œwiatu
w naprawie gospodarki. W obliczu globalizacji Europa musi mówiæ jednym g³osem.
Musimy w³aœnie teraz, w czasie kryzysu, szczególnie zadbaæ o wzrost gospodarczy
i przeciwdzia³aæ bezrobociu. O¿ywiæ idee Strategii Lizboñskiej i znaleŸæ sposoby inwestowania w nowe technologie. W innowacje, edukacjê i w kapita³ ludzki. Wa¿na jest
rola bud¿etu Wspólnoty, aby europejskie programy badawcze mia³y jasne priorytety
i procedury. W myœl nowego traktatu Parlament i Rada otrzymaj¹ takie same uprawnienia bud¿etowe. Procedura wspó³decydowania obejmie rolnictwo, rybo³ówstwo, handel
zagraniczny, wymiar sprawiedliwoœci i sprawy wewnêtrzne, daj¹c nam równe uprawnienia tak¿e w zakresie wydatków na rolnictwo. Musimy strzec siê przed pokus¹ protekcjonizmu i renacjonalizacji wspólnych obszarów polityki. Polityka spójnoœci musi
pozostaæ priorytetem w nastêpnym bud¿ecie Wspólnoty, je¿eli pragniemy doprowadziæ do pe³nej integracji ponownie zjednoczonego kontynentu. Jednolity rynek jest naszym wielkim osi¹gniêciem.
Musimy go broniæ i konsolidowaæ, aby Europa pozosta³a konkurencyjnym kontynentem. Oznacza to wzmocnienie, nie zaœ os³abienie integracji europejskiej. Miejmy
odwagê g³oszenia w³asnych przekonañ. Wspólnoty, któr¹ tworzymy nie da siê o¿ywiæ,
zrozumieæ i nie da siê w niej ¿yæ bez dwóch elementów: solidarnoœci i spójnoœci
spo³ecznej. Nie ma bowiem prawdziwej wspólnoty bez troski o wszystkich, zw³aszcza
tych najs³abszych: bezrobotnych, niewykszta³conych, mieszkaj¹cych daleko na prowincji. Przeciwdzia³anie bezrobociu jest g³ównym celem prezydencji szwedzkiej.
Bêdziemy jej w tym energicznie pomagaæ. Po tamtej stronie ¿elaznej kurtyny krzyczeliœmy kiedyœ na ulicach: Nie ma wolnoœci bez solidarnoœci. Teraz mo¿emy powiedzieæ:
Bez solidarnoœci nie ma tak¿e wspólnoty. Nie bêdzie te¿ nowoczesnej, silnej Europy.
Szanowni Przyjaciele,
Nie przezwyciê¿ymy kryzysu ekonomicznego bez potê¿nego potencja³u intelektualnego, ekonomicznego, twórczego kobiet. Kryzys demograficzny wymaga wzmocnienia rodziny i dzietnoœci. Musimy zadbaæ o to, aby kobiety nie musia³y poœwiêcaæ
kariery zawodowej dla rodziny i wychowania dzieci. By pokonaæ kryzys demograficzny, a zarazem kontynuowaæ demokratyczne, zasady musimy te¿ byæ wspólnot¹ otwart¹.
Imigracja zawsze przynosi³a Europie korzyœci. Musimy zaproponowaæ rozwi¹zania,
dziêki którym bêdziemy mogli zapraszaæ imigrantów, stwarzaæ warunki integracji, ale
te¿ oczekiwaæ od nich, ¿e bêd¹ oni sami na tê integracjê otwarci.
Szanowne Kole¿anki, Szanowni Koledzy,
Stoimy w obliczu kryzysu energetycznego. Europejczycy mog¹ nie rozumieæ geopolityki, rozumiej¹ natomiast, ¿e wy³¹czono im ogrzewanie. Musimy kontynuowaæ dy-

456

Dokumenty unijne

RIE 3’09

wersyfikacjê Ÿróde³ energii zwiêkszaj¹c inwestycje w odnawialne Ÿród³a energii
i paliwa kopalne. Energia atomowa pozostaje do dyspozycji i do decyzji Pañstw Cz³onkowskich. Musimy rozszerzyæ sieæ ruroci¹gów zewnêtrznych, abyœmy nie byli zale¿ni
od jakiegokolwiek pañstwa. Musimy zwiêkszyæ wzajemne po³¹czenia miêdzy naszymi
sieciami gazowymi i elektrycznymi. A tak¿e rozwa¿yæ mo¿liwoœæ wspólnych zakupów
gazu, tak aby powsta³ rzeczywisty, europejski rynek solidarnoœci energetycznej. Myœlê, ¿e nadszed³ czas prawdziwej, wspólnej polityki energetycznej Unii. Bêdê o to zabiega³. Podobnie przecie¿ powstanie Europejskiej Wspólnoty Wêgla i Stali w 1951 roku
sta³o siê zal¹¿kiem naszej wspólnoty. Robert Schuman oœwiadczy³ wtedy, ¿e „solidarnoœæ produkcji, która siê w ten sposób powstanie, sprawi, ¿e wszelka wojna [...] stanie
siê nie tylko nie do pomyœlenia, ale równie¿ w praktyce niemo¿liwa”. To by³a idea pierwotna tej wspólnoty.
Drodzy Przyjaciele,
Nasza polityka energetyczna musi uwzglêdniaæ zagro¿enia œrodowiskowe zwi¹zane
ze zmianami klimatycznymi. Potrzeba nam zielonej rewolucji i etyki samoograniczenia siê. Parlament Europejski przewodzi debacie na ten temat. Z wieloma kole¿ankami
pos³ankami i kolegami pos³ami pracowa³em w komisji tymczasowej do spraw zmian
klimatycznych. Znacie moje pogl¹dy i wiecie, ¿e bêdê z Wami wspó³pracowa³ na rzecz
kompromisu w Kopenhadze.
Szanowne Pos³anki i Szanowni Pos³owie,
Jesteœmy wa¿nym podmiotem na arenie miêdzynarodowej. Tego oczekuj¹ od nas
nasi obywatele. Wiêcej Europy potrzeba nam nie tylko w granicach Unii Europejskiej,
ale równie¿ na œwiecie. Spójna, skuteczna polityka zagraniczna, dotycz¹ca wizji globalnego ³adu, powinna stanowiæ powa¿ne wyzwanie dla obecnej kadencji Parlamentu.
Jean Monnet powiedzia³ kiedyœ, ¿e ka¿dy ma ambicjê. Pozostaje jedynie pytanie, czy
ambicja ta s³u¿y do tego, aby kimœ byæ, czy aby czegoœ dokonaæ. Miejmy ambicjê dokonania czegoœ w tej kadencji. A co jest najwa¿niejsze? Po pierwsze: Aktywna polityka wobec po³udniowych i wschodnich s¹siadów Unii Europejskiej. W tym celu nale¿y
kontynuowaæ prace w ramach zgromadzenia miêdzyparlamentarnego EMPA i podj¹æ
dzia³ania w ramach zgromadzenia Euronest. Po drugie: Promowaæ demokracjê i wzorce dobrego rz¹dzenia. Musimy wykorzystaæ zgromadzenia miedzyparlamentarne i nasze delegacje, aby organizowaæ szczyty parlamentarne przed bilateralnymi szczytami
Unii. To wa¿ne, bo Parlament Europejski bêdzie wspó³decydowa³ o wiêkszej liczbie
polityk. Dobrym przyk³adem takiej wspó³pracy jest EUROLAT.
Po trzecie: Pora na prawdziwe transatlantyckie partnerstwo parlamentarne i wspólne budowanie nowych ram globalnego ³adu. Bêdê d¹¿yæ do wzmocnienia wiêzi z Kongresem Stanów Zjednoczonych na wszystkich szczeblach. Po czwarte: Pracowaæ nad
naszym strategicznym partnerstwem z Rosj¹ nie zapominaj¹c, podobnie jak w stosunkach z Chinami, ¿e wzglêdy gospodarcze i polityczne nie mog¹ byæ wa¿niejsze ni¿ prawa cz³owieka, praworz¹dnoœæ i demokracja. Jako przewodnicz¹cy tej Izby w pe³ni
zaanga¿ujê siê w dialog z rosyjskimi partnerami. Tak¿e w ramach nowej strategii dla
Morza Ba³tyckiego. Po pi¹te: Powinniœmy wzmocniæ nasze stosunki z Indiami i pozosta³ymi wschodz¹cymi potêgami, takimi jak Brazylia i Republika Po³udniowej Afryki.

RIE 3’09

Dokumenty unijne

457

Indie musz¹ byæ naszym partnerem zarówno w sferze gospodarczej, jak i politycznej.
Po szóste: Kluczem do globalnej stabilizacji pozostaje Bliski Wschód. Europa musi odgrywaæ aktywn¹ rolê w tym regionie. Po siódme: Rozszerzenia to jedna z naszych najbardziej udanych strategii politycznych. Czy ktoœ z naszych europejskich przodków
móg³ siê cieszyæ tak trwa³ym pokojem i dobrobytem jak my teraz? Chorwacja, a mo¿e
i Islandia, wydaj¹ siê dzisiaj byæ najbli¿ej cz³onkowstwa. Po ósme: Unia jest najwiêkszym dawc¹ pomocy na œwiecie. Musimy sporz¹dziæ bilans naszych aktualnych i potencjalnych beneficjentów i pamiêtaæ o wype³nianiu zobowi¹zañ wobec nich, zgodnie
z milenijnymi celami rozwoju. Zamykaj¹c drzwi przed niektórymi przybyszami, nie
zamykajmy serc i starajmy siê, na ile mo¿emy sprawiæ, aby ¿ycie w ich krajach zbli¿a³o
siê do naszych, europejskich standardów. Po dziewi¹te: Musimy zadbaæ o wzmocnienie
misji wysy³anych przez Uniê w ramach europejskiej polityki bezpieczeñstwa i obrony,
których przez ostatnie 6 lat by³o a¿ dwadzieœcia dwie. Powinny byæ one wyposa¿one
w jasny mandat i niezbêdne do dzia³ania œrodki. Parlament Europejski chce zagwarantowaæ œciœlejsz¹ kontrolê i nadzór nad nimi. Rozszerzone uprawnienia bud¿etowe, które
Parlament nabêdzie na mocy Traktatu z Lizbony, mog¹ poprawiæ nasz¹ elastycznoœæ
w zakresie przeznaczania funduszy na potrzebne i popierane przez nas misje.
Szanowne Kole¿anki, szanowni Koledzy!
Wdro¿enie nowego Traktatu musi byæ naszym priorytetem w najbli¿szej przysz³oœci. Zobowi¹zujê siê do przygotowania Parlamentu do funkcjonowania zgodnie
z nowymi przepisami w dniu wejœcia Traktatu w ¿ycie. Ale bez wzglêdu na Traktat,
czujemy potrzebê zmian. Czujemy potrzebê wprowadzenia bardziej dynamicznego
parlamentaryzmu w naszej izbie. Jako przewodnicz¹cy Parlamentu pragnê opieraæ siê
na istotnej pracy, jaka w dziedzinie reformy parlamentarnej zosta³a w ostatnich latach
zainicjowana przez moich poprzedników. Ale musimy iœæ dalej. Zrobiê wszystko, aby
zwiêkszyæ przestrzeñ dla kreatywnej debaty politycznej na forum naszej Izby. Osobiœcie jestem zdecydowanym zwolennikiem czêstszego zg³aszania wniosków o wyst¹pienie z sali, gdy¿ w ten sposób mo¿na o¿ywiæ debaty plenarne. Uwa¿am to za szczególnie
wa¿n¹ gwarancjê praw mniejszoœci.
Najwa¿niejszym brakuj¹cym ogniwem procesu reformy jest poprawa stosunków
z pozosta³ymi instytucjami UE – Komisj¹ Europejsk¹ i Rad¹ Ministrów. Znaczna czêœæ
mojej kadencji bêdzie poœwiêcona tej sprawie. Jako przewodnicz¹cy bêdê d¹¿y³ do
opracowania nowego modelu partnerstwa z Komisj¹ Europejsk¹, do nasilenia parlamentarnej kontroli w³adzy wykonawczej oraz do zwiêkszenia odpowiedzialnoœci organów wykonawczych przed Parlamentem. W lipcu zaprosi³em przewodnicz¹cego
Komisji do udzia³u w turze pytañ, która odbywa³aby siê w Parlamencie co miesi¹c
i podczas której zadaj¹cy pytania byliby wyznaczani na podstawie zg³oszeñ z sali. Proponujê, abyœmy zaczêli te debaty jak najszybciej. Dwa tygodnie temu przewodnicz¹cy
Barroso przekaza³ nam swoje „polityczne wytyczne” na drug¹ kadencjê. To znacz¹ca
innowacja. To akceptacja logiki, wedle której to Parlament Europejski wybiera przewodnicz¹cego Komisji. Przyjmujê to z du¿ym zadowoleniem.
Zachêci³em tak¿e komisje parlamentarne do dokonania przegl¹du nieprzyjêtego
wci¹¿ ustawodawstwa i zbadania, czy nowa Komisja zamierza porzuciæ, zmieniæ czy
te¿ podtrzymaæ swe wnioski legislacyjne. Zachêcam tak¿e komisje do powa¿nej dys-
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kusji o przysz³ej strategii politycznej, tak aby przes³uchania desygnowanych komisarzy opiera³y siê równie¿ na szczegó³owym planie ustawodawczym, a nie wy³¹cznie na
ocenie ich ¿yciorysów i doœwiadczenia zawodowego. Musimy zacieœniæ stosunki
z Rad¹ Ministrów. Aby by³y wiarygodne, musz¹ odzwierciedlaæ fakt, ¿e w dzisiejszej
Unii Europejskiej Parlament jest prawdziwym ustawodawc¹. Musimy te¿ wspólnie
pracowaæ nad problemami instytucjonalnymi wynikaj¹cymi z Traktatu z Lizbony,
Chodzi o rozszerzenie procedury wspó³decyzji, nowy system komitologii, mianowanie
nowego wysokiego przedstawiciela i wiceprzewodnicz¹cego Komisji, o demokratyczn¹ kontrolê nad now¹ s³u¿b¹ dzia³añ zewnêtrznych oraz sposób traktowania na
posiedzeniach plenarnych nowej „podwójnej prezydencji Rady”. Nasze stosunki
z 27 parlamentami krajowymi w Unii Europejskiej powinny rozwijaæ siê w tym samym
duchu. W ostatnich latach mamy tendencjê wzrostow¹ w naszej wspó³pracy, a Traktat
z Lizbony jeszcze bardziej wzmocni nasze kontakty i dowartoœciuje ich rolê, tak by powstawa³y przepisy przyjazne dla obywatela. Doskona³ym przyk³adem takiej wspó³pracy pomiêdzy Parlamentem Europejskim a parlamentami krajowymi jest Program
Sztokholmski, dotycz¹cy wymiaru sprawiedliwoœci i bezpieczeñstwa obywateli. Pragnê kontynuowaæ zmiany w wykorzystaniu personelu i wydatków Parlamentu zmierzaj¹ce w kierunku bezpoœredniego zaanga¿owania w dzia³alnoœæ programow¹. Bogactwo
i si³a naszej izby to tak¿e ró¿nice: narodowe, mentalnoœciowe i jêzykowe, i dlatego
pos³owie powinni mieæ mo¿liwoœæ wypowiadania siê w jêzyku ojczystym, jeœli sobie
tego ¿ycz¹, aby w³aœciwie reprezentowaæ swych wyborców.
Szanowne Pos³anki, Szanowni Pos³owie,
Trzeba ci¹gle pamiêtaæ, ¿e Unia to nie tylko wyzwania przysz³oœci i wizje coraz
wiêkszego dobrobytu i stabilizacji. To przede wszystkim prawa cz³owieka. Z niepokojem obserwujê napiêcia w relacjach pomiêdzy S³owacj¹ a Wêgrami, dotycz¹ce mniejszoœci narodowych. Chcia³bym zadeklarowaæ moj¹ pomoc w rozwi¹zaniu tego sporu
zgodnie z wartoœciami, w które g³êboko wierzymy i które s¹ zgodne z przekonaniami
naszego Parlamentu. Dobrym przyk³adem takich dzia³añ jest nagroda im. Sacharowa,
która wy³oni³a liderów praw cz³owieka, którzy stanowi¹ dziœ podstawê czegoœ co nazywam „sieci¹ Sacharowa” i któr¹ zamierzam rozwijaæ. Chcê równie¿, abyœmy kontynuowali ideê Domu Historii Europejskiej, zainicjowan¹ przez mojego poprzednika.
Chcia³bym, abyœmy sobie jeszcze raz, tu w tej Izbie przypomnieli, ze Unia to wspólnota idea³ów i wartoœci i ¿e na tej bazie j¹ zbudowaliœmy.
Szanowne Kole¿anki, Szanowni Koledzy!
Jestem zdecydowany podj¹æ dzia³ania na rzecz zapewnienia wszystkim komisjom
i delegacjom dostêpu do telewizji satelitarnej i internetowej. Musimy przyjrzeæ siê sposobowi przeprowadzania wyborów europejskich. Powinniœmy na przyk³ad nalegaæ na
wykorzystanie nowych technologii podczas wyborów, aby zwiêkszyæ udzia³ obywateli. Pora równie¿ rozpocz¹æ dyskusjê na temat europejskich partii politycznych. Obywatele powinni wiedzieæ, na kogo g³osuj¹ - nie tylko w swoich krajach, ale równie¿
w wymiarze europejskim. Du¿¹ wagê przywi¹zujê do wspó³pracy z Konferencj¹
Przewodnicz¹cych Grup Politycznych. Bêdziemy wspólnie i solidarnie ponosiæ odpowiedzialnoœæ za dzia³ania naszej izby, razem z 14 wiceprzewodnicz¹cymi, którym
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dziêkujê za deklaracjê wspó³pracy. Doceniam partnerstwo w osobach przewodnicz¹cych naszych komisji parlamentarnych. Chcia³bym, aby przewodnicz¹cy sta³ych
delegacji miêdzyparlamentarnych mieli mo¿liwoœæ wp³ywaæ w znacz¹cy sposób na
politykê zagraniczn¹ Unii. Z kwestorami bêdziemy dbaæ o bud¿et Parlamentu. Ale
przede wszystkim liczê na wspó³pracê z Wami, Kole¿anki i Koledzy. Jako przewodnicz¹cy PE mam œwiadomoœæ, ¿e biorê odpowiedzialnoœæ za stworzenie Wam dobrych
warunków do pracy. Ale te¿ gor¹co nawo³ujê Was wszystkich do podjêcia jej trudu.
Szanowni Pañstwo,
Dla wiêkszoœci z nas Traktat lizboñski jest oczekiwanym rozwi¹zaniem instytucjonalnym. Przynosi on wiêksz¹ sprawnoœæ Unii w rozwi¹zywaniu bie¿¹cych problemów
i przynosi zbli¿enie europejskich instytucji do obywateli. Bronis³aw Geremek, którego
nie ma ju¿ wœród nas, a którego imieniem nazwaliœmy g³ówny plac wewn¹trz naszego
strasburskiego parlamentu, lubi³ cytowaæ znane powiedzenie, ¿e europejska integracja
jest jak jazda na rowerze: Trzeba ca³y czas peda³owaæ do przodu, aby utrzymaæ równowagê i panowaæ nad kierunkiem jazdy. To dok³adnie pokazuje jak bardzo potrzebna
nam jest ratyfikacja Traktatu z lizbony.
Drodzy Przyjaciele!
Nieca³y tydzieñ temu by³em w polskim parlamencie na obchodach 20 rocznicy powstania pierwszego niekomunistycznego rz¹du Tadeusza Mazowieckiego w naszej
czêœci Europy. To bardzo wzruszaj¹ca rocznica, bo od tego momentu zacz¹³ siê b³yskawiczny rozpad totalitarnego systemu w kolejnych krajach Europy Œrodkowej. To by³
pierwszy taki wy³om, który pozwoli³ obaliæ dziel¹cy Europê mur.
Drogie Kole¿anki i Koledzy,
Przemawiam dziœ w Strasburgu, stolicy regionu, którego los bardzo przypomina los
mego Œl¹ska, regionu przygranicznego, którego mieszkañcy czêsto musieli zmieniaæ
obywatelstwo, mimo ¿e nie zmieniali miejsca zamieszkania. Uroczyœcie œlubujê, ¿e
przewodnicz¹c Parlamentowi w najbli¿szych latach, bêdê Waszym ambasadorem,
nios¹cym obywatelom Europy i œwiata przes³anie zjednoczonego ponownie kontynentu. Pracujmy razem w poszukiwaniu konkretnych i praktycznych rozwi¹zañ dla wielkich wyzwañ, przed którymi stoi dziœ Europa i œwiat. Niech bêdzie to praca nad
urzeczywistnieniem naszych marzeñ. Przyst¹pmy wiêc do niej z entuzjazmem, wiedz¹
i odwag¹.
Bo to jest nasza Europa: Wspólna. Nowoczesna. Silna Europa.

