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18-MIESIĘCZNY PROGRAM

PREZYDENCJI HISZPAŃSKIEJ, BELGIJSKIEJ I WĘGIERSKIEJ

WPROWADZENIE

Niniejszy dokument przedstawia wspólny program prezydencji hiszpańskiej, belgijskiej 

i węgierskiej obejmujący okres od stycznia 2010 roku do czerwca 2011 roku. Program ten 

przedstawiono w dwóch częściach. Pierwsza część zawiera strategiczne ramy programu, 

umieszczając go w szerszym kontekście, a w szczególności w perspektywie bardziej 

długoterminowych celów, które będą realizowane w trakcie trzech kolejnych prezydencji. Dlatego 

też na temat tej sekcji – zgodnie z regulaminem wewnętrznym Rady – przeprowadzono konsultacje 

z przyszłymi prezydencjami: polską, duńską i cypryjską. Druga część zawiera program operacyjny

określający kwestie, które prawdopodobnie będą stanowić przedmiot działań w ciągu osiemnastu 

miesięcy.

Trzy prezydencje będą sprawowały swoje odpowiednie funkcje na podstawie nowego traktatu, 

który wszedł w życie w dniu 1 grudnia 2009 r. Dołożą wszelkich starań, by zapewnić sprawne 

funkcjonowanie nowych zasad i postanowień. Oznacza to bardzo ścisłą współpracę między trzema 

prezydencjami i pomiędzy nimi a nowym przewodniczącym Rady Europejskiej oraz wysokim 

przedstawicielem, który będzie przewodniczył Radzie do Spraw Zagranicznych. Jednocześnie 

prezydencje będą polegały w bardzo znacznym stopniu na aktywności nowej Komisji na podstawie 

wytycznych politycznych określonych przez jej przewodniczącego we wrześniu 2009 roku oraz jej 

programu prac. Będą również ściśle współpracować z Parlamentem Europejskim, którego rola

została znacznie wzmocniona traktatem lizbońskim.
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CZĘŚĆ I

RAMY STRATEGICZNE

W szybko zmieniającym się świecie stajemy wobec szeregu nieprzewidzianych wyzwań, którymi 

należy się zająć wspólnie i w zdecydowany sposób. Jedynie działając razem w ramach naszej Unii 

Europejskiej, będziemy w stanie odgrywać wiodącą rolę i wywierać znaczący wpływ na główne 

kwestie na szczeblu światowym.

Musimy dążyć do tego, by Unia była bliższa swoim obywatelom i ich troskom. Dlatego będziemy 

promować ukierunkowane polityki, które przynoszą bezpośrednie korzyści obywatelom. W ten 

sposób możemy wykorzystać osiągnięcia uzyskane w przeszłości, a także jedyne w swoim rodzaju 

zasoby gospodarcze, społeczne i kulturalne Europy, w tym jej różnorodność kulturową.

Najbliższe 18 miesięcy będzie miało decydujący wpływ na stworzenie podwalin dla w pełni 

zrównoważonego modelu wzrostu gospodarczego, który skutecznie odpowie na aktualne i przyszłe 

wyzwania. Traktat lizboński poprawi zdolność Unii do skuteczniejszego wychodzenia naprzeciw 

tym wyzwaniom.

Naszym przyszłym zadaniem jest zbudowanie bardziej zjednoczonej i lepiej zintegrowanej Europy, 

Europy zdolnej do stawienia czoła światowym wyzwaniom. 

°

°     °

Głównym priorytetem jest rewizja strategii lizbońskiej. Mamy ambicję zainicjowania nowych ram 

strategicznych polityki, aby zbudować Europę zdolną opanować kryzys, promując trwały wzrost 

gospodarczy i zatrudnienie, a także innowacje i konkurencyjność, wzmacniając spójność społeczną, 

gospodarczą i terytorialną, przeciwdziałając zmianie klimatu oraz zwiększając bezpieczeństwo 

energetyczne.
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Rozwój nowej strategii w pełni uwzględni sprawozdania z postępu prac nad europejskimi i krajowymi 

planami naprawy. Będzie on elementem realizacji europejskiej strategii zatrudnienia w świetle 

wyzwań demograficznych i środowiskowych. Strategia lizbońska na okres po 2010 roku musi 

uwzględnić różnorodność UE. W szczególności powinna ona mocniej wyrażać się silną polityką 

spójności i przyczynić się do wyrównania szans znajdujących się w niekorzystnej sytuacji jednostek 

terytorialnych i grup społecznych. Jednym z kluczowych celów nowej strategii musi być stawienie 

czoła negatywnym skutkom gospodarczym i społecznym kryzysu finansowego.

Badania, rozwój technologiczny i innowacje powinny nadal odgrywać w tym zakresie kluczową 

rolę na podstawie postanowień traktatu lizbońskiego. Należy również w pełni wykorzystać silny 

i sprawnie funkcjonujący jednolity rynek, w tym pełną realizację czterech swobód. Europa 

potrzebuje wzmocnionej bazy przemysłowej, unowocześnionego sektora usług oraz kwitnącej 

gospodarki wiejskiej.  

Nowa strategia powinna określić realistyczne wspólne cele na najbliższe dziesięć lat, kładąc 

szczególny nacisk na wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Powinna również dokonać przeglądu 

wszystkich mechanizmów realizacji, aby zapewnić spójniejsze i skuteczniejsze kształtowanie 

polityki. W szczególności musimy zadbać o większe zaangażowanie odpowiednich 

zainteresowanych stron, w tym na szczeblach lokalnym i regionalnym, aby w najlepszy sposób 

zapewnić wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Trzy prezydencje będą w pełni gotowe, by 

przeanalizować ewentualne nowe inicjatywy Komisji; z zadowoleniem przyjmują w szczególności 

zapowiedzianą strategię UE 2020 oraz ewentualne ramy jakości dotyczące usług świadczonych 

w interesie ogólnym.

Kryzys finansowy obnażył słabości w systemie gospodarczym i finansowym. Rynki finansowe 

muszą być lepiej regulowane i nadzorowane. Istotne jest zwłaszcza szybkie zakończenie prac nad 

wnioskami prawodawczymi ustanawiającymi Europejską Radę ds. Ryzyka Systemowego i europejskie 

organy nadzoru, tak by zaczęły one działać przed końcem roku 2010.  

Należy szybko zakończyć prace nad kwestiami takimi jak przejrzystość, w tym ulepszone metody 

wyceny aktywów i ulepszone podejmowanie decyzji finansowych, wzmacnianie przepisów 

ostrożnościowych (wymogi kapitałowe i rezerwy), w tym składniki antycykliczne, oraz wzmocnienie 

infrastruktury rynków finansowych. Trzy prezydencje będą kontynuowały umacnianie jednolitego 

rynku usług finansowych.
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Trzeba będzie starannie zaplanować, realizować i monitorować odpowiednio skoordynowane 

i określone dla danego kraju strategie wyjścia z monetarnych i budżetowych programów 

symulacyjnych, aby zapewnić prawidłowe warunki powrotu do silnego wzrostu, zrównoważonych 

finansów publicznych, korzystnego otoczenia gospodarczego i finansowego, zatrudnienia i większej 

spójności społecznej.

W odniesieniu do tych wszystkich kwestii UE musi nadal wypracowywać skoordynowane stanowiska 

i odgrywać wiodącą rolę na światowej scenie, w szczególności w ramach G20 i Międzynarodowego 

Funduszu Walutowego oraz Banku Światowego. Należy zwrócić szczególną uwagę na rolę 

i odpowiedzialność strefy euro.

Na podstawie dokonanej przez Komisję oceny aktualnych postępów oraz w oparciu o szeroki 

proces konsultacji z państwami członkowskimi, partnerami społecznymi i społeczeństwem 

obywatelskim, trzy prezydencje uzyskają świeże spojrzenie na odnowioną agendę społeczną

z lipca 2008 r. Przyszłe działania socjalne powinny mieć szeroki zakres, w tym zobowiązania 

podjęte w ramach europejskiego paktu na rzecz młodzieży i strategii na rzecz młodzieży, 

europejskiego paktu na rzecz równości płci oraz europejskiego paktu na rzecz rodziny. Należy 

zwrócić szczególną uwagę na realizację strategii UE w zakresie zdrowia na lata 2008–2013.

Rok 2010 będzie Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. Walka 

z ubóstwem i marginalizacją społeczną będzie jednym z głównych celów; szczególną uwagę zwróci 

się na bezrobotnych, ubogie dzieci, ubogich pracujących oraz osoby samotnie wychowujące dzieci.

Ważną rolę odegra też planowany na 2011 rok Europejski Rok Wolontariatu.
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Zwalczanie dyskryminacji i promowanie integracji są podstawowymi wspólnie uznawanymi 

wartościami w całej Unii Europejskiej. Równouprawnienie płci stanowi główny przedmiot troski 

i będzie uwzględniane w całej strategii lizbońskiej na okres po 2010 roku . Zostanie zainicjowany 

nowy plan na rzecz równości kobiet i mężczyzn. Priorytetowo zostanie potraktowana kwestia 

przemocy wobec kobiet oraz działania następujące po realizacji europejskiego paktu na rzecz 

równości płci. Inne kluczowe kwestie społeczne dotyczą uwzględniania polityk dotyczących osób 

niepełnosprawnych, ze zwróceniem uwagi na stosowanie zasady powszechnego dostępu, aby 

doprowadzić do pełnego uczestnictwa tych osób; walki z nadużyciami społecznymi i z oszustwami 

podatkowymi; społecznej i gospodarczej integracji Romów; promowania europejskiego modelu 

społecznego w ramach wielostronnych i dwustronnych stosunków zewnętrznych oraz realizacji 

programu godnej pracy promowanego przez Międzynarodową Organizację Pracy (MOP).

°

°     °

Realizacja i ewentualny przegląd pakietu klimatyczno-energetycznego jest jednym z czołowych 

priorytetów trzech prezydencji. UE będzie musiała utrzymać swoją przywódczą rolę 

w międzynarodowych negocjacjach dotyczących zmiany klimatu w świetle wyników osiągniętych 

na konferencji kopenhaskiej (COP 15). Wyniki te zostaną ocenione na początku 2010 roku ze 

szczególnym uwzględnieniem ich skutków dla europejskiego przemysłu i gospodarki oraz 

obywateli.

Zostanie opracowany nowy plan działań na lata 2010-2014 dotyczący energetyki dla Europy w celu 

jego przyjęcia na wiosennym posiedzeniu Rady Europejskiej w 2010 roku. Nowy plan dotyczący 

energetyki będzie stanowił ramy, w których będzie nadal rozwijana i umacniana europejska polityka 

energetyczna. Poświęci się szczególną uwagę spójności terytorialnej i społecznej w kontekście dostępu 

do dostaw energii. Trzy prezydencje będą promowały i intensyfikowały działania służące poprawie 

i promowaniu energii odnawialnej, efektywności energetycznej budynków, infrastruktur 

energetycznych, przyjaznych środowisku środków transportu i produktów ekologicznych.
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Jedną z kluczowych kwestii pozostanie bezpieczeństwo energetyczne. Zostanie przyjęty nowy 

instrument na rzecz bezpieczeństwa energetycznego i infrastruktury energetycznej UE; skupi się on 

na dywersyfikacji źródeł energii, pochodzeniu dostaw i dróg tranzytowych, a także na określaniu 

i promowaniu tworzenia projektów połączeń międzysystemowych. Należy zwrócić szczególną 

uwagę na większy stopień solidarności między państwami członkowskimi w przypadku sytuacji 

awaryjnej. Należy promować regionalne lub dwustronne rozwiązania w ramach solidarności mające 

na celu rozwiązanie problemu zakłócenia dostaw. Z uwagi na znaczenie efektywności 

energetycznej w zwiększaniu bezpieczeństwa energetycznego i przeciwdziałaniu zmianie klimatu 

zostanie przyjęty ambitny odnowiony Plan działania na rzecz efektywności energetycznej.

W kontekście oceny wspólnej polityki transportowej będzie kontynuowane promowanie przyjaznych 

środowisku środków transportu oraz usprawnianie intermodalności. Priorytet uzyska ponadto rewizja 

transeuropejskich sieci transportowych.

Jednym z priorytetów pozostaje powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej, w tym ochrona 

lasów przed zagrożeniami naturalnymi; doprowadzi to do opracowania europejskiej strategii 

różnorodności biologicznej na okres po roku 2010. Innym pojawiającym się istotnym tematem będzie 

rozwój zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych, w szczególności zrównoważonego 

zarządzania zasobami wodnymi, mającego podstawowe znaczenie dla zapewnienia zarówno ludności 

Europy, jak i ekosystemom powszechnego dostępu do czystej i bezpiecznej wody.

Jednym z unijnych instrumentów solidarności pozostaje polityka spójności, która ma pomagać 

w wyrównywaniu sytuacji państw członkowskich i regionów, łagodzić trudności strukturalne oraz 

wzmacniać konkurencyjność. Przyszła polityka spójności będzie nadal przyczyniać się do 

podstawowych celów określonych w traktacie.

W tym kontekście wzorcowe znaczenie będzie miało rozpoczęcie i wdrożenie strategii UE na rzecz 

regionu Dunaju. Trzy prezydencje opowiadają się za opracowaniem i zastosowaniem nowej strategii 

na rzecz regionów najbardziej oddalonych.
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Rolnictwo jest strategicznym sektorem o kluczowym znaczeniu dla funkcjonowania innych 

sektorów gospodarczych i jest podstawą gospodarczego i społecznego rozwoju terenów wiejskich.

Decydujące znaczenie będą miały nadchodzące dyskusje dotyczące wspólnej polityki rolnej po 

roku 2013. Zasadnicze znaczenie dla przyszłych reform będzie miało zarówno umocnienie obu 

filarów wspólnej polityki rolnej, jak i promowanie zapewniania dostępu do żywności, jej 

bezpieczeństwa, trwałości i innowacji, a także reagowanie na światowe wyzwania.

Zasoby morskie muszą być wykorzystywane i eksploatowane w sposób zrównoważony. Reforma 

wspólnej polityki rybołówstwa będzie zatem kluczem do przetrwania tego sektora gospodarczego.

Jej głównym celem będzie zarządzanie działalnością połowową, aby zapewnić jej żywotność 

gospodarczą, społeczną oraz środowiskową, mając na uwadze fakt, że najistotniejsze czynniki 

negatywne to przełowienie i nadmierna zdolność połowowa floty.     

°

°     °

Trzy prezydencje skupią się na skutecznej realizacji nowego wieloletniego programu rozwoju 

przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości (program sztokholmski). Wyzwaniem 

będzie zapewnienie poszanowania podstawowych wolności i prywatności, przy jednoczesnym 

utrzymaniu najwyższego możliwego poziomu ochrony i bezpieczeństwa w Europie. Ogromne 

znaczenie będzie miało zachowanie odpowiedniej równowagi między środkami egzekwowania 

prawa a środkami gwarantowania praw indywidualnych, praworządności i zasad ochrony 

międzynarodowej. Zostaną jeszcze bardziej nasilone działania służące osiągnięciu europejskiej 

przestrzeni sprawiedliwości. Zostanie nadany priorytet mechanizmom ułatwiającym ludziom 

dostęp do sądu, zapewniającym wszystkim osobom sprawiedliwy i prosty dostęp do wymiaru 

sprawiedliwości. Zwróci się szczególną uwagę na stosowanie nadrzędnej zasady wzajemnego 

uznawania oraz na zharmonizowanie i skonsolidowanie prawodawstwa UE. Będzie się nadal 

pogłębiać i – na podstawie uzgodnionych kryteriów – poszerzać strefę Schengen. 
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Jednym z kluczowych celów Unii Europejskiej pozostanie opracowanie przyszłościowej 

i kompleksowej europejskiej polityki azylowej i imigracyjnej. Europejski pakt o imigracji i azylu 

będzie podstawą dalszego rozwoju w tej dziedzinie oraz podstawą działań planowanych w celu 

realizacji globalnego podejścia do kwestii migracji.

Jednym z głównych priorytetów pozostaje zwiększanie bezpieczeństwa w Unii oraz ochrona życia 

i bezpieczeństwa obywateli Europy. Poprzez skuteczniejszą współpracę między państwami 

członkowskimi, instytucjami UE i właściwymi agencjami będzie kontynuowane zwalczanie 

terroryzmu, przestępczości zorganizowanej i przestępczości transgranicznej, handlu ludźmi 

i narkotykami. Zostanie również jeszcze bardziej zwiększony zewnętrzny wymiar tych polityk.

°

°     °

Będzie kontynuowany proces rozszerzenia w kontekście odnowionego konsensusu w tej sprawie.

Zakończenie negocjacji w sprawie przystąpienia Chorwacji oraz podpisanie i ratyfikacja traktatu 

akcesyjnego zajmą wysokie miejsce na liście priorytetów. Zostaną poczynione starania w celu 

stworzenia warunków umożliwiających trwalszy i bardziej widoczny postęp w negocjacjach 

w sprawie przystąpienia Turcji. W dalszym ciągu będzie rozpatrywany wniosek o członkostwo 

złożony przez FYROM. Prezydencje zajmą się również trzema wnioskami o członkostwo 

złożonymi przez Albanię, Islandię i Czarnogórę zgodnie z postanowieniami traktatu.

UE będzie nadal umacniała europejską perspektywę Bałkanów Zachodnich przez proces 

stabilizacji i stowarzyszenia oraz agendę z Salonik. Wykorzystując wszelkie instrumenty, którymi 

dysponuje, UE będzie wspomagać stabilność i dobrobyt tego regionu.

Będzie również propagować bezpieczeństwo, stabilność i dobrobyt Europy przez pełną realizację 

europejskiej polityki sąsiedztwa z myślą o ułatwieniu trwałego rozwoju gospodarczego 

i stabilności w tym obszarze. W sposób skoordynowany i zrównoważony zostaną wzmocnione 

zarówno Partnerstwo Wschodnie, jak i Unia dla Śródziemnomorza.
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UE będzie dążyła do poprawy skuteczności, spójności oraz widoczności działań zewnętrznych UE, 

aby umocnić rozwój autentycznego i skutecznego systemu wielostronnego. Starania te uwzględnią 

interesy UE i będą promowały zestaw niezbywalnych wartości, na których opiera się wspólna 

koncepcja UE oraz bezpieczeństwo. Stworzenie nowego stanowiska Wysokiego Przedstawiciela 

oraz ustanowienie Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych umożliwi wzmocnienie roli UE na 

światowej scenie. Nadal będą rozwijane stosunki UE z jej najważniejszymi partnerami 

dwustronnymi i regionalnymi, w szczególności przez organizowanie spotkań na najwyższym 

szczeblu politycznym.

Wspólna polityka handlowa pozostaje ważnym aspektem wielostronnego działania Unii. UE 

będzie nadal stosowała podejście dwutorowe, dążąc do globalnego, kompleksowego 

i zrównoważonego porozumienia w ramach rundy dauhańskiej, jednocześnie kontynuując 

wdrażanie regionalnych i dwustronnych umów handlowych oraz kładąc nacisk na dalszą poprawę 

dostępu do rynku.

Jednym z priorytetów UE w stosunkach zewnętrznych będzie nadal ochrona i promowanie praw 

człowieka i podstawowych wartości oraz ich pełne zintegrowanie w ramach wszystkich polityk UE.

UE jest największym darczyńcą i partnerem handlowym w skali światowej i jako taki będzie nadal 

zachęcać do wypełniania międzynarodowych zobowiązań dotyczących ilości i jakości pomocy oraz 

do strategicznego partnerstwa z państwami rozwijającymi się, w szczególności w zakresie 

milenijnych celów rozwoju. Szczególną uwagę poświęci się potrzebom państw rozwijających się 

w kontekście globalnego kryzysu gospodarczego i finansowego. Należy wzmocnić ich zdolność 

przystosowania się do zmiany klimatu oraz środki, które poświęcają na utrzymanie 

bioróżnorodności, bezpieczeństwo żywnościowe i zrównoważony rozwój.
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Będzie się nadal dążyć do rozwoju zdolności cywilnych i wojskowych. Unia Europejska powinna 

nadal być w stanie przyczyniać się do zarządzania kryzysowego oraz do stabilizowania 

i rozwiązywania konfliktów, korzystając z wyżej wymienionych zdolności. UE będzie nadal ściśle 

współpracować z ONZ, NATO, OBWE, UA i z innymi organizacjami regionalnymi w dziedzinie 

zarządzania kryzysowego.

Trzy prezydencje będą wspierać rozwój ochrony konsularnej wszystkich obywateli Unii, nie tylko 

poza terytorium Unii Europejskiej, lecz również w trakcie poruszania się po innych państwach 

członkowskich i zamieszkiwania w nich.

°

°     °

Wymienione wyżej wyzwania i cele będzie można urzeczywistnić jedynie, jeśli UE będzie miała 

niezbędne narzędzia do realizacji swoich ambicji.

Przegląd budżetu oferuje możliwość omówienia kwestii, w jaki sposób dostosować środki 

finansowe Unii do jej ambicji, tak aby opracować budżet, którego podstawą są wspólne polityki 

i który odzwierciedla nowe wyzwania Unii.   

Aby przygotować następną perspektywę finansową, trzy prezydencje – we współpracy z Komisją –

omówią zarówno przyszłość zasobów i polityk UE, takich jak spójność, rolnictwo, energia, 

środowisko oraz badania, rozwój technologiczny i innowacje, a także zewnętrzne działania UE, 

zgodnie z postanowieniami traktatów i konkluzjami Rady Europejskiej z grudnia 2005 roku.

Traktat lizboński, który wszedł w życie w dniu 1 grudnia 2009 r., pozwoli Unii funkcjonować 

skuteczniej i bardziej demokratycznie, w szczególności dzięki usprawnionym procedurom 

podejmowania decyzji oraz oferowanym przezeń nowym podstawom prawnym. Trzy prezydencje 

będą kontynuowały niezbędne prace, by dopilnować pełnej i kompleksowej realizacji traktatu.

***
**
*
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CZĘŚĆ II

PROGRAM OPERACYJNY

SPRAWY OGÓLNE – KWESTIE HORYZONTALNE

Nowy traktat

Wejście w życie traktatu lizbońskiego zapewniło Unii nowe ramy prawne dla jej działania. Prace 

przygotowawcze służące jego realizacji pozwoliły na sprawne wejście w życie. Wciąż należy 

zrealizować lub sfinalizować pewną liczbę postanowień. Przewodniczący Rady Europejskiej, trzy 

prezydencje, Komisja oraz wysoki przedstawiciel będą zatem kontynuowali te prace, traktując je 

jako pilne.

Należy w pełni wykorzystać możliwości, które zapewnia nowy traktat, w szczególności, jeśli 

chodzi o prawo do inicjatyw obywatelskich, przystąpienie UE do europejskiej Konwencji 

o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz nową rolę nadaną parlamentom 

narodowym. 

Strategia lizbońska na okres po 2010 roku (EU 2020)

Jednym z kluczowych priorytetów trzech prezydencji będzie przegląd obowiązującej strategii 

lizbońskiej. Na podstawie wniosków Komisji dotyczących strategii lizbońskiej na okres po 

2010 roku oraz uwzględniając prace grupy refleksji pod przewodnictwem Felipe Gonzáleza, 

a także wkład Parlamentu Europejskiego i organów doradczych (EKES, KR), trzy prezydencje 

będą pracowały nad ramami, które pozwolą sprostać wyzwaniom najistotniejszym z punktu 

widzenia obywateli Europy.

Te ramy polityki obejmą przyszłe wyzwania gospodarcze, społeczne, środowiskowe i w dziedzinie 

zatrudnienia oraz kwestię celów strategii lizbońskiej na okres po 2010 roku, ze szczególnym 

uwzględnieniem wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. W kontekście zarządzania sama Rada 

Europejska będzie nadal odgrywała centralną rolę w kierowaniu tym procesem.
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Rewizja aktualnej strategii lizbońskiej uwzględni wszystkie aspekty mechanizmów realizacji, 

w tym model zarządzania i zaangażowanie różnych zainteresowanych stron. 

W świetle kryzysu finansowego, gospodarczego i kryzysu w zakresie zatrudnienia nowa strategia 

weźmie z pewnością pod uwagę wyniki pierwszych ocen wpływu europejskich i krajowych 

planów naprawy. Inne komponenty i elementy, które mają być rozważone w strategii lizbońskiej 

na okres po 2010 roku, zostaną szczegółowiej omówione w ramach odpowiednich podtytułów.

Właściwe funkcjonowanie i pogłębianie rynku wewnętrznego ma podstawowe znaczenie. Naszym 

wspólnym celem jest osiągnięcie w pełni zintegrowanego rynku wewnętrznego, na którym są 

w pełni zapewnione cztery swobody. 

Zmiana klimatu / bezpieczeństwo energetyczne

Przeciwdziałanie zmianie klimatu wymaga przemiany obecnego modelu rozwoju w model 

niskoemisyjny, co doprowadzi do zmniejszenia uzależnienia od paliw kopalnych. Zwiększy to 

bezpieczeństwo energetyczne i przyczyni się do umocnienia nowych dziedzin działalności 

gospodarczej. Niezbędne łagodzenie emisji gazów cieplarnianych i przystosowanie się do zmiany 

klimatu wzajemnie się dopełniają; dlatego też ważne jest, by opracować właściwy plan działań, 

który będzie skoordynowany i skuteczny. Tym samym kroki podejmowane w celu 

przeciwdziałania zmianie klimatu stwarzają możliwość umocnienia zrównoważonego wymiaru 

polityk sektorowych, z których najistotniejsze są: polityka energetyczna, polityka transportowa, 

polityka w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i innowacji, polityka spójności, wspólna 

polityka rolna (WPR) i wspólna polityka rybołówstwa (WPRyb), a także polityka migracyjna 

i wynikające z nich implikacje finansowe. UE powinna również nadal odgrywać aktywną rolę 

w umacnianiu współpracy międzynarodowej.

Trzy prezydencje poświęcą najwyższą uwagę działaniom następującym po konferencji 

kopenhaskiej.
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Aby umocnić bezpieczeństwo energetyczne, które jest także ważne dla rozwoju gospodarczego 

UE, należy nasilić starania na rzecz połączeń międzysystemowych i dywersyfikacji dostawców, 

źródeł i dróg dostaw energii. W celu podjęcia kwestii zakłóceń dostaw należy opracować dalsze 

elastyczne, skuteczne i przejrzyste mechanizmy reagowania kryzysowego w kwestii ropy i gazu.

Efektywność energetyczna, w tym zmiana Planu działania na rzecz efektywności energetycznej, 

jest jednym z kluczowych sposobów zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego. Zasadnicze 

znaczenie ma określenie i usunięcie przeszkód dla inwestowania w projekty połączeń 

międzysystemowych, energie odnawialne i zrównoważone stosowanie paliw kopalnych. Stosunki 

zewnętrzne w dziedzinie energii odgrywają bardzo ważną rolę. Należy rozwinąć dywersyfikację 

sposobów i środków. Dlatego Unia powinna mówić jednym głosem w kwestii stosunków 

zewnętrznych w dziedzinie energii w rozmowach z dostawcami, krajami tranzytowymi 

i odbiorcami. 

Przegląd śródokresowy ram finansowych / następna perspektywa finansowa

Trzy prezydencje będą z wielką uwagą śledziły bieżący proces przeglądu budżetu i polityk UE.

Proces ten jest okazją, by przedyskutować kwestię, w jaki sposób należy dostosować europejski 

budżet do wyzwań, którym muszą stawić czoła wszystkie państwa członkowskie. W rezultacie 

tych dyskusji musi powstać budżet,  którego podstawą są wspólne polityki i który odzwierciedla 

nowe wyzwania Unii.

W tym kontekście i z myślą o przygotowaniu następnych ram finansowych trzy prezydencje, we 

współpracy z Komisją, omówią przyszłość własnych zasobów i cele strategii EU 2020 oraz 

wydatki w ramach wspólnych polityk, takich jak badania, rozwój technologiczny i innowacje, 

energia, środowisko, pomoc zewnętrzna, polityka spójności i rolnictwo. Nastąpi to zgodnie 

z postanowieniami traktatów i z konkluzjami Rady Europejskiej z 2005 roku.

Trzy prezydencje skupią ponadto swoje starania na dopilnowaniu, by równocześnie odbyła się 

dyskusja na temat zasobów własnych i wydatków UE, szanując zasady wystarczających środków, 

stopniowania, sprawiedliwości oraz solidarności przy jednoczesnej konieczności utrzymania 

równowagi między reformami a stabilnością w wydatkach.
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Polityka spójności, spójność terytorialna i urbanistyka 

Polityka spójności ma na celu pomoc w zmniejszaniu dysproporcji między stopniami rozwoju 

różnych regionów, kładąc w ten sposób fundamenty pod zrównoważony i trwały rozwój 

gospodarczy, społeczny i terytorialny. Ma to nadal ważne znaczenie dla przyszłości. Równocześnie 

jest ona również istotnym narzędziem realizacji jednolitego rynku i jednej waluty.

Trzy prezydencje będą dążyć do zorganizowania szeroko zakrojonej i pogłębionej debaty 

dotyczącej polityki regionalnej po roku 2014. Będzie to okazją do przeanalizowania i gruntownego 

omówienia sprawozdania strategicznego 2010 i piątego sprawozdania w sprawie spójności.

Prezydencje będą kontynuować prace nad przyszłością wymienionej polityki ze szczególnym 

uwzględnieniem jej struktury oraz uproszczenia jej zasad i procedur. Będą działały wspólnie, aby 

ocenić i zweryfikować aspekty terytorialnego wymiaru polityki spójności i agendę terytorialną, 

która ma być przyjęta w roku 2011.

Jeżeli chodzi o urbanistykę, trzy prezydencje będą kontynuować prace nad wdrożeniem karty 

lipskiej. Tematy priorytetowe obejmą zintegrowaną rewitalizację miast, miejski wymiar zmiany 

klimatu, kryzys gospodarczy i wyzwania demograficzne.

W odniesieniu do polityki mieszkaniowej, szczególnie na obszarach miejskich, prezydencje skupią 

się na kwestiach spójności społecznej, jakości budownictwa mieszkaniowego i efektywności 

energetycznej budynków, w szczególności na programie rewitalizacji miast.
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Strategia dunajska

W czerwcu 2009 roku Rada Europejska zwróciła się do Komisji o to, by przed końcem 2010 roku 

przedstawiła strategię UE na rzecz regionu Dunaju. Trzy prezydencje będą kontynuowały tę 

inicjatywę, która bardzo dobrze odpowiada celom zrównoważonego rozwoju. Konkretne wyzwania 

należy traktować z zastosowaniem zintegrowanego podejścia, jednocześnie szanując indywidualne 

uwarunkowania każdego z zaangażowanych państw członkowskich. W tym kontekście zostaną 

z pewnością poruszone aspekty tego regionu dotyczące środowiska, transportu, kwestii społeczno-

gospodarczych i rozwoju kulturalnego, a także zewnętrznego wymiaru tej strategii, obejmujące 

państwa uczestniczące w procesie współpracy naddunajskiej. Powinny one być komplementarne 

względem już obowiązujących polityk UE dotyczących tego regionu.

Regiony najbardziej oddalone

Trzy prezydencje uważają, że konieczne jest zbadanie możliwości opracowania nowej strategii 

UE na rzecz regionów najbardziej oddalonych, zgodnie z parametrami określonymi 

w komunikacie Komisji pt. „Regiony najbardziej oddalone: korzyść dla Europy” z dnia 

17 października 2008 r. W tym kontekście oczekują na przyjęcie wniosków przez Komisję.

Zintegrowana polityka morska

Trzy prezydencje będą kontynuować prace nad ustanowieniem zintegrowanej polityki morskiej 

UE i podejmą pracę nad wszelkimi propozycjami i inicjatywami zawartymi w niebieskiej księdze 

przedstawionej przez Komisję.  
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Rozszerzenie

Trzy prezydencje będą kontynuować prace nad rozszerzeniem zgodnie z konkluzjami Rady 

Europejskiej z grudnia 2006 roku.

W przypadku zakończenia negocjacji w sprawie przystąpienia Chorwacji prezydencje zapewnią 

szybką finalizację traktatu akcesyjnego i sprawną integrację tego nowego państwa członkowskiego.

Negocjacje w sprawie przystąpienia Turcji będą aktywnie kontynuowane zgodnie z odpowiednimi 

konkluzjami Rady, będzie również dalej rozpatrywany wniosek o członkostwo złożony przez 

FYROM.

Zostaną przeanalizowane trzy wnioski o członkostwo złożone przez Albanię, Islandię 

i Czarnogórę zgodnie z postanowieniami traktatu.
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SPRAWY GOSPODARCZE I FINANSOWE

Koordynacja polityki gospodarczej

W miarę jak gospodarka ożywia się po kryzysie finansowym i wywołanej nim recesji, Rada będzie 

musiała zwracać szczególną uwagę na zapewnianie spójnego i skoordynowanego podejścia do 

przywracania warunków dla stabilnego i trwałego wzrostu gospodarczego. W podejściu tym trzeba 

będzie zająć się słabościami strukturalnymi gospodarki i polepszyć potencjalne stopy wzrostu, 

opierając się na solidnych fundamentach stabilności makroekonomicznej, za pośrednictwem 

kompleksowej strategii udoskonaleń strukturalnych. W szczególności trzy prezydencje skupią się 

na dalszych działaniach w następstwie europejskiego planu naprawy gospodarczej, obejmujących 

finansowe plany ratunkowe, właściwe sposoby wycofywania środków pomocy państwa, polityki 

budżetowe i reformy strukturalne. Należy poświęcić szczególną uwagę koordynacji polityki 

gospodarczej, tworzeniu synergii, rozwiązywaniu kwestii ciągłych zakłóceń jednolitego rynku 

i zapewnieniu równych szans; aspekty jednolitego rynku są niezwykle ważne.

Trzy prezydencje dopilnują, by pakt stabilności i wzrostu był nadal stosowany w gospodarczo 

właściwy sposób, tym samym przyczyniając się do stopniowej zmiany orientacji polityk fiskalnych 

w kierunku trwałego wzrostu. Należy podjąć dodatkowe kroki, by położyć podwaliny pod bardziej 

zrównoważony, trwały wzrost. W związku z tym trzy prezydencje będą kładły szczególny nacisk 

na strategie wyjścia mające na celu ułatwienie powrotu do normalnych warunków na rynkach oraz 

unikanie cofnięcia postępów dokonanych w stabilizowaniu sektora finansowego. Strategie te 

zapewnią spójność między środkami krótkoterminowymi, których celem jest wspieranie 

i podtrzymywanie naprawy gospodarczej, a głównymi wymaganiami warunkującymi poprawę 

jakości finansów publicznych i zapewnienie pokrycia kosztów starzenia się społeczeństwa. Środki 

te powinny być realizowane w sposób skoordynowany, z uwzględnieniem konkretnej sytuacji 

poszczególnych państw. 
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Rynki i usługi finansowe

Sektor ten w najbliższej przyszłości będzie się skupiał na koordynacji pakietów wsparcia dla 

sektora finansowego oraz strategiach wyjścia, by uwzględnić potencjalne efekty zewnętrzne.

UE podjęła już bezprecedensowe środki w celu przywrócenia stabilności rynków finansowych 

i przepływu kredytów. Środkom tym musi towarzyszyć szeroko zakrojona reforma regulacji usług 

finansowych, by nie dopuścić do powtórzenia się kryzysu i by odbudować zaufanie do branży 

finansowej. Nacisk będzie położony na środki propagujące prawidłowe działanie, uczciwość 

i przejrzystość oraz na zabezpieczenie przed zagrożeniami dla całego systemu i nadmiernym 

podejmowaniem ryzyka.

Niezwykle ważna jest nowa europejska struktura ramowa służąca nadzorowi mikro-

i makroostrożnościowemu. Na szczeblu mikroostrożnościowym należy pilnie utworzyć europejskie 

urzędy nadzoru w sektorach bankowości, ubezpieczeń i papierów wartościowych. Na szczeblu 

makro europejska rada ds. ryzyka systemowego będzie obserwować i oceniać potencjalne 

zagrożenia dla stabilności finansowej. Ten nowy organ powinien zacząć działać do końca roku 

2010. Międzynarodowa koordynacja makroekonomiczna oparta na ścisłej współpracy między 

MFW, Radą Stabilności Finansowej (FSB) i organami nadzorczymi powinna stanowić priorytet, by 

nie dopuścić do powtórzenia się kryzysu.

W perspektywie długoterminowej prace powinny koncentrować się na usunięciu słabości 

w regulacji usług finansowych, które to słabości ujawnił kryzys. By zapewnić równe szanse dla 

podmiotów działających na rynkach finansowych i świadczących usługi finansowe, UE musi 

dołożyć wszelkich starań, by dopilnować, aby wprowadzenie wszelkich nowych środków na rynki 

finansowe i do usług finansowych było odpowiednio skoordynowane z innymi kluczowymi 

podmiotami na rynku i nie prowadziło do nieuczciwej konkurencji, tak aby propagować stabilne 

i konkurencyjne rynki na świecie.
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Aspekty międzynarodowe

Należy zapewnić działania następcze po zawarciu porozumienia w sprawie zmiany klimatu (na 

konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu odbywającej się w Kopenhadze).

W roku 2010 zostaną podjęte działania następcze po przeglądzie śródokresowym mandatu 

zewnętrznego EBI.

Trzy prezydencje będą uważnie śledzić i koordynować stanowiska UE w bieżącym procesie G20, 

zarówno na szczeblu ministrów finansów, jak i na najwyższym szczeblu, tak by zapewnić realizację 

porozumień zawartych na spotkaniach przywódców państw G20 w Waszyngtonie, Londynie 

i Pittsburghu. Prezydencja będzie proaktywnym uczestnikiem tego procesu, wspomagając 

kształtowanie stanowisk, jakie UE ma zajmować na spotkaniach G20, i przedstawiając interesy UE 

oraz broniąc je. Opierając się na dobrych doświadczeniach UE w realizacji planu działania G20 

uzgodnionego w listopadzie 2008 roku, trzy prezydencje będą dokładać wszelkich starań, by 

dopilnować, aby UE nadal odgrywała wiodącą rolę w realizacji środków przyjętych przez G20.

Kwestie finansowe będą także przedmiotem analizy na forach międzynarodowych takich jak dialog 

Azja−Europa (ASEM) oraz Unia dla Śródziemnomorza.
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Opodatkowanie

W dziedzinie opodatkowania pośredniego trzy prezydencje nadadzą rangę priorytetu modernizacji 
przepisów wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (VAT) oraz zwalczaniu oszustw 
podatkowych. Jeżeli chodzi o system VAT, prawdopodobnie będą kontynuowane prace nad 
traktowaniem usług ubezpieczeniowych i finansowych, nad zasadami fakturowania oraz nad 
opodatkowaniem usług pocztowych podatkiem VAT. Prezydencje zamierzają powrócić do wniosku 
dotyczącego systemu opodatkowania VAT dla biur podróży. Jeżeli chodzi o kwestię zwalczania 
oszustw podatkowych, zostaną podjęte dalsze rozmowy na temat wprowadzenia mechanizmu 
odwrotnego obciążenia w celu zapobiegania oszustwom przy przyznawaniu uprawnień do emisji 
gazów cieplarnianych. Czynnie realizowane będą prace nad przekształceniem rozporządzenia 
w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie VAT. Szczególne starania zostaną także 
poczynione przy nowelizacji dyrektywy w sprawie opodatkowania energii, po otrzymaniu wniosku 
Komisji.

Jeżeli chodzi o opodatkowanie bezpośrednie, trzy prezydencje będą nadal pracować nad propozycją 
poprawy funkcjonowania mechanizmu opodatkowania oszczędności zarówno w UE, jak 
i w państwach trzecich. Prezydencje będą także dążyć do sfinalizowania nowych dyrektyw 
dotyczących współpracy administracyjnej w dziedzinie naliczania podatków oraz pomocy 
wzajemnej w odzyskiwaniu należności podatkowych. Prezydencje będą starać się osiągnąć 
z państwami trzecimi porozumienie w sprawie współpracy i wymiany informacji na temat 
podatków bezpośrednich oraz osiągnąć ogólną akceptację zasad ładu podatkowego. Trzy 
prezydencje będą nadal wspierać prace Grupy ds. Kodeksu Postępowania nad wycofaniem 
szkodliwych środków konkurencji podatkowej i propagować zagadnienia zawarte w ich pakiecie 
prac, zwłaszcza zwalczanie nadużyć, powiązania z państwami trzecimi, przejrzystość i wymianę 
informacji na temat wyceny transferów i praktyk administracyjnych. Wreszcie, kontynuować 
można prace nad lepszą koordynacją krajowych systemów podatkowych.

Strategia lizbońska na okres po 2010 roku

Odnowienie strategii lizbońskiej jest zadaniem kompleksowym, w którym bierze udział wiele 
składów Rady, i które rozciąga się na okres trzech prezydencji. Odnowiona strategia będzie się 
opierać na ocenie bieżącej strategii lizbońskiej i powinna uwzględniać skutki obecnego światowego
kryzysu finansowego i gospodarczego oraz związane z nim wyzwania, a także powinna służyć 
realizacji długoterminowych celów Unii.
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Solidna podstawowa strategia polityki gospodarczej jest nadal niezbędna, jeśli UE ma podtrzymać 

poziom potencjalnego wzrostu i zapewnić trwały dobrobyt. Kryzys, wraz ze starzeniem się unijnych 

społeczeństw, sprawia, że program szeroko zakrojonych i poważnych reform gospodarczych staje się 

jeszcze bardziej krytyczny niż w dziesięcioleciu, kiedy realizowana była poprzednia strategia 

lizbońska.

Sytuacja budżetowa i strukturalna państw członkowskich po wyjściu z kryzysu będzie zróżnicowana, 

zatem proces ustalania wytycznych będzie musiał być dostatecznie elastyczny, by spełniać potrzeby 

poszczególnych państw członkowskich, przy jednoczesnym zaangażowaniu na rzecz realizacji 

ogólnych celów zwiększania konkurencyjności, trwałości i dobrobytu w dłuższym terminie.

Budżet UE

Trzy prezydencje będą poświęcać szczególną uwagę przeglądowi budżetu UE, gdy tylko Komisja 

przedstawi swój komunikat. Prace nad zmianą rozporządzenia finansowego rozpoczną się, gdy 

tylko Komisja przedstawi swój wniosek. Prace przygotowawcze nad następną perspektywą 

finansową mogą rozpocząć się pod koniec okresu 18 miesięcy. Po przedstawieniu przez Komisję 

rozporządzenia w sprawie wieloletnich ram finansowych oraz w sprawie innych kwestii 

dotyczących nowej procedury budżetowej, prezydencje rozpoczną prace nad tą ważną kwestią. 

Zostanie przeanalizowana decyzja w sprawie „zasobów własnych” sporządzona na podstawie 

sprawozdania Komisji.

Statystyka

Trzy prezydencje będą propagować wprowadzenie w życie europejskiego kodeksu praktyk 

statystycznych, zwłaszcza w odniesieniu do poprawy jakości, rzetelności i przejrzystości danych 

statystycznych.
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Zgodnie z celem, jakim jest zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorstw o 25% do 

roku 2012, trzy prezydencje będą popierać polityki mające na celu zmniejszenie obciążeń 

administracyjnych dla podmiotów i poprawę bilansu kosztów i korzyści, przy spełnieniu oczekiwań 

użytkowników danych statystycznych. Aby zrealizować ten cel, polityki te powinny skupiać się na 

szerszym wykorzystywaniu narzędzi informacyjno-komunikacyjnych. W związku z tym 

szczególnie ważne jest, by propagować systemy gromadzenia danych o przedsiębiorstwach oraz 

wykorzystywanie elektronicznych systemów wymiany danych statystycznych.
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KONKURENCYJNOŚĆ

Jednolity rynek

Rynek wewnętrzny pozostaje podstawowym aspektem integracji europejskiej, zatem wymaga 

ciągłej uwagi od wszystkich podmiotów na szczeblu UE. Trzy prezydencje nie będą zatem 

szczędzić wysiłków, by podjąć wszelkie inicjatywy lub prace mające na celu ochronę, wzmocnienie 

oraz ugruntowanie rynku wewnętrznego i poprawę jego funkcjonowania.

Trzy prezydencje będą pracować nad bieżącym przeglądem jednolitego rynku propagującym 

swobodne korzystanie z czterech wolności. Pełne wykorzystanie rynku wewnętrznego jest 

niezbędne do odbudowy wzrostu gospodarczego z korzyścią zarówno dla podmiotów 

gospodarczych, jak i dla konsumentów. Możliwość likwidacji okresów przejściowych 

ograniczających swobodny przepływ pracowników z nowych państw członkowskich zostanie 

poddana analizie.

Wprowadzanie w życie dyrektywy usługowej jest kluczowym elementem ugruntowywania 

wewnętrznego rynku usług oraz poprawy konkurencyjności w całej Europie. Prezydencje będą 

zatem propagować skuteczny i przejrzysty proces oceny wzajemnej przewidziany w art. 39 

dyrektywy, który umożliwi sporządzenie opartych na faktach konkluzji dotyczących polityki, 

pomoże zapewnić właściwą realizację dyrektywy we wszystkich państwach członkowskich 

i zaowocuje sprawozdaniem podsumowującym, które Komisja przedstawi w grudniu 2010 roku; 

w stosownych przypadkach do sprawozdania zostaną dołączone propozycje dodatkowych inicjatyw.

Lepsze uregulowania prawne stanowią przedmiot ciągłej troski i wobec tego będą zajmowały 

ważne miejsce w harmonogramie prac trzech prezydencji. Poprawa środowiska regulacyjnego 

w Europie pozostaje kluczowym celem. Należy dokładać starań, by zagwarantować realizację celu, 

jakim jest zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorstw europejskich o 25% do 

roku 2012. Ważną rolę ma tu do odegrania administracja elektroniczna, mająca na celu 

zmniejszenie obciążeń administracyjnych. Prezydencje będą wykorzystywać w szerokim zakresie 

oceny wpływu przy podejmowaniu decyzji i będą starać się ulepszyć ten instrument, gdy zaistnieje 

taka potrzeba, np. przez analizę ocen wpływu i doskonalenie procesu konsultacji.
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Trzy prezydencje uważają również, że ważna jest poprawa obecnego programu na rzecz 

uproszczenia. Ponadto będą propagować wymianę doświadczeń i najlepszych wzorców między 

administracjami publicznymi państw członkowskich, zwłaszcza w odniesieniu do metod 

i sposobów zmniejszania obciążeń administracyjnych na poziomie krajowym. Trzy prezydencje 

oczekują na ewentualne nowe inicjatywy Komisji w zakresie lepszych uregulowań prawnych 

(„inteligentne uregulowania prawne”) i dalej będą przygotowywać sprawozdania z postępów prac 

i konkluzje.

W obszarze konkurencji oczekuje się, że w następstwie białej księgi w sprawie roszczeń 

o naprawienie szkody wynikłej z naruszenia wspólnotowego prawa ochrony konkurencji zostanie 

przedłożony przez Komisję wniosek prawodawczy w pierwszej połowie 2010 roku i tym samym 

podjęte zostaną istotne prace nad tą inicjatywą.

W następstwie przygotowanego przez Komisję w kwietniu 2009 r. sprawozdania z funkcjonowania 

rozporządzenia 1/2003 podczas trzech prezydencji istnieje możliwość przeprowadzenia zmiany 

tego rozporządzenia.

Ponadto w następstwie mandatu Rady upoważniającego Komisję do rozpoczęcia negocjacji 

mających na celu zawarcie umowy między Wspólnotą Europejską a Kanadą w sprawie współpracy 

i wymiany informacji zawartych w badaniach konkurencyjności trzy prezydencje dołożą wszelkich 

starań, aby osiągnąć porozumienie i podpisać przed upływem ich kadencji umowę w sprawie 

współpracy z Kanadą.

Realizacja nowych ram prawodawczych (pakietu towarowego) jest jednym z kluczowych 

elementów, które mogą poprawić potencjał rynku wewnętrznego. Prezydencje będą kontynuować 

prace prowadzone w związku z produktami przemysłowymi.

Ponadto prezydencje propagować będą narzędzia wykorzystujące technologie informacyjno-

komunikacyjne, poprawę dostępu sektora MŚP do rynku wewnętrznego, utworzenie bardziej 

dynamicznego otoczenia biznesowego, poprawę konkurencyjności UE oraz zamówienia publiczne, 

łącznie z ekologicznymi i innowacyjnymi zamówieniami publicznymi. 
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W dziedzinie prawa spółek szczególny nacisk zostanie położony na wnioski dotyczące 

uproszczenia prawodawstwa. Oczekuje się, że Komisja przedłoży wniosek w sprawie uproszczenia 

czwartej i siódmej dyrektywy dotyczącej prawa spółek (rachunkowość).

Zarówno dyrektywa o przejęciach, jak i rozporządzenie SE (w sprawie statutu spółki europejskiej) 

powinny zostać poddane przeglądowi w najbliższej przyszłości i dlatego trzy prezydencje oczekują 

na sprawozdania Komisji na temat kwestii będących przedmiotem tych dwóch aktów, aby 

rozpocząć konsultacje oraz w odpowiednich przypadkach dalsze prace w tym zakresie. Jeśli 

dyskusje nad wnioskiem dotyczącym rozporządzenia w sprawie statutu prywatnej spółki 

europejskiej nie zostaną wcześniej zakończone, trzy prezydencje dołożą wszelkich starań, aby 

osiągnąć porozumienie co do wniosku.

Aspekty konkurencyjności i polityka przemysłowa

Strategia lizbońska na okres po 2010 roku będzie kluczowym priorytetem trzech prezydencji.

Celem będzie wniesienie konstruktywnego wkładu w debatę w zakresie strategicznych priorytetów 

i przygotowania programowego. Trzy prezydencje wykorzystają różne przeglądy śródokresowe

dostępne na początku 2010 roku; niezbędne będzie również uwzględnienie planów naprawczych, 

zwłaszcza dotyczących inicjatyw europejskich, aby lepiej przygotować przyszłe polityki 

i perspektywę finansową.

W związku z powyższym i uwzględniając wyzwania stawiane przez globalizację, zewnętrzny 

wymiar konkurencyjności wymagać będzie szczególnej uwagi. Kwestia ta, obejmująca wiele 

różnych zagadnień, będzie rozpatrywana w ścisłym związku z różnymi tematycznymi priorytetami 

trzech prezydencji. Celem jest umożliwienie spółkom europejskim skorzystania z możliwości, 

jakie stwarza globalizacja i otwarcie rynków zewnętrznych, ale również sprostania zagrożeniom 

w zakresie konkurencyjności, które związane są z tymi zmianami.
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Działania podjęte w następstwie komunikatu Komisji dotyczącego dostępu do surowców będą 

również traktowane priorytetowo.

Celem prezydencji będzie podjęcie konkretnych działań w odniesieniu do inicjatyw w zakresie 

zrównoważonej polityki przemysłowej, propagowanie ekoinnowacji i rozwoju konkurencyjnej

gospodarki ekologicznej, w szczególności z myślą o strategii lizbońskiej na okres po roku 2010 

i naprawie gospodarki europejskiej; przykładem takich działań jest propagowanie samochodów 

ekologicznych i elektrycznych.

Prezydencje będą szczególnie wyczulone na wyzwania w zakresie konkurencyjności związane 

z politykami dotyczącymi środowiska i klimatu. Dlatego też zwrócą szczególną uwagę na unikanie 

ryzyka ucieczki emisji i rozmieszczenie wysoce energochłonnych sektorów przemysłu.

Sektor MŚP

Trzy prezydencje nadadzą wysoki priorytet monitorowaniu i ocenie realizacji programu Small 

Business Act i planowi działania związanego z tym program, aby włączyć się w debatę nad 

polityką w zakresie MŚP na okres po 2010 roku. Celem jest dalszy rozwój polityk dotyczących

sektora MŚP i ich należyte uwzględnienie w ramach strategii lizbońskiej na okres po 2010 roku . 

W centrum rozważań znajdą się takie wyzwania, jak: globalizacja, dostęp do środków 

finansowych, poprawa kwalifikacji, zrównoważony rozwój, transfer działalności gospodarczej, 

rozwijanie sieci kontaktów, innowacje, przedsiębiorczość.

Innowacje i własność intelektualna

W kontekście refleksji nad strategią lizbońską na okres po 2010 roku, przyszłą polityką 

przemysłową i polityką w zakresie badań, rozwoju technologicznego i innowacji – uwzględniając 

przyszłe wnioski Komisji – trzy prezydencje włączą się również do debaty nad przyszłą europejską 

polityką innowacji i jej instrumentami, kładąc szczególny nacisk na łączenie polityk (wymiar 

międzynarodowy; kontakty między przedsiębiorstwami; badania i rozwój technologiczny; 

innowacje i szkolenia; monitorowanie i ocena), rynki pionierskie, standaryzacja, zwalczanie 

podrabiania i piractwa.
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Standaryzacja europejska ma duże znaczenie dla innowacji i konkurencyjności naszego przemysłu.

W dziedzinie własności intelektualnej i przemysłowej jednym z głównych priorytetów będzie 

wzmacnianie ochrony prawa własności intelektualnej, m.in. przez rozwój europejskiego 

obserwatorium zajmującego się zjawiskiem podrabiania i piractwa. Trzy prezydencje dołożą 

również starań, aby osiągnąć kompleksowe porozumienie w zakresie ustanowienia jednolitego 

systemu sądowego rozstrzygania sporów patentowych i w zakresie rozporządzenia o patencie 

unijnym. Oczekują również z dużym zainteresowaniem na dokonany przez Komisję przegląd 

unijnego znaku towarowego. Zwrócą również szczególną uwagę na oczekiwane wnioski Komisji 

w dziedzinie prawa autorskiego mające na celu ustanowienie ram europejskich, które będą 

wspierały cyfryzację materiałów chronionych prawami autorskimi, przy pełnym poszanowaniu 

tych praw. W tym kontekście prezydencje oczekują rozpoczęcia prac nad ogłoszonymi przez 

Komisję inicjatywami dotyczącymi ochrony dzieł osieroconych.

Badania, rozwój technologiczny i innowacje

Trzy prezydencje wezmą w pełni pod uwagę znaczenie badań, rozwoju technologicznego 

i innowacji w procesie odnowienia strategii lizbońskiej na okres po 2010 roku.

Pełen rozwój i konsolidacja europejskiej przestrzeni badawczej (EPB) przez ścisłe powiązanie 

polityk w zakresie szkolnictwa wyższego, badań i innowacji pozostanie celem priorytetowym 

służącym propagowaniu konkurencyjności Europy i pozwalającym sprostać głównym wyzwaniom 

społecznym i technologicznym.

Z tego względu prezydencje będą prowadzić prace nad wyznaczeniem przyszłych celów ogólnych 

lub politycznych, aby skoordynować działania na szczeblu UE i państw członkowskich w zakresie 

polityki na okres po 2010 roku. Będą popierać rozwój i wdrażanie zestawu wskaźników służących 

monitorowaniu postępów w kierunku pełnej realizacji EPB. Szczególnie podkreślone będzie 

znaczenie EBP dla rozwoju zrównoważonej gospodarki i społeczeństwa.
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Prezydencje będą propagować ulepszone zarządzanie EPB, umożliwiając skuteczniejszą 

koordynację europejskich, krajowych i regionalnych polityk i programów – zwłaszcza programu 

ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji oraz programu ramowego w zakresie badań 

i rozwoju technologicznego – co pozwoli na skuteczniejsze i efektywniejsze inwestowanie 

w badania i innowacje w Europie. W tym kontekście będą dalej opracowywać działania 

rozwijające kulturę oceny, w tym badania prognostyczne i oceny wpływu, w szczególności oceny 

ex post, obejmujące wszystkie odnośne kluczowe środki w zakresie polityki badań w EPB.

Szczególna uwaga ponadto zwrócona zostanie na analizę przeglądu śródokresowego siódmego 

programu ramowego w zakresie badań, a dyskusje nad projektowaniem i oceną wpływu ex ante

przyszłego programu ramowego będą kontynuowane. Przeprowadzony ponadto będzie przegląd 

struktury i mechanizmów  Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych i wspólnych 

przedsiębiorstw (IMI, ARTEMIS, ENIAC, CLEAN SKY). W centrum uwagi znajdzie się 

zaangażowanie przemysłu, zwłaszcza sektora MŚP, aby osiągnąć cel, jakim jest udział 

przynajmniej 15% MŚP, a także uproszczenie procedur kontroli administracyjnej i finansowej.

Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), w szczególności w obszarze energii, efektywnego 

budownictwa, zakładów przyszłości, ekologicznych samochodów i przyszłego Internetu, będzie 

ważnym instrumentem opartym na zestawie wspólnych zasad ramowych.

W ramach dalszej koordynacji polityk na szczeblu europejskim, krajowym i regionalnym

szczególny nacisk położony będzie na realizację wspólnego programowania przez wybór 

i realizację najistotniejszych tematów i szczegółowych ustaleń w zakresie współpracy 

i koordynacji transgranicznego finansowania.

Rola regionów w dziedzinie badań i europejskiej polityki naukowej jest ważną kwestią 

horyzontalną. Trzy prezydencje podkreślą znaczenie wymiaru regionalnego w rozwoju, realizacji 

i kontynuacji polityk w dziedzinie innowacji i badań, w szczególności w obszarach, w których 

możliwa jest współpraca w ramach inicjatyw współfinansowanych z funduszy strukturalnych.



16771/09 pa/KK/ea 33
DQPG PL

Niezwykle ważna jest skuteczna realizacja swobodnego przepływu wiedzy w EPB („piąta 

swoboda”). Partnerstwo europejskie będzie również wykorzystane do przyspieszenia działań 

mających na celu uatrakcyjnienie  karier naukowych w Europie i do przyciągnięcia najlepszych na 

świecie naukowców do europejskich instytutów badawczych i uniwersytetów.

Trzy prezydencje będą z uwagą śledziły realizację trójkąta wiedzy, w tym pierwszych wspólnot 

wiedzy i innowacji Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT). Szczególną uwagę 

przywiążą również do realizacji i kontynuacji inicjatyw podejmowanych w ramach nowego 

europejskiego planu innowacji.

Trzy prezydencje będą dokładnie monitorowały postępy w zakresie realizacji paneuropejskich 

infrastruktur badawczych, które wymienia lista Europejskiego Forum Strategii ds. Infrastruktur 

Badawczych, i propagowały rozwój infrastruktur badawczych średniej wielkości i o charakterze 

sieciowym.

W programie prac znajdą się przygotowania 8. programu ramowego EURATOM i dyskusje nad 

tym programem, ze szczególnym uwzględnieniem projektu ITER.

Trzy prezydencje wspierają rozwój europejskiej polityki kosmicznej.

Cła

W 2010 roku kontynuowane będą negocjacje dotyczące protokołu do ramowej konwencji 

o ograniczeniu użycia tytoniu i dotyczące nielegalnego handlu produktami tytoniowymi, których 

wyniki oczekiwane są podczas trzech prezydencji. Jeśli chodzi o ograniczenie prekursorów 

narkotyków, właśnie rozpoczęły się negocjacje umowy z Rosją, które prawdopodobnie zakończą 

się w 2010 roku.

Ułatwienie wymiany handlowej i wzmocnienie bezpieczeństwa łańcucha dostaw pozostaną 

w centrum uwagi trzech prezydencji. Na poziomie bilateralnym i międzynarodowym 

kontynuowane będą negocjacje dotyczące wzajemnego uznawania programów handlowych.
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W dziedzinie ochrony praw własności intelektualnej trzy prezydencje będą monitorować realizację 
planu działania dotyczącego ceł wspólnotowych na lata 2009–2010 (prawa własności 
intelektualnej) i zajmą się nowelizację rozporządzenia dotyczącego towarów podrabianych.
Negocjacje wielostronnej umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami
podrobionymi (ACTA), zwłaszcza środki kontroli granicznej, będą kontynuowane (pierwsza 
runda zaplanowana jest na styczeń 2010 r. w Meksyku). W ramach przeglądu rozporządzenia 
Rady (WE) nr 1383/2003 z dnia 22 lipca 2003 r. dotyczącego działań organów celnych 
skierowanych przeciwko towarom podejrzanym o naruszenie niektórych praw własności 
intelektualnej oraz środków podejmowanych w odniesieniu do towarów, co do których 
stwierdzono, że naruszyły takie prawa, być może zostanie złożony projekt rozporządzenia 
zmieniającego.

Konkluzje Rady w sprawie środków kontroli celnej zostaną przyjęte na podstawie sprawozdania 
Komisji ogłoszonego w konkluzjach Rady w sprawie strategii stosowanej w celu realizacji unii 
celnej.

Turystyka

Na podstawie nowego traktatu prezydencje będą wspierać skoordynowane działania w zakresie 
polityk i środków UE dotyczących sektora turystyki i działalności turystycznej. W tym celu będą 
wspierać utworzenie kompleksowych ram polityki turystycznej i odpowiednich instrumentów 
finansowych wykorzystywanych do działań UE w dziedzinie turystyki.

Prezydencje uznają szerokie znaczenie turystyki jako sektora gospodarki, który znacząco 
przyczynia się do tworzenia miejsc pracy i wzrostu gospodarczego. Będą propagować włączenie 
różnych aspektów turystyki do innych odnośnych polityk UE i – jeśli chodzi o bardziej konkretne 
działania – zajmą się szkoleniami, zatrudnieniem i sprawami społecznymi dotyczącymi turystyki, 
rolą turystyki w jakości życia, innowacjami w turystyce, turystyką zrównoważoną środowiskowo, 
ochroną konsumentów, ekonomiką i opodatkowaniem turystyki, wizami turystycznymi 
i bezpieczeństwem, a także transportem i mobilnością w sektorze turystyki. 

Prezydencje będą propagować europejski model turystyki solidarnej i społecznie odpowiedzialnej, 
a także zestaw warunków i zasad lub kodeksów dobrych praktyk, aby rozwój turystyki szedł 
w parze z równowagą gospodarczą, społeczną i środowiskową zgodną z celami wytyczonymi 
w komunikacie Komisji dotyczącym agendy dla zrównoważonej i konkurencyjnej turystyki 
europejskiej.
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ZATRUDNIENIE, POLITYKA SPOŁECZNA, ZDROWIE I OCHRONA KONSUMENTÓW

Ponieważ gospodarka europejska podnosi się z kryzysu, należy dopilnować, by wzrost ten był 

trwały i przyniósł korzyści wszystkim. Należy zająć się skutkami recesji dla zatrudnienia i sytuacji 

społecznej, a w procesie tym należy przeprowadzić reformy strukturalne.

Reakcja Unii Europejskiej na te wyzwania będzie się opierała na następujących kluczowych 

zagadnieniach:  promowanie zatrudnienia i przedsiębiorczości; walka z bezrobociem strukturalnym 

i długotrwałym; promowanie włączenia społecznego ze zwróceniem uwagi na grupy najsłabsze; 

zapewnienie wysokiego poziomu systemów zabezpieczenia społecznego; praca na rzecz równych 

szans i zwalczanie wszelkich form dyskryminacji, jak również wzmacnianie dialogu społecznego na 

wszystkich szczeblach.

Trzy prezydencje skupią swoją uwagę w pierwszej kolejności na społecznym wymiarze Europy. 

W czasie ich sprawowania zostaną omówione, skoordynowane i uruchomione podstawowe 

strategie.  W strategii lizbońskiej na okres po 2010 roku w pełni zostanie uwzględniona europejska 

strategia zatrudnienia i europejska agenda społeczna, jak również nadchodzące inicjatywy, takie jak 

plan działań na rzecz równości kobiet i mężczyzn (2011–2015), działania następcze związane 

z europejskim paktem na rzecz równości płci, nowa strategia na rzecz osób niepełnosprawnych 

(2010–2017) oraz przegląd śródokresowy wspólnotowej strategii ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 

w miejscu pracy (2007–2012).

Strategia lizbońska na okres po 2010 roku

W odniesieniu do społecznego wymiaru strategii lizbońskiej na okres po 2010 roku w centrum 

zainteresowania znajdą się zatrudnienie i spójność społeczna przy należytym uwzględnieniu 

równości płci.

W związku z kryzysem finansowym oceniona zostanie skuteczność europejskich instrumentów 

finansowych (Europejskiego Funduszu Społecznego, europejskiego funduszu dostosowania do 

globalizacji), które to instrumenty mają służyć osiąganiu celów społecznych i związanych 

z zatrudnieniem. 
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Finalizacja i wdrożenie strategii lizbońskiej na okres po 2010 roku wymagają dobrej koordynacji 

między różnymi składami Rady. 

Dla osiągnięcia przekrojowych celów strategii lizbońskiej na okres po 2010 roku kluczowe 

znaczenie ma aktywny udział partnerów społecznych. W związku z tym trzy prezydencje stawiają 

sobie za cel wzmocnienie roli i widoczności działań trójstronnego szczytu społecznego.

Europejska strategia zatrudnienia

W oparciu o europejską strategię zatrudnienia (EES) działania powinny jednocześnie być 

odpowiedzią na wyzwania krótkoterminowe – takie, jak spowodowane recesją rosnące bezrobocie 

i zachwianie równowagi na rynku pracy, oraz na wyzwania długoterminowe – takie, jak 

globalizacja, starzenie się społeczeństwa, skutki zmiany klimatu oraz rosnące znaczenie 

umiejętności i innowacji.

Główne cele obejmują pełne zatrudnienie (liczniejsze miejsca pracy), jakość zatrudnienia (lepsze 

miejsca pracy) oraz skuteczne zasady zarządzania. W tym kontekście należy opracować spójną 

metodologię w związku z przyjęciem wspólnych wytycznych i zaleceń dotyczących polityk 

zatrudnienia w państwach członkowskich, jak również promowania wzajemnego uczenia się. 

Oprócz wypracowywania ogólnych ram polityki trzy prezydencje zajmą się następującymi 

kluczowymi zagadnieniami: poprawą przewidywania i dopasowywania umiejętności do potrzeb 

rynku pracy; promowaniem tworzenia zielonych miejsc pracy; ułatwianiem praktycznego 

i zrównoważonego wdrażania wspólnych zasad modelu flexicurity; zwiększaniem uczestnictwa 

w rynku pracy, w szczególności kobiet, młodych ludzi oraz osób wchodzących na rynek pracy, 

osób starszych oraz osób niepełnosprawnych, a także pozostałych najsłabszych grup; rozwiązaniem 

kwestii pracy nierejestrowanej, pracy nielegalnej oraz szarej strefy gospodarki, jak również 

poprawą warunków samozatrudnienia. 
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W odniesieniu do jakości zatrudnienia dokonany zostanie przegląd śródokresowy wspólnotowej 
strategii ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy (2007–2012). W tym kontekście 
ważnymi zagadnieniami będą szczegółowe inicjatywy UE dotyczące np. zagrożeń dla układu 
mięśniowo-szkieletowego, zakażeń powodowanych przez ukłucie igłą oraz zakazu palenia tytoniu 
w miejscach pracy. 

Europejska agenda społeczna

Nadchodzących 18 miesięcy będzie przełomowym okresem w odniesieniu do promowania w Unii 
postępu społecznego. Uwaga zostanie poświęcona zagwarantowaniu, by agenda społeczna stała się 
integralną częścią strategii lizbońskiej na okres po 2010 roku. 

Agenda społeczna powinna być wprowadzana zarówno instrumentami prawa twardego, jak 
i miękkiego, które zostaną określone w ścisłej współpracy z Komisją.

W obszarze legislacyjnym trzy prezydencje będą kontynuowały prace nad przeglądem dyrektyw 
w sprawie ochrony praw pracowniczych w przypadku przejęcia przedsiębiorstw; w sprawie 
informowania i przeprowadzania konsultacji z pracownikami; w sprawie zwolnień grupowych; 
w sprawie wniosku poprawiającego wykonanie dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników 
w ramach świadczenia usług oraz w sprawie wniosku zmieniającego dyrektywę dotyczącą długości 
czasu pracy. 

Trzy prezydencje zwrócą również szczególną uwagę na zewnętrzny wymiar europejskiego modelu 
społecznego. W tym zakresie będą pracowały nad wzmocnieniem wymiaru społecznego 
w zewnętrznych stosunkach wielo- i dwustronnych poprzez promowanie programu godnej pracy 
MOP, podstawowych praw pracowniczych i socjalnych oraz powszechnych ram społecznych 
zgodnych z europejskim modelem społecznym. 

W związku z dążeniem do zagwarantowania trwałej konkurencyjności Europy ważna jest społeczna 
odpowiedzialność biznesu.

Włączenie społeczne i ochrona socjalna

Na wysokim miejscu w programie politycznym znajdą się społeczne skutki recesji. W tym 
kontekście trzy kolejne prezydencje wykorzystają ogłoszony na rok 2010 Europejski Rok Walki 
z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym, aby podkreślić wagę tych trosk.
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Trzy prezydencje będą promowały wzmocnienie otwartej metody koordynacji oraz jej 

poszczególnych procesów (celów, wskaźników jako narzędzi polityki, zaleceń, oceny skutków 

społecznych, wzajemnej oceny i benchmarkingu).

Zastosowane zostanie wszechstronne podejście do zapobiegania ubóstwu i jego zwalczania, 

w szczególności w przypadku ubóstwa kobiet i dzieci. W tym kontekście największe znaczenie ma 

pomoc grupom i społecznościom najsłabszym, takim jak osoby niepełnosprawne, pracownicy 

migrujący i ich rodziny, osoby bezdomne, ludność romska oraz mniejszości.

Trzy prezydencje skupią się ponadto na wspieraniu różnych inicjatyw w kontekście starzejącego się 

społeczeństwa i w ten sposób przeprowadzą prace przygotowawcze do zbliżającego się Roku 

Aktywnego Starzenia się i Solidarności Międzypokoleniowej zaplanowanego na rok 2012. W tym 

kontekście kluczowe znaczenie ma modernizacja, trwałość i dopasowanie systemów emerytalnych.

W dziedzinie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego prowadzone będą prace nad 

wdrożeniem i dostosowaniem rozporządzenia 883/04. Podjęte zostaną prace nad koordynacją 

rozdziałów dotyczących ochrony socjalnej w układach o stowarzyszeniu, w szczególności 

z państwami Maghrebu i Europy Wschodniej.

Kontynuowane będą prace w zakresie usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

Równość kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacja

Zgodnie z art. 19 traktatu w dalszym ciągu na uwagę zasługiwać będą równość płci i wzmacnianie 

ochrony przed wszelkimi formami dyskryminacji. Trzy prezydencje zamierzają nadać nowy 

rozmach polityczny w obszarach równości płci i niedyskryminacji. 
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Trzy prezydencje będą realizowały agendę równości płci, nadając wysoki priorytet uwzględnieniu 

aspektu płci w kontekście strategii lizbońskiej na okres po 2010 roku. Będą prowadziły działania 

następcze w związku z oceną Komisji dotyczącą bieżącego planu działań na rzecz równości kobiet 

i mężczyzn (2006–2010) oraz będą pracowały nad nowym planem działań na lata 2011–2015. 

Ważne miejsce w programie prac trzech prezydencji zajmą działania następcze w związku 

z wdrożeniem europejskiego paktu na rzecz równości płci przy okazji piątej rocznicy jego przyjęcia 

przez Radę Europejską oraz dalsze prace nad monitorowaniem i wdrażaniem pekińskiej platformy 

działania.

Ponadto trzy prezydencje skupią się na zwalczaniu przemocy związanej z płcią, rozwiązaniu 

kwestii różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, zwalczaniu stereotypów związanych z płcią 

i promowaniu przedsiębiorczości kobiet, jak również na godzeniu życia zawodowego, prywatnego 

i rodzinnego.

Aby promować równe traktowanie we wszystkich obszarach, będą kontynuowały prace nad 

wnioskiem dotyczącym dyrektywy w sprawie równego traktowania (dawny artykuł 13). 

Zdrowie publiczne

W dziedzinie zdrowia publicznego trzy prezydencje będą promowały działania służące poprawie 

zdrowia obywateli UE zgodnie z oświadczeniem z 2006 roku w sprawie wspólnych wartości 

i zasad systemów opieki zdrowotnej Unii Europejskiej oraz strategii UE w zakresie ochrony 

zdrowia na lata 2008–2013. Szczególna uwaga zostanie skierowana na włączenie aspektów 

zdrowotnych i wyznaczników zdrowia do innych polityk UE. 

W odniesieniu do trwałości systemów opieki zdrowotnej i ochrony zdrowia, promowana będzie 

wymiana doświadczeń i dobrych praktyk. Przy pełnym poszanowaniu zasady pomocniczości

zostaną podjęte prace w dziedzinie społecznych determinantów zdrowia i niwelowania

nierówności; ważnym zadaniem prezydencji będzie promowanie zdrowego stylu życia, w tym 

zdrowych nawyków żywieniowych. Przedmiotem uwagi będą również środki służące zwalczaniu 

otyłości i zapobieganiu uzależnieniom (np. paleniu tytoniu, piciu alkoholu, narkotykom itp.), jak 

również szczególne potrzeby zdrowotne dzieci, nastolatków i słabszych grup.
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Stałym punktem zainteresowania trzech prezydencji będzie gotowość i reagowanie na wypadek 
pandemii. Zostanie zwrócona uwaga na bezpieczeństwo zdrowia – w szczególności na wpływ 
zmiany klimatu i środowiska na zdrowie – a także na współpracę międzynarodową w tej dziedzinie 
z państwami trzecimi. 

Trzy prezydencje zajmą się ponadto takimi zagadnieniami jak innowacje w opiece zdrowotnej, 
w szczególności w kontekście starzenia się społeczeństwa. Uwzględnia się tu między innymi jakość 
i bezpieczeństwo opieki zdrowotnej, przyszłe podejście do chorób przewlekłych, e-zdrowie oraz 
zagadnienia dotyczące osób związanych zawodowo ze służbą zdrowia w UE. 

Priorytetowo potraktowane zostaną dalsze prace nad wnioskami legislacyjnymi dotyczącymi 
dawstwa i przeszczepiania organów i tkanek.

Trzy prezydencje będą wspierać potencjalne inicjatywy zmierzające do zabezpieczenia 
odpowiedniej podaży izotopów promieniotwórczych.

Prowadzone będą prace nad takimi zagadnieniami, jak bezpieczeństwo stosowania i jakość 
produktów leczniczych, oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe, racjonalne stosowanie 
antybiotyków, nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii oraz podrabianie leków i opieka 
zdrowotna w wymiarze transgranicznym.

Ochrona konsumentów

W obszarze ochrony konsumentów priorytetowo zostanie potraktowany wniosek w sprawie 
dyrektywy o ochronie praw konsumentów. Ze względu na złożoność tego wniosku prace mogą 
przeciągnąć się poza czas sprawowania trzech najbliższych prezydencji.

W ramach przeglądu dorobku prawnego w dziedzinie spraw konsumenckich w roku 2010 
prowadzone będą prace nad przeglądem dyrektywy o podróżach i wycieczkach turystycznych 
i wakacjach sprzedawanych w formie pakietu usług.

W obszarze międzynarodowej współpracy w dziedzinie ochrony i promowania praw konsumentów 
wynegocjowane i zawarte zostaną dwie umowy o współpracy między Unią Europejską a Stanami 
Zjednoczonymi Ameryki, mianowicie umowa o współpracy w zakresie stosowania przepisów 
o ochronie konsumentów oraz umowa o współpracy i wymianie informacji w zakresie 
bezpieczeństwa produktów konsumenckich.
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W roku 2010 przeprowadzona zostanie śródokresowa ocena programu działań UE w dziedzinie 

polityki ochrony konsumentów (2007–2013).  Komisja może również przedstawić wniosek 

w sprawie konsumenckiego powództwa zbiorowego.

Trzy prezydencje zwrócą uwagę na włączenie aspektów ochrony konsumentów do innych polityk.

Prawodawstwo dotyczące środków spożywczych

Trzy prezydencje będą kontynuowały prace nad różnymi wnioskami prawodawczymi, które 

obecnie znajdują się w fazie omawiania lub przygotowania. Dotyczy to w szczególności 

rozporządzenia w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności 

(„etykietowanie żywności”), którego przyjęcie będzie priorytetem dla trzech prezydencji.

W odniesieniu do bezpieczeństwa żywności trzy prezydencje poprowadzą dalsze dyskusje nad 

ramami prawnymi dla nowej żywności oraz będą pracowały nad nowym prawodawstwem 

dotyczącym żywności przeznaczonej do szczególnych potrzeb żywieniowych (żywność 

dietetyczna).
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TRANSPORT, TELEKOMUNIKACJA I ENERGIA

Transport

Najważniejszymi koncepcjami, na których opierać się będą działania trzech prezydencji 
w dziedzinie transportu, będą zrównoważony rozwój, innowacje, bezpieczeństwo i ochrona.

W kwestii zrównoważonego i konkurencyjnego transportu dyskusje na temat internalizacji kosztów 
zewnętrznych zostaną rozszerzone, tak by obejmowały swym zasięgiem wszystkie rodzaje 
transportu. W kontekście wdrażania planu działania na rzecz logistyki oraz planu działania na rzecz 
mobilności w miastach można się spodziewać wniosków ze strony Komisji.

Z myślą o przyszłości transportu w UE po 2010 roku przeanalizowane zostaną strategie realizowane 
zgodnie z białą księgą z 2001 roku; przedmiotem rozważań będzie też przygotowywana „nowa 
biała księga”.

W dziedzinie transportu lądowego szczególną uwagę poświęcać się będzie wdrażaniu i zmianom 
pierwszego pakietu kolejowego, którego celem jest stworzenie sprawnie działającego 
i konkurencyjnego rynku kolejowego. W zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego prezydencje 
będą nadal zajmować się problemem transgranicznego egzekwowania kar oraz rozpoczną pracę nad 
nowym programem bezpieczeństwa na drogach. Szczególną uwagę poświęci się również ogólnemu 
przeglądowi (w 2010 roku) aktualnego programu zmniejszania śmiertelności realizowanego 
w ostatnim dziesięcioleciu. Kontynuowane będą także prace dotyczące ekologicznego transportu, 
a zwłaszcza eurowiniety.

W dziedzinie lotnictwa prezydencje będą starały się doprowadzić do porozumienia w sprawie 
nowej dyrektywy dotyczącej opłat lotniskowych z tytułu zapewnienia ochrony oraz w sprawie 
znowelizowanego kodeksu postępowania dla komputerowych systemów rezerwacji. Będą one 
również dokładały starań zmierzających do zapewnienia pozytywnego wyniku negocjacji z krajami 
trzecimi dotyczących umów o transporcie lotniczym. W kwestii bezpieczeństwa transportu 
lotniczego szczególną uwagę poświęci się doprowadzeniu do porozumienia w odniesieniu do 
rozporządzenia w sprawie badania wypadków i incydentów w lotnictwie cywilnym oraz 
zapobiegania im. Ponadto szczególna uwaga zostanie poświęcona wdrażaniu pakietu w sprawie 
jednolitej przestrzeni powietrznej II (SES II). Wreszcie trzy prezydencje zamierzają także położyć 
szczególny nacisk na kwestię porozumienia w sprawie drugiej fazy umowy o transporcie lotniczym 
między UE a Stanami Zjednoczonymi Ameryki.
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W dziedzinie transportu morskiego priorytetowym zadaniem będzie zmiana rozporządzenia 

ustanawiającego Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa na Morzu (EMSA) mająca na celu 

wyjaśnienie statusu agencji EMSA i jej kompetencji, a także prace dotyczące „europejskiego 

obszaru transportu morskiego bez barier”, których celem jest poprawa sprawności funkcjonowania 

portów i wydajności transportu morskiego. Specjalna uwaga poświecona zostanie przeglądowi 

rozwoju autostrad morskich i dotychczasowych postępów w tej dziedzinie. 

Do priorytetów należeć będzie zmieniony wniosek dotyczący nowych kierunków rozwoju 

transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T). W tym kontekście szczególną uwagę poświęci się 

proponowanym nowym podejściom w zakresie ochrony środowiska, zmiany rodzaju transportu, 

multimodalności, lepszego zarządzania infrastrukturą i jej finansowania.

Trzy prezydencje będą kontynuować realizację inicjatyw UE dotyczących działań promujących 

różne rodzaje transportu oraz w znaczny sposób przyczynią się do stosowania inteligentnych 

systemów transportowych (ITS), zwłaszcza w transporcie drogowym, lecz także w transporcie 

lotniczym (SESAR, Galileo). Szczególną uwagę poświęcą planowi działania na rzecz wdrażania 

ITS i dyrektywie w sprawie ITS.

Prezydencje skupiać się będą również na wdrażaniu europejskiego programu GNSS (globalny 

system nawigacji satelitarnej) we wszystkich jego aspektach, a zwłaszcza na przygotowaniach do 

eksploatacji systemów Galileo i EGNOS, aplikacji i usług po 2013 roku, a także opracowywaniu 

międzynarodowej strategii współpracy oraz dwustronnych umów o współpracy.

Kontynuowana będzie inicjatywa w zakresie żeglugi śródlądowej (NAIADES) oraz rozpoczęte 

zostaną prace nad działaniami wykonawczymi, które zaproponuje Komisja.

Telekomunikacja

Na podstawie komunikatu przedstawionego przez Komisję prezydencje rozpoczną prace nad 

nowym zakresem usługi powszechnej w zakresie łączności elektronicznej oraz nad włączeniem 

łączności szerokopasmowej do zakresu usługi powszechnej.
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Do najważniejszych priorytetów należeć będzie zatwierdzenie nowej strategii na lata 2010–2015 na 

rzecz promowania społeczeństwa informacyjnego (i2010).

Trzy prezydencje będą wspierały wprowadzanie sieci nowej generacji, zarówno pod względem 

infrastruktury, jak i usług, na podstawie zaleceń będących w przygotowaniu przez Komisję.

Promowane będą prace związane z bezpieczeństwa sieci, handlem elektronicznym, ochroną praw 

własności intelektualnej w Internecie oraz walką z piractwem.

Przedłużony mandat Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) wygasa 

w marcu 2012 roku. Uwzględniając wyniki przeglądu ram regulacyjnych w zakresie łączności 

elektronicznej, prezydencje zainicjują dyskusję na temat przyszłości agencji ENISA.

Prezydencje zamierzają nadal przyczyniać się do rozwoju Internetu przyszłości. Przedmiotem 

analiz będą nowe wyzwania, takie jak rozszerzenie usługi powszechnej, neutralność sieci, 

komórkowe połączenia szerokopasmowe, konwergencja sieci stałych i mobilnych czy rozwój 

Internetu przedmiotów.

Specjalną uwagę poświęci się kwestii opracowania planu działania na rzecz administracji 

elektronicznej na lata 2010–2015 oraz prawom obywatela do interakcji z administracją 

i przedsiębiorstwami drogą elektroniczną.

Prezydencje zajmą się koordynacją działań i przygotowaniami do zbliżającej się Światowej 

Konferencji Radiokomunikacyjnej w 2011 roku (WRC-11), tak aby zadbać o zgodność z polityką 

i zasadami Unii Europejskiej.

W odniesieniu do usług pocztowych prezydencje zamierzają podjąć działania koordynujące w celu 

wypracowania stanowiska UE na Konferencję Strategiczną UPU, która odbędzie się w dniach

21–25 września 2010 r. w Nairobi.
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Energia

Głównym wyzwaniem politycznym w dziedzinie energii będzie dla trzech prezydencji dokonanie 

pogłębionego przeglądu planu działania „Polityka energetyczna dla Europy” na wiosennym 

posiedzeniu Rady Europejskiej w 2010 roku.

W dziedzinie bezpieczeństwa dostaw energii na najbliższych 18 miesięcy przypada szereg istotnych 

działań i środków. Dotychczasowy instrument TEN-E zostanie zastąpiony nowym instrumentem na 

rzecz bezpieczeństwa energetycznego i infrastruktury energetycznej UE. Finansowanie TEN-E oraz 

wytyczne dla TEN-E zostaną zmienione zgodnie z wynikami debaty w związku z zieloną księgą 

„W kierunku bezpiecznej, zrównoważonej i konkurencyjnej europejskiej sieci energetycznej”.

Kontynuowane będą prace dotyczące sześciu działań priorytetowych w zakresie infrastruktury 

(przedstawionych w drugim strategicznym przeglądzie sytuacji energetycznej): południowy 

korytarz gazowy; zdywersyfikowane i odpowiednie dostawy skroplonego gazu ziemnego (LNG) 

dla Europy; skuteczne połączenia międzysystemowe regionu Morza Bałtyckiego;

śródziemnomorski pierścień energetyczny; odpowiednie połączenia międzysystemowe sieci 

gazowej i elektrycznej na linii północ – południe w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej 

i w rejonie Morza Północnego oraz północno-zachodnia sieć przesyłowa morskiej energii 

wiatrowej. Zidentyfikowane zostaną bariery dla inwestycji oraz zbada się możliwe rozwiązania, 

w tym rozwiązania polegające na usprawnieniu procedur planowania i konsultacji, w szczególności 

w odniesieniu do projektów mających na celu poprawę połączeń międzysystemowych.

Zaktualizowany zostanie dotychczasowy system monitorowania inwestycji w sektorze energii na 

szczeblu UE oraz opracowana zostanie skuteczna metoda analizowania tendencji inwestycyjnych, 

która umożliwiać będzie dopasowanie celów polityki UE do przyszłego popytu na energię.

Ukończone zostaną prace nad rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego 

oraz promowana będzie dywersyfikacja źródeł dostaw gazu.

W kwestii wewnętrznego rynku energii najważniejszym zadaniem będzie osiągnięcie przez Agencję 

ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) pełnego zakresu działania.
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W dziedzinie zrównoważonej energii i efektywności energetycznej prezydencje podejmą wyzwania 

energetyczno-klimatyczne, uwzględniając wyniki konferencji kopenhaskiej w sprawie zmiany 

klimatu. Szczególną uwagę poświęcać się będzie wykorzystaniu biomasy do produkcji energii, 

w tym kwestiom wdrażania kryteriów zgodności ze zrównoważonym rozwojem.

Trzy prezydencje dołożą starań, by ostatecznie przyjęty został pakiet legislacyjny dotyczący 

efektywności energetycznej. Zajmą się one także przeglądem Planu działania na rzecz efektywności 

energetycznej (EEAP).

Prezydencje przywiązywać będą wagę do wdrażania strategicznego planu w dziedzinie technologii 

energetycznych oraz będą poświęcać należytą uwagę europejskim inicjatywom w energetyce

podejmowanym w ścisłej współpracy z sektorem prywatnym.

Zgodnie przedstawionymi powyżej planami dążyć się będzie do porozumienia w sprawie inwestycji 

w rozwój technologii niskoemisyjnych w celu stymulowania i ułatwiania stosowania czystych 

technologii zgodnie z unijną strategią konkurencyjności i naprawy gospodarczej.

Prezydencje uczestniczyć będą w opracowywaniu wizji polityki energetycznej w 2050 roku, 

w której określone zostaną działania, które umożliwią przejście na niskoemisyjne wytwarzanie 

energii do 2050 roku.

W dziedzinie energetyki jądrowej prezydencje poświęcą szczególną uwagę opracowaniu 

instrumentów bezpiecznej i zrównoważonej gospodarki odpadami promieniotwórczymi oraz 

przeglądowi dyrektywy dotyczącej podstawowych norm bezpieczeństwa.

Bardzo ważną rolę odgrywać będą stosunki zewnętrzne w dziedzinie energii. Prezydencje dążyć 

będą do zacieśnienia współpracy z najważniejszymi dostawcami, krajami tranzytowymi 

i kluczowymi partnerami UE oraz w ramach wielostronnych organizacji i systemów.
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ŚRODOWISKO

Nadrzędny priorytet: ekologizacja polityki

UE i jej państwa członkowskie znalazły się w punkcie zwrotnym. Kryzys gospodarczy i szybkie 

zmiany w światowych i europejskich procesach gospodarczych są źródłem nowych wyzwań.

Wysoki poziom ochrony środowiska nie jest tylko celem samym w sobie. W kontekście 

zrównoważonego rozwoju jest on również istotnym czynnikiem wzrostu gospodarczego w długim 

okresie, gdyż przyczynia się do efektywniejszego wykorzystania zasobów. Aby możliwości 

oferowane przez wzrost gospodarczy można było wykorzystać dla dobra przyszłości, należy 

wspierać kompleksowe podejście zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju we wszystkich 

politykach UE oraz ekoinnowacje, a także należy ustalać normy, tworzyć nowe miejsca pracy, 

ponownie przemyśleć kwestie inwestycji publicznych, nadal odpowiednio dostosowywać nasze 

zachowania dotyczące mobilności i zużycia energii oraz odgrywać przewodnią rolę w tej dziedzinie 

w skali międzynarodowej. Nadrzędnymi celami trzech prezydencji będą odnowiony nacisk na 

zrównoważony rozwój i ekologizacja polityki.

Zapewnione zostaną synergia między strategią polizbońską a strategią UE na rzecz 

zrównoważonego rozwoju oraz włączenie środowiska do strategii lizbońskiej na okres po 

2010 roku.

Prezydencje dokładać będą starań w celu lepszego uwzględniania zagadnień dotyczących 

środowiska w innych właściwych obszarach polityki, takich jak transport, energetyka i rolnictwo.

Trzy prezydencje będą dążyć do merytorycznego wzmocnienia działań Komisji 

ds. Zrównoważonego Rozwoju, milenijnych celów rozwoju, międzynarodowego zarządzania 

środowiskiem i ogólnych działań w następstwie konferencji w Rio i Johannesburgu, a także do 

zwiększenia spójności między wymienionymi działaniami i inicjatywami.
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Zmiana klimatu

Trzy prezydencje będą nadal poświęcać uwagę wdrażaniu pakietu klimatyczno-energetycznego 
(w tym niektórych istotnych decyzji, które zostaną podjęte w ramach procedury komitetowej1) oraz 
w tym kontekście prowadzić będą dalsze prace nad rozporządzeniem w sprawie oznakowania 
pojazdów w zakresie emisji CO2, rozporządzeniem w sprawie zmniejszenia emisji CO2

pochodzących z lekkich pojazdów dostawczych oraz planowanym komunikatem dotyczącym emisji 
CO2 pochodzących z transportu drogą morską. Kwestia podniesienia do 30% celu UE w zakresie 
redukcji emisji gazów cieplarnianych zostanie przeanalizowana w świetle wyników konferencji 
kopenhaskiej. 

Trzy prezydencje rozpoczną działania umożliwiające wdrażanie od roku 2013 unijnej strategii 
adaptacyjnej oraz przygotują środki potrzebne jeszcze przed przyjęciem owej strategii.

W kontekście wielostronnym trzy prezydencje czuwać będą nad realizacją działań wynikających 
z postanowień 15. konferencji stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie 
zmian klimatu (UNFCCC). Jednym z priorytetów będzie przygotowanie 16. konferencji stron 
UNFCCC.

Różnorodność biologiczna

Znaczna część wysiłków trzech prezydencji skupiać się będzie na opracowaniu planu działania na 
okres po 2010 roku w celu osiągnięcia znacznej poprawy stanu różnorodności biologicznej w UE.
Szczególną uwagę poświęcać się będzie także nowym zagrożeniom, takim jak inwazyjne gatunki 
obce i wpływ zmiany klimatu na różnorodność biologiczną i zasoby naturalne.

Przedmiotem szczególnej uwagi będzie zielona księga w sprawie lasów. Ogromne znaczenie dla 
prezydencji będą miały zagadnienia związane z ochroną lasów przed pożarami, burzami i suszą, 
także w kontekście zmiany klimatu i ochrony środowiska.

Jednym z najważniejszych wydarzeń w przypadającym na 2010 rok Międzynarodowym Roku 
Różnorodności Biologicznej będzie posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego ONZ 
nt. bioróżnorodności.

Dziesiąta konferencja stron (COP 10) Konwencji o różnorodności biologicznej będzie 
zwieńczeniem negocjacji w kwestiach dostępu i podziału korzyści. Przedmiotem dyskusji będzie 
strategiczne planowanie dotyczące nowego celu na okres po 2010 roku, ochrona różnorodności 
biologicznej środowiska morskiego na obszarach chronionych oraz synergia klimatu 
i różnorodności biologicznej.

  
1 Rozporządzenie w sprawie sprzedaży akcyjnej (procedura komitetowa do 30 czerwca 2010 r.); środki 

wykonawcze dotyczące przydzielania bezpłatnych uprawnień (procedura komitetowa do 30 grudnia 2010 r.);
sytuacja w sektorach narażonych na ucieczkę emisji (sprawozdanie + wnioski w ramach procedury 
współdecyzji do przedstawienia przez Komisję do 30 czerwca 2010 r.).
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Uzgodnienie systemu odpowiedzialności i dochodzenia roszczeń będzie jednym z najważniejszych 
punktów porządku obrad 5. konferencji stron protokołu o bezpieczeństwie biologicznym.

Trzy prezydencje będą dążyły do wzmocnienia skutecznej ochrony różnorodności biologicznej 
poprzez Konwencję o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków 
zagrożonych wyginięciem (CITES) i konkluzje z 15. konferencji stron.

Prezydencje poświęcą również uwagę działaniom w następstwie konkluzji Rady z grudnia 
2008 roku w sprawie GMO oraz projektowanym wytycznym dotyczącym oceny organizmów 
transgenicznych.

Środowisko i zdrowie

Z myślą o realizacji celów UE w zakresie jakości powietrza prezydencje będą kontynuować prace 
dotyczące zmiany krajowych pułapów emisji dla najważniejszych rodzajów zanieczyszczenia 
powietrza (NOx, SOx, VOC, NH3, PM), jak również prace dotyczące dyrektywy w sprawie emisji 
przemysłowych.

Drugi Plan działania na rzecz środowiska i zdrowia dobiega końca w 2010 roku. Trzy prezydencje 
podejmą niezbędne kroki zmierzające do przygotowania planu, który go zastąpi. Oczekuje się 
publikacji zielonej księgi w sprawie zanieczyszczenia pomieszczeń z myślą o harmonizacji
metodologii w celu ograniczenia źródeł zanieczyszczeń.
Przewiduje się także wydanie komunikatu na temat nanotechnologii, który skupiać się będzie na 
oddziaływaniu tych nowy technologii i płynących z nich korzyściach, zwłaszcza w odniesieniu do 
środowiska.

Trzy prezydencje będą dążyły do sfinalizowania prac nad dyrektywą o produktach biobójczych.

Przewiduje się aktualizacje w ramach Konwencji w sprawie transgranicznego zanieczyszczania 

powietrza na dalekie odległości (LRTAP) i protokołów do niej, konwencji sztokholmskiej 

i rotterdamskiej, strategicznego podejścia do międzynarodowego zarządzania chemikaliami 

(SAICM) oraz negocjacji w sprawie rtęci.
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W związku z konwencją EKG ONZ w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na 
dalekie odległości i protokołami do tej konwencji przewiduje się zmianę podpisanego w Göteborgu 
protokołu dotyczącego przeciwdziałania zakwaszeniu, eutrofizacji i powstawaniu ozonu w warstwie 
przyziemnej (w świetle zmiany dyrektywy UE w sprawie krajowych poziomów emisji) oraz zmianę  
Protokołu z Aarhus w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych (TZO) w celu dodania kilku 
nowych substancji do dotychczasowych zobowiązań. Protokół EKG ONZ w sprawie TZO zostanie 
prawdopodobnie zmieniony przy okazji zmiany Konwencji sztokholmskiej w sprawie trwałych 
zanieczyszczeń organicznych. Należytą uwagę trzeba będzie poświęcić negocjacjom dotyczącym 
światowej konwencji w sprawie rtęci, które rozpoczną się w pierwszej połowie 2010 roku.

Zrównoważona konsumpcja i produkcja / zrównoważone wykorzystanie zasobów 
naturalnych

Trzy prezydencje poświęcą należytą uwagę wspólnemu planowi działania na rzecz zrównoważonej 
konsumpcji i produkcji oraz zrównoważonej polityki przemysłowej, a także jego spójności z innymi 
planami, takimi jak plan działań na rzecz technologii dla środowiska (ETAP). Przewiduje się 
przyjęcie środków związanych z ekologicznymi zamówieniami publicznymi i walką z nielegalnym 
importem drewna. Nacisk będzie się również kłaść na ekoprojekt i kryteria zrównoważonego 
rozwoju w odniesieniu do biomasy.

Działania w tej dziedzinie koncentrować się będą na transporcie, odpadach, chemikaliach 
i górnictwie, a w szczególności na dziesięcioletnich programach ramowych w zakresie 
zrównoważonej konsumpcji i produkcji. Ramy te powinny zacieśnić współpracę międzynarodową 
oraz zwiększyć wymianę informacji i najlepszych praktyk, tak aby ułatwić wdrażanie programów 
krajowych i regionalnych mających na celu promowanie zrównoważonej konsumpcji i produkcji.
Proces zapoczątkowany na konferencji w Marrakeszu jest globalnym przedsięwzięciem mającym 
na celu wspieranie postępów we wdrażaniu idei zrównoważonej konsumpcji i produkcji oraz 
w pracach nad dziesięcioletnimi programami ramowymi poprzez organizowanie ogólnoświatowych 
i regionalnych posiedzeń oraz działania grup zadaniowych utworzonych w ramach procesu 
marrakeszeńskiego.

W ślad za zieloną księgą w sprawie bioodpadów Komisja prawdopodobnie przedstawi wniosek 
dotyczący dyrektywy w sprawie bioodpadów. W kontekście przeglądu strategii tematycznej 
w sprawie odpadów istotne będzie wyjaśnienie takich kwestii, jak definicje, zgodność z istniejącym 
prawodawstwem czy monitorowanie celów.

Kwestie ochrony gleby wymagają skutecznego i pełnego wdrożenia strategii UE. Trzy prezydencje 
będą w szczególności dążyć do porozumienia co do projektu dyrektywy w sprawie gleby.
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Zasoby wodne

Trzy prezydencje opracują zintegrowane podejście w zakresie zrównoważonej polityki wodnej.

Skupią się one na dynamicznej strategii dotyczącej niedoboru wody i susz przewidzianej na 

2012 rok oraz zmianie dyrektywy w sprawie wody pitnej. Podjęte zostaną również kroki mające na 

celu wspieranie oceny najistotniejszych problemów związanych z wodą, takich jak zdarzenia 

ekstremalne (powodzie, nadmiar wody, niedobory wody i przypadkowe zanieczyszczenie wody), 

zmiana klimatu, zagrożone ekosystemy itp., oraz zarządzania tymi problemami. Ważnym krokiem 

w tym kontekście będzie także ocena doświadczeń uzyskanych w ramach pierwszej serii planów 

gospodarowania wodami w dorzeczu. W odniesieniu do zewnętrznego wymiaru unijnej polityki 

wodnej trzy prezydencje dążyć będą do większego zaangażowania Unii Europejskiej oraz wspierać 

będą opracowywanie finansowych ram współpracy międzynarodowej.

Termin transpozycji dyrektywy ramowej w sprawie strategii morskiej upływa w lipcu 2010 roku.

Ze względu na realizację obowiązków przewidzianych w dyrektywie kluczowe znaczenie 

z perspektywy spójności celów środowiskowych i osiągnięcia dobrego stanu środowiska ma 

wymiana techniczna i naukowa między państwami członkowskimi. Trzy prezydencje pomogą 

zapewnić koordynację w tej dziedzinie.

Lepsze instrumenty na rzecz polityki ochrony środowiska

Trzy prezydencje dopilnują, by podjęto działania w następstwie oceny wyników szóstego programu 

działań na rzecz środowiska i strategii tematycznych w ramach tego programu. Prace te prowadzone 

będą w związku ze strategią lizbońską na okres po 2010 roku i strategią UE na rzecz 

zrównoważonego rozwoju.

Trzy prezydencje zamierzają kontynuować realizację planu w zakresie lepszych uregulowań 

prawnych poprzez starania na rzecz dalszego uproszczenia wspólnotowego dorobku prawnego 

(odpady), poprawy wdrażania i egzekwowania prawodawstwa UE (harmonizacja kryteriów kontroli 

środowiskowej), jak również poprzez działania zmierzające do opracowania nowych, lepszych 

narzędzi, które ułatwią wdrażanie prawodawstwa (np. sprawozdania za pośrednictwem Wspólnego 

Europejskiego Systemu Informacji o Środowisku).
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Przygotowuje się środki mające na celu rozwiązanie problemu dotacji szkodliwych dla środowiska, 

„ekologizację” instrumentów budżetowych oraz promowanie produktów efektywnych pod 

względem zużycia zasobów i energii.

°

°       °

Wymienione wyżej zagadnienia będą prawdopodobnie instrumentami kształtowania polityki 

niezbędnymi w celu jej ekologizacji. Pierwszorzędne znaczenie dla zapewnienia oparcia 

wspomnianym priorytetowym obszarom polityki będzie miało ustanowienie siódmego programu 

działań na rzecz środowiska. Program ten – wraz z oceną i przeglądem strategii lizbońskiej oraz 

oceną i rozwojem strategii UE na rzecz zrównoważonego rozwoju – będzie wyjątkową okazją, aby 

problematyce tej nadać konieczny kierunek.
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KSZTAŁCENIE, SZKOLENIE, MŁODZIEŻ, SPORT, KULTURA I POLITYKA 
AUDIOWIZUALNA

Kształcenie i szkolenie są kluczowe dla osiągnięcia i poprawy szans na zatrudnienie, 

konkurencyjności, innowacyjności, rozwoju kulturalnego, włączenia społecznego, a zatem także dla 

osiągnięcia większego dobrobytu gospodarczego. Miały one duże znaczenie dla realizacji 

długoterminowych celów strategii lizbońskiej na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia i bez 

wątpienia nadal będą odgrywać kluczową rolę w strategii lizbońskiej na okres po 2010 roku.

Strategiczne ramy „Kształcenie i szkolenie 2020”

Trzy prezydencje będą pracować nad definiowaniem i wzmacnianiem powiązania pomiędzy 

nowymi strategicznymi ramami europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia („ET 

2020”) a strategią lizbońską na okres po 2010 roku, biorąc jednocześnie w pełni pod uwagę te 

aspekty kształcenia i szkolenia, które nie są bezpośrednio związane ze wzrostem gospodarczym 

i zatrudnieniem. To dostosowanie uwzględni wyniki oceny postępów, która ma zostać 

przeprowadzona w 2010 roku, propozycje Komisji w zakresie ewentualnych poziomów odniesienia 

w dziedzinie mobilności i szans na rynku pracy (do przedstawienia do końca 2010 roku), oraz 

sprawozdanie Komisji (do przygotowania również do końca 2010 roku) w sprawie spójnych ram 

wskaźników i poziomów odniesienia przyjętych przez Radę w maju 2007 roku.

Polityki w zakresie kształcenia i szkolenia, które mają się opierać na faktach, powinny 

wykorzystywać rzetelne dane. A zatem szczególną uwagę należy zwrócić na wkład, jaki stanowią 

międzynarodowe badania oceniające (PISA, PIRLS itp.).

W odniesieniu do czterech celów strategicznych (uczenie się przez całe życie i mobilność; jakość 

i skuteczność; równość, spójność społeczna i aktywność obywatelska; innowacyjność 

i kreatywność)  będzie nadal wykorzystywana otwarta metoda koordynacji (wskaźniki, poziomy 

odniesienia, partnerskie uczenie się oraz wymiana dobrych wzorców).

Jeśli chodzi o uczenie się przez całe życie, ściśle monitorowane będzie wdrażanie europejskich ram 

kwalifikacji, a także omawiane będą elastyczniejsze ścieżki edukacyjne i większa otwartość na 

uczenie się pozaformalne.
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Należy nadal wzmacniać efekty synergii pomiędzy procesem bolońskim odnoszącym się do 

szkolnictwa wyższego, procesem kopenhaskim odnoszącym się do kształcenia i szkolenia 

zawodowego oraz ramami europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia.

Wymiar społeczny kształcenia i szkolenia

Trzy prezydencje poświęcą szczególną uwagę promowaniu równości, spójności społecznej 

i aktywności obywatelskiej. Będą zajmowały się kwestiami zapewniania równego dostępu do 

edukacji elementarnej, zwalczania zjawiska przedwczesnego kończenia nauki oraz promowania 

polityk edukacji integracyjnej wobec osób uczących się, które należą do grup znajdujących się 

w niekorzystnej sytuacji.

Rok 2010 został ustanowiony Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem 

Społecznym, a rok 2011 – Europejskim Rokiem Wolontariatu. Obydwa zagadnienia tematyczne 

mają duże znaczenie dla kształcenia i szkolenia.

Szkoły na miarę XXI wieku

Edukacja szkolna odgrywa kluczową rolę w realizacji wyżej wymienionych kwestii. Prezydencje 

zajmą się realizacją programu na rzecz szkół na miarę XXI wieku, a zwłaszcza takimi 

zagadnieniami, jak kierowanie i zarządzanie szkołami, lepsze kształcenie nauczycieli, rozwijanie 

kompetencji kluczowych oraz promowanie instytucji sprzyjających innowacjom.

Kształcenie i szkolenie zawodowe – proces kopenhaski

Kształcenie i szkolenie zawodowe mają ogromny wpływ zarówno na rozwój społeczno-

gospodarczy, jak i na postępy społeczeństwa w ogóle. 
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Cele, które zachowują w tym zakresie aktualność, to dokonywanie przeglądów, odnawianie 

i wdrażanie wspólnych priorytetów polityki europejskiej. W tym kontekście wielkie znaczenia mają 

przyjęte ostatnio: europejski system transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym 

(ECVET) oraz europejskie ramy odniesienia na rzecz zapewniania jakości w kształceniu i szkoleniu 

zawodowym (EQARF). Ponadto szczególna uwaga zostanie poświęcona promowaniu uczenia się 

osób dorosłych, prognozowaniu potrzeb rynku pracy w zakresie umiejętności i dostosowywaniu się 

do nich, poprawie jakości systemów poradnictwa oraz ładowi instytucjonalnemu, a także 

pogłębianiu współpracy instytucji edukacyjnych i szkoleniowych z przedsiębiorstwami 

i przemysłem. 

Kolejne z odbywających się co dwa lata posiedzeń poświęconych procesowi kopenhaskiemu 

odbędzie się za prezydencji belgijskiej i będzie sposobnością do dyskusji nad wynikami przeglądu 

tego procesu.

Modernizacja szkolnictwa wyższego

W dniach 11 i 12 marca 2010 r. w Budapeszcie i Wiedniu odbędzie się posiedzenie ministerialne 

w sprawie oceny dotychczasowych postępów w ramach procesu bolońskiego.

Grupie zajmującej się procesem bolońskim zostanie powierzone zadanie dostosowania programu 

prac na lata 2009–2012 pod kątem wyników niezależnej oceny przedstawionej wcześniej 

w Budapeszcie i Wiedniu. Aby zapewnić efekt synergii między szkolnictwem wyższym, badaniami 

i innowacjami, nacisk zostanie położony również na spójność pomiędzy procesem bolońskim 

i nowymi strategicznymi ramami europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia.

Trzy prezydencje będą pracować nad aktualizacją agendy na rzecz europejskiego szkolnictwa 

wyższego, tak by stało się ono lepiej widoczne i by odgrywało rolę katalizatora w trójkącie wiedzy 

(edukacja – badania naukowe – innowacje).

Ponadto – w kontekście rosnącej internacjonalizacji – poza granicami Unii promowana będzie 

współpraca szkół wyższych.
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Śródokresowy przegląd programu uczenia się przez całe życie

Obecny program działania w dziedzinie uczenia się przez całe życie wygasa w roku 2013.

W kontekście jego śródokresowego przeglądu, który odbędzie się w roku 2010, omówiony zostanie 

w zarysie kolejny program.  

Zasadniczym elementem uczenia się przez całe życie i ważnym środkiem zwiększania szans na 

rynku pracy oraz elastyczności jest mobilność. Mobilność osób uczących się i nauczycieli będzie 

zatem nadal zajmowała wysokie miejsce na liście priorytetów.

Kwestie dotyczące młodzieży

Prezydencje będą podejmować działania następcze względem rezolucji Rady w sprawie 

odnowionych ram europejskiej współpracy na rzecz młodzieży, polegające na opracowywaniu 

inicjatyw zgodnych z komunikatem Komisji z kwietnia 2009 roku pt. „Strategia UE na rzecz 

młodzieży  – inwestowanie w młodzież i mobilizowanie jej do działania”. Zostanie podkreślona 

przydatność otwartej metody koordynacji w tej dziedzinie, a priorytetem staną się inicjatywy 

sprzyjające rozwojowi kulturalnemu i osobistemu, włączeniu społecznemu, zatrudnieniu 

i zaangażowaniu młodych ludzi.

Wykonując wyżej wymienioną rezolucję Rady, prezydencje będą się starały przyjąć serię konkluzji 

w konkretnych obszarach działania nakreślonych w nowych ramach współpracy (tj. w obszarze 

edukacji, zatrudnienia, kreatywności, przedsiębiorczości, zdrowia i dobrej kondycji, 

zaangażowania, włączenia społecznego, wolontariatu oraz w obszarze „młodzież i świat”). Wymiar 

młodzieżowy będzie również omawiany w kontekście strategii lizbońskiej na okres po 2010 roku.

Ponadto prezydencje widzą związek pomiędzy kwestiami dotyczącymi młodzieży a europejskimi 

latami tematycznymi, z których 2010 będzie poświęcony walce z ubóstwem i wykluczeniem 

społecznym, a 2011 – wolontariatowi.
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Kultura

Kultura jest kluczowym czynnikiem propagowania tolerancji, dialogu i wzajemnego zrozumienia.

Przyjęcie w listopadzie 2007 roku europejskiej agendy kultury było ważnym krokiem na drodze ku

pogłębieniu współpracy w dziedzinie kultury oraz ku zwiększeniu spójności i lepszemu 

eksponowaniu działań Europy w tym obszarze. Agenda ta pomogła ukształtować nowe, strategiczne 

i horyzontalne podejście do kultury, a także ułatwia propagowanie różnorodności kulturowej 

i dialogu międzykulturowego. Kultura jest także katalizatorem kreatywności i innowacji, 

a przemysł związany z kulturą i kreatywnością – ważnym elementem reakcji na globalny kryzys 

gospodarczy i finansowy.

Trzy prezydencje będą nadal realizować program prac Rady na rzecz kultury na lata 2008–2010, 

a także będą przygotowywać jego ocenę z myślą o opracowaniu nowego programu na kolejne lata.

Szczególną uwagę poświęcą ocenie wyników prac prowadzonych w ramach otwartej metody 

koordynacji.

Sektor kultury i sektor kreatywny, w tym małe i średnie przedsiębiorstwa, znacznie przyczyniają się 

do wzrostu gospodarczego i zatrudnienia oraz do lokalnego i regionalnego rozwoju. A zatem 

w strategii lizbońskiej na okres po 2010 roku należy się zająć rolą tych sektorów.

Dziedzictwo kulturowe Europy jest szczególnie bogate i wpływa – zwłaszcza dzięki turystyce 

kulturalnej – na gospodarczą atrakcyjność i zrównoważony rozwój poszczególnych regionów. Ma 

również swój wkład w rozwój obywatelstwa europejskiego. Trzy prezydencje będą zatem 

propagować wprowadzenie w życie inicjatywy „znaku dziedzictwa europejskiego ” i sfinalizują 

prace nad odpowiednim instrumentem prawodawczym.

Przygotowując następną perspektywę finansową, trzy prezydencje poświęcą uwagę 

przygotowaniom kolejnej fazy programów UE dotyczących kultury. W ramach tych działań 

uwzględnią również odpowiednio cele europejskich lat 2010 i 2011.
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Polityka audiowizualna

W obszarze polityki filmowej trzy prezydencje poświęcą uwagę przeglądowi komunikatu Komisji 

z 2001 roku dotyczącego kina oraz działaniom następczym względem zalecenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady z 2005 roku w sprawie dziedzictwa filmowego i konkurencyjności 

związanych z nim działań przemysłowych, uwzględniając jednocześnie potrzebę zachęcania do 

rozpowszechniania europejskich dzieł filmowych.

Solidną podstawą dla dalszych działań służących wzmacnianiu europejskiego przemysłu 

audiowizualnego i internetowego są inicjatywy Unii Europejskiej dotyczące kreatywnych treści 

w sieci. Trzy prezydencje będą się skupiać przede wszystkim na rozwoju przemysłu treści 

audiowizualnych i na jego pozytywnym wpływie na całą gospodarkę. Zajmą się także ochroną 

interesów posiadaczy praw i alternatywnymi metodami dystrybucji dzieł audiowizualnych 

(dystrybucja cyfrowa, e-kino), a także cyfrowymi treściami kulturalnymi i kreatywnymi. 

Trzy prezydencje przyjrzą się również sprawozdaniu z postępów prac i perspektywom rozwoju 

europejskiej biblioteki cyfrowej Europeana oraz problemowi długoterminowej ochrony 

kulturowego dziedzictwa Europy w formie cyfrowej. A zatem będą zachęcać do dalszej współpracy 

na szczeblu europejskim w celu zwiększania świadomości wiążącego się z tym problemem 

zagrożenia i znalezienia właściwych rozwiązań pozwalających mu zapobiec.

Sport

Trzy prezydencje skupią się na społecznej roli sportu, którą dokładnie opisano w przygotowanej 

przez Komisję „Białej księdze na temat sportu”. Zajmą się one – w tych ramach – korzyściami, 

jakie aktywność fizyczna przynosi zdrowiu, i uwzględnią przy tym wytyczne UE dotyczące 

aktywności fizycznej zatwierdzone przez ministrów sportu w listopadzie 2008 roku.

Innym istotnym aspektem będzie promowanie wspólnych działań państw członkowskich na rzecz 

walki z dopingiem.
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W kontekście Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym (rok 2010) 

i Europejskiego Roku Wolontariatu (rok 2011) trzy prezydencje będą propagować uznawanie 

znaczenia sportu dla włączenia społecznego i integracji społecznej, dla zwalczania ubóstwa i dla 

wolontariatu.

Kolejnym krokiem będzie rozpoczęcie definiowania strategicznych zasad, celów i kryteriów 

przyszłego programu na rzecz sportu, opartego na „Białej księdze na temat sportu” 

i uwzględniającego specyficzne cechy sportu, a także propagowanie jego pozytywnego wpływu na 

poprawę zdrowia psychicznego i fizycznego ludzi, na spójność społeczną i na gospodarkę. 
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ROLNICTWO

Reforma wspólnej polityki rolnej po roku 2013

Intensywniejsze staną się dyskusje – prowadzone w oparciu o wnioski z oceny funkcjonowania 

obecnej wspólnej polityki rolnej i z myślą o debacie na temat następnej perspektywy finansowej –

nad celami przyszłej WPR i stojącymi przed nią nowymi wyzwaniami; dyskusje te będą miały za 

podstawę przede wszystkim komunikat, który Komisja ma przedstawić w 2010 roku w celu 

rozpoczęcia debaty publicznej.

Przedmiotem szczególnej uwagi będzie gospodarowanie zasobami naturalnymi, a zwłaszcza wodą, 

z perspektywy jej strategicznego znaczenia dla produkcji rolnej i jej związku ze zmianą klimatu. 

Sektor mleczarski

Sytuacja na rynku mleczarskim nadal będzie głównym przedmiotem troski trzech prezydencji.

W związku z tym prezydencje zwrócą szczególną uwagę na sprawozdanie Komisji dotyczące zmian 

sytuacji na rynku i wynikających z nich warunków sprawnego stopniowego znoszenia systemu 

kwot mlecznych; wraz ze sprawozdaniem zostaną prawdopodobnie przedstawione odpowiednie 

wnioski prawodawcze. Prezydencje przyjrzą się również z należytą uwagą dyskusjom – jakie mają 

się toczyć na forum utworzonej przez Komisję grupy wysokiego szczebla – w sprawie średnio-

i długoterminowych perspektyw.

Jakość produktów rolnych

Prezydencje będą pracować nad porozumieniem w sprawie wniosków prawodawczych dotyczących 

norm jakości produktów rolnych, wymogów w zakresie produkcji rolnej i odpowiednich systemów 

jakości. 

Konkurencyjność przemysłu rolno-spożywczego

Innym priorytetem będzie dla trzech prezydencji promowanie i kontynuowanie inicjatyw mających 

doprowadzić do tego, by europejski przemysł rolno-spożywczy stał się bardziej konkurencyjny.
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Rozwój obszarów wiejskich

Jeśli chodzi o nowe wytyczenie obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania, trzy 

prezydencje będą zajmować się odpowiednim komunikatem i rozpoczną prace nad wnioskiem 

prawodawczym, który ma zostać przedłożony w drugiej połowie 2010 roku.

Zgodnie z pierwszym programem działania dotyczącym wdrożenia agendy terytorialnej należy 

prowadzić prace związane z mandatem odnoszącym się do wdrożenia tego programu w roku 2010.

Leśnictwo

Prezydencje będą dążyły do osiągnięcia porozumienia w sprawie wniosku dotyczącego 

rozporządzenia ustanawiającego obowiązki podmiotów wprowadzających drewno i produkty 

z drewna na rynek.

Upraszczanie

Proces dalszego upraszczania prawodawstwa UE będzie przedmiotem stałej uwagi trzech 

prezydencji. Prezydencje w szczególności skupią się na zasadzie wzajemnej zgodności i na tym, by 

korzyści z uproszczenia odnosiły nie tylko organy europejskie i organy krajowe/regionalne, ale 

także – i przede wszystkim – sami producenci.

Spójność

W swoich pracach prezydencje będą zwracały baczną uwagę na zapewnienie spójności i synergii 

pomiędzy polityką ochrony środowiska i wspólną polityka rolną – zwłaszcza w odniesieniu do 

przedstawionych w ocenie funkcjonowania  WPR „nowych wyzwań” – pomiędzy polityką 

terytorialną i wspólną polityką rolną, a także pomiędzy polityką badań naukowych, polityką 

rozwojową, polityką innowacyjną i wspólną polityką rolną. Ponadto prezydencje będą dążyły do 

pełnego wprowadzenia do wspólnej polityki rolnej strategicznych celów odnoszących się do 

rozwoju obszarów wiejskich.
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Negocjacje WTO w ramach programu rozwoju z Ad-Dauhy

Trzy prezydencje będą uważnie śledzić przebieg tych negocjacji, ze  zwróceniem szczególnej uwagi 

na część dotyczącą rolnictwa, w przypadku której ewentualne porozumienie końcowe powinno 

mieścić się w ramach reformy wspólnej polityki rolnej z 2003 roku, powinno być wyważone 

i powinno uwzględniać interesy rolników z UE.

Prezydencje zajmą się również przeglądem tych rozporządzeń, które należało będzie zmienić 

w świetle ostatecznego wyniku tych negocjacji.

Rozporządzenie w sprawie POSEI

Należy się spodziewać, że Komisja przedstawi sprawozdanie z funkcjonowania rozporządzenia 

w sprawie POSEI, któremu prawdopodobnie towarzyszyć będą wnioski prawodawcze. Prezydencje 

przeprowadzą analizę tego sprawozdania i rozpoczną pracę nad ewentualnymi wnioskami 

prawodawczymi.

Zdrowie i dobrostan zwierząt

Trzy prezydencje przewidują działania następcze wobec Planu działania w celu wdrożenia strategii 

Unii Europejskiej w zakresie zdrowia zwierząt na lata 2007–2013. Rozpoczną się prace nad 

wnioskiem w sprawie jednolitego prawa w zakresie zdrowia zwierząt.

Będą prowadzone dalsze prace nad wnioskiem w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu.

Prezydencje prawdopodobnie zainicjują działania w sprawie wniosku prawodawczego dotyczącego 

zamieszczania na etykietach produktów spożywczych informacji na temat wskaźników dobrostanu 

zwierząt. 
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Zdrowie roślin

Trzy prezydencje z zadowoleniem przyjmują inicjatywę dotyczącą przeglądu ram prawnych 

w zakresie zdrowia roślin. Podstawą przyszłych dyskusji będzie sprawozdanie oceniające 

obowiązujące prawodawstwo.

Organizmy zmodyfikowane genetycznie 

Prezydencje zadbają o przeprowadzenie dyskusji na temat sprawozdania – które Komisja ma 

przedstawić do czerwca 2010 roku – w sprawie społecznych i gospodarczych skutków 

wprowadzenia na rynek organizmów zmodyfikowanych genetycznie.

Obecnie odbywa się zewnętrzny przegląd funkcjonowania obydwu aktów prawnych dotyczących 

organizmów zmodyfikowanych genetycznie (rozporządzenia 1829/2003 i dyrektywy 2001/18); 

wyników tego przeglądu można się spodziewać w połowie 2010 roku. W ślad za nim mogą się 

pojawić wnioski prawodawcze. 

Pakiet dotyczący higieny

Omówione zostanie sprawozdanie na temat skuteczności i spójności sanitarnych i fitosanitarnych 

kontroli importowanych produktów żywnościowych, paszy, zwierząt i roślin; rozpoczną się także 

prace nad ewentualnym wnioskami prawodawczymi. 

Państwa trzecie

Trzy prezydencje podjęły decyzję, że dla kilku podgrup działających w ramach poczdamskiej grupy 

roboczej powołają na cały osiemnastomiesięczny okres jednego przewodniczącego.
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Obecne prawodawstwo dotyczące importu żywych zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego 

zostanie poddane przeglądowi. W tym kontekście prezydencje oczekują również sprawozdania 

Komisji na temat stosowania zasad UE dotyczących produkcji importowanych produktów, 

a zwłaszcza weryfikacji spełniania przez producentów z państw trzecich wymogów UE w zakresie 

zdrowia zwierząt, zdrowia publicznego i dobrostanu zwierząt.

RYBOŁÓWSTWO

Reforma wspólnej polityki rybołówstwa

Reforma wspólnej polityki rybołówstwa zostanie przez trzy prezydencje potraktowana jako 

priorytet wysokiej rangi. W całym osiemnastomiesięcznym okresie będą miały miejsce istotne 

działania składające się na proces reformy (przygotowanie oceny oddziaływania, konkluzji Rady, 

pierwszych wniosków prawodawczych).

Reforma wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury

Prezydencje zainicjują i będą kontynuować prace nad reformą wspólnej organizacji rynków; 

Komisja zamierza przedstawić wniosek w tej sprawie jednocześnie z wnioskiem dotyczącym 

wspólnej polityki rybołówstwa.

Realizacja strategii dotyczącej akwakultury

W związku z konkluzjami Rady w sprawie strategii na rzecz zrównoważonego rozwoju europejskiej 

akwakultury prezydencje będą pracować nad zmianą tej strategii.

Całkowite dopuszczalne połowy i kwoty połowowe na rok 2011

Ustanawianie całkowitych dopuszczalnych połowów i kwot połowowych ma miejsce co roku i jest 

to zadanie, do którego trzy prezydencje przywiązują wielką wagę. W ostatnich miesiącach 

2010 roku wysoki priorytet będą również miały dwustronne i wielostronne negocjacje o kapitalnym 

znaczeniu dla sektora rybołówstwa UE (w tym w sprawie porozumienia z Norwegią).
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Wieloletnie plany zarządzania i odbudowy

Trzy prezydencje poświęcą szczególną uwagę kilku wieloletnim planom zarządzania zasobami 

i odbudowy zasobów, w tym ocenie planu zarządzania połowami gładzicy i soli na Morzu 

Północnym.
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WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I SPRAWY WEWNĘTRZNE

W następstwie wejścia w życie traktatu lizbońskiego w ramach Rady zostanie ustanowiony Stały 

Komitet Współpracy Operacyjnej w zakresie Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Trzy prezydencje 

będą czuwać nad tym, by struktura i prace tego nowego organu skutecznie przyczyniły się do 

zwiększenia bezpieczeństwa wewnętrznego w UE.

W tym kontekście trzy prezydencje zrobią, co w ich mocy, by zapewnić realizację programu 

sztokholmskiego, oraz dołożą wszelkich starań w celu przyjęcia planu działania w pierwszym 

półroczu 2010 roku.

SPRAWY WEWNĘTRZNE

Azyl i imigracja

Rada Europejska przeprowadzi coroczną debatę na temat polityki imigracyjnej i azylowej mającą 

na celu dokonanie przeglądu realizacji Europejskiego paktu o imigracji i azylu, a także związanych 

z tym aspektów programu sztokholmskiego, oraz zapewnienie bieżących wskazówek co do prac 

w tej dziedzinie.

Legalna imigracja

Kontynuowane będą starania na rzecz ułatwienia właściwie zarządzanej legalnej migracji oraz 

propagowania skutecznego dopasowania popytu i podaży na rynku pracy w oparciu o potrzeby 

rynków pracy przeznaczenia.  Konieczne jest zapewnienie synergii migracji z rozwojem.



16771/09 pa/KK/ea 67
DQPG PL

Prowadzone będą dalsze prace dotyczące pozostałych aspektów planu polityki w dziedzinie 

legalnej migracji– mianowicie jednego zezwolenia, pracowników sezonowych, stażystów 

wewnątrzkorporacyjnych – oraz poddane zostanie ocenie wdrażanie aktualnych dyrektyw.

Integracja obywateli państw trzecich

Kontynuowane będą starania na rzecz dzielenia się wzorcowymi rozwiązaniami w zakresie polityk 

integracyjnych. Ponadto uwaga zostanie zwrócona na niezbędne środki w dziedzinie edukacji, 

szkolenia zawodowego, uznawania kwalifikacji i kompetencji oraz aktywnych polityk rynku pracy. 

Nielegalna imigracja

UE podjęła zobowiązania na najwyższym politycznym szczeblu na rzecz walki z nielegalną 

imigracją i handlem ludźmi. Prace nad wypełnieniem tych zobowiązań będą kontynuowane 

w odniesieniu do wszystkich istotnych dziedzin polityki, rozwoju zintegrowanego zarządzania 

granicami zewnętrznymi – m.in. przez analizowanie możliwości, jakie oferują nowe technologie –

wzmocnienia roli FRONTEKSU, dalszego rozwoju skutecznej i wyważonej polityki w zakresie 

powrotu i readmisji, z pełnym poszanowaniem praw człowieka, oraz zwalczania nielegalnego 

zatrudnienia. Ponadto przeanalizowane zostaną nowe sposoby zwiększania skuteczności 

istniejących instrumentów UE, tak by poprawić współpracę operacyjną oraz wypracować synergie 

w ramach zintegrowanej unijnej strategii bezpieczeństwa wewnętrznego.

Szczególna uwaga poświęcona zostanie również kwestii małoletnich pozbawionych opieki –

w ramach globalnego podejścia obejmującego środki zapobiegawcze i ochronne oraz trwały 

powrót do państwa pochodzenia, uwzględniając dobro dziecka.
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Polityka wizowa

Jednym z priorytetów pozostaje wprowadzanie do użytku wizowego systemu informacyjnego 

(VIS). Nadal propagowana będzie lokalna współpraca konsularna oraz zbadane zostaną możliwości 

utworzenia wspólnych centrów składania wniosków wizowych. Za jeden z priorytetów uznana 

zostanie ocena umów o ułatwieniach wizowych. 

Strefa Schengen

Dalsze wzmacnianie i rozszerzanie, zgodnie z istniejącymi kryteriami, strefy Schengen nie tylko 

spowoduje wzrost bezpieczeństwa w tej strefie, lecz także umożliwi większej liczbie obywateli 

czerpanie korzyści wynikających ze swobodnego przepływu osób. W tym celu niezbędne jest 

dopracowanie oraz pomyślne uruchomienie systemu informacyjnego Schengen nowej generacji. 

Kontynuowane będą prace nad usprawnieniem procedury oceny Schengen.

Ochrona międzynarodowa

Prace nad środkami legislacyjnymi prowadzącymi do drugiego etapu wspólnego europejskiego 

systemu azylowego (CEAS) mającego na celu ustanowienie wspólnej procedury azylowej oraz 

jednolitego i ambitnego statusu osób, którym przyznano ochronę międzynarodową, nadal będą 

priorytetem. Szczególny nacisk położony zostanie również na zacieśnienie praktycznej współpracy, 

m.in. w przez ustanowienie Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu. Solidarność 

w ramach zarządzania systemami ochrony, zarówno wśród państw członkowskich, jak 

i w stosunkach z państwami trzecimi, pozostaje – przy poszanowaniu zasad dobrowolnego 

uczestnictwa – jednym z filarów systemu CEAS. 
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Współpraca z państwami trzecimi w ramach unijnego globalnego podejścia

Globalne podejście do kwestii migracji stwarza możliwość nowych form dialogu i współpracy 

z państwami trzecimi w tej dziedzinie oraz promowania synergii migracji z rozwojem. UE będzie 

nadal dążyć do skutecznej i wyważonej realizacji tego podejścia oraz do dalszego rozwijania jego 

trzech elementów. W tym kontekście kontynuowane będzie wdrażanie globalnego podejścia na 

południu, wschodzie i południowym-wschodzie UE. UE będzie również dążyć do 

intensywniejszego, usystematyzowanego i kompleksowego dialogu z Ameryką Łacińską i regionem 

Karaibów w sprawach związanych z migracją.

Strategia bezpieczeństwa wewnętrznego

Trzy prezydencje będą pracować nad wielowymiarową wyważoną unijną strategią bezpieczeństwa 

wewnętrznego, która będzie odzwierciedlać aktualną sytuację, przyszłe wyzwania oraz strategiczne 

działania UE w tej dziedzinie. Strategia ta będzie obejmować główne priorytetowe obszary polityki 

współpracy w dziedzinie egzekwowania prawa UE. Jednym z konkretnych działań priorytetowych 

będzie wypracowanie modelu europejskiego wywiadu kryminalnego (ECIM). 

Zwalczanie terroryzmu

Cel zakładający zwalczanie wszelkich form terroryzmu – z poszanowaniem praw człowieka i prawa 

międzynarodowego podczas prowadzenia wszystkich międzynarodowych działań w ramach 

zwalczania terroryzmu – pozostaje jednym z najważniejszych priorytetów UE. Trzy prezydencje 

skoncentrują się na realizacji strategii i planu działania UE w dziedzinie zwalczania terroryzmu, 

a także na wypracowywaniu wielodyscyplinarnej reakcji na terroryzm, na współpracy operacyjnej 

między organami ścigania państw członkowskich, między agencjami europejskimi, takimi jak 

Europol i Eurojust, oraz z najważniejszymi państwami trzecimi. Szczególna uwaga zostanie 

poświęcona, w oparciu o strategię i plan dziania UE, zjawiskom radykalizacji postaw i werbowania 

terrorystów. Cele trzech prezydencji będą również obejmować prace w zakresie przeciwdziałania 

wykorzystywaniu Internetu na potrzeby terroryzmu, zwiększania bezpieczeństwa materiałów 

wybuchowych oraz koordynowania wymiany i analizy informacji i danych wywiadowczych 

dotyczących terroryzmu.
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Zwalczanie handlu ludźmi

Zwalczanie handlu ludźmi pozostanie jednym z priorytetów. Na podstawie wyników oceny planu 

działania UE przeciwko handlowi ludźmi, trzy prezydencje zaproponują nowe kierunki działania, 

koncentrując się na wszystkich formach wykorzystywania ludzi i zwracając uwagę zwłaszcza na 

najbardziej bezbronne ofiary. 

Zwalczanie narkotyków

Trzy prezydencje będą kontynuować realizację planu działania UE w zakresie narkotyków na lata 

2009–2012. Ponownie podkreślają one znaczenie wielodyscyplinarnego, kompleksowego 

i wyważonego podejścia, koncentrującego się zarówno na działaniach prewencyjnych, jak i na 

walce z prekursorami oraz produkcją narkotyków i handlem nimi. Trzy prezydencje przeanalizują 

ponadto możliwości skuteczniejszej i bardziej skoordynowanej współpracy organów ścigania 

mającej na celu zwalczanie handlu narkotykami.

Jeśli chodzi o współpracę międzynarodową, stosowane będzie takie samo podejście. Działania będą 

się skupiać na ściślejszej współpracy z najważniejszymi państwami trzecimi w regionie Morza 

Śródziemnego i Bałkanów Zachodnich, w Afryce Zachodniej, Ameryce Łacińskiej i Azji 

Środkowej z myślą o energicznej walce z handlem prekursorami chemicznymi i narkotykami.

Współpraca policyjna i celna

Trzy prezydencje zacieśnią współpracę operacyjną organów ścigania i agencji europejskich, takich 

jak Europol. W tym kontekście podjęte zostaną wszelkie starania, aby zapewnić płynne 

dostosowanie metod pracy Europolu w jego nowych ramach prawnych. 
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Trzy prezydencje przeanalizują możliwości usprawnienia obecnych ram prawnych UE dotyczących 

współpracy organów ścigania, zwłaszcza współpracy w regionach przygranicznych. Wspierany 

będzie rozwój praktycznej współpracy opierającej się na decyzjach w sprawie konwencji z Prüm. 

Należy wymieniać doświadczenia i wzorcowe rozwiązania zaczerpnięte z prac w centrach 

współpracy policyjno-celnej, a istnieje także możliwość opracowania minimalnych standardów 

funkcjonowania tych centrów. W związku z tym trzy prezydencje będą dążyć do zwiększenia 

interoperacyjności systemów komunikacji radiowej organów ścigania. Europejska sieć wydziałów 

technologii bezpieczeństwa wewnętrznego będzie w pełni wykorzystywana.

Propagowanie wspólnych szkoleń policyjnych oraz rozwijanie kultury policji europejskiej 

pozostanie jednym z celów i w tym kontekście nadal podejmowane będą starania na rzecz 

sprawnego funkcjonowania i sprawnej organizacji podstawowej działalności Europejskiego 

Kolegium Policyjnego (CEPOL). 

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo podczas międzynarodowych meczów piłkarskich, trzy prezydencje 

ocenią obecny program prac i przygotują nowy na lata 2011–2013. Będą także pracować na rzecz 

zacieśnienia współpracy organów odpowiedzialnych w państwach członkowskich za prywatny 

sektor ochrony, na rzecz ustanowienia środków usprawniających współpracę w zakresie ochrony 

osób publicznych oraz określenia wzorcowych rozwiązań w ramach sieci europejskich oficerów 

łącznikowych.

Kontynuowane będzie wdrażanie unijnej strategii współpracy celnej w dziedzinie wolności, 

bezpieczeństwa i sprawiedliwości, czego przejawem będzie przedstawienie nowego planu działania 

na rzecz współpracy celnej.

Zapobieganie przestępczości oraz zwalczanie poważnej przestępczości i przestępczości 

zorganizowanej

Trzy prezydencje zobowiązują się do dalszej współpracy w dziedzinie zapobiegania przestępczości.

Szczególna uwaga zostanie poświęcona zapobieganiu przemocy związanej z płcią i walce z tym 

rodzajem przemocy. Nadal kładziony będzie nacisk na propagowanie metod pokojowego 

rozwiązywania konfliktów, tak by zapobiegać użyciu siły lub odbudowywać wzajemne stosunki. 

Szczególną uwagę należy poświęcić wdrażaniu dyrektywy w sprawie ochrony środowiska poprzez 

prawo karne.
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Aby zwalczanie poważnej przestępczości i przestępczości zorganizowanej przynosiło 

skuteczniejsze i długoterminowe efekty, potrzebne jest podejście wielodyscyplinarne i oparte na 

danych wywiadowczych. W tym kontekście wyjątkowo cenna może okazać się ocena zagrożenia 

przestępczością zorganizowaną (OCTA), m.in. jeśli będzie rozwijany jej wymiar regionalny.

Trzy prezydencje będą kontynuowały wdrażanie uzgodnionej strategii pracy i konkretnych 

środków służących zwalczaniu cyberprzestępczości. Szczególna uwaga zostanie poświęcona 

zwalczaniu wszelkich form seksualnego wykorzystywania dzieci w Internecie.

Priorytetem pozostanie identyfikowanie i odzyskiwanie mienia pochodzącego z działalności 

przestępczej oraz zwalczanie prania pieniędzy. Szczególna uwaga zostanie poświęcona kwestii 

fałszowania tożsamości; w tym kontekście rozpoczęte zostaną na szczeblu europejskim inicjatywy 

dotyczące weryfikacji autentyczności dokumentów tożsamości. Wreszcie, rozpoczęte zostaną 

rozważania na temat nowych społeczno-gospodarczych obszarów, w których przestępczość 

zorganizowana zyskała wpływy i w istotny sposób oddziałuje na codzienne życie naszych 

obywateli.

Wymiana informacji

Kontynuowane będzie rozwijanie globalnej i spójnej długoterminowej polityki UE dotyczącej 

wymiany informacji między organami ścigania z pełnym poszanowaniem ochrony danych. Podjęte 

zostaną wysiłki na rzecz zapewnienia sprawniejszego wykorzystywania istniejących krajowych 

i europejskich systemów informacyjnych na potrzeby organów ścigania. Za priorytet uznaje się 

utworzenie agencji, która zarządzałaby wielkoskalowymi systemami informatycznymi.

Trzy prezydencje będą dążyć do uruchomienia i wprowadzenia w życie operacyjnego SIS II 

w ramach uzgodnionego harmonogramu i podejmą pracę na rzecz wykonania „szwedzkiej” decyzji 

ramowej oraz decyzji w sprawie konwencji z Prüm, tak by najpóźniej w sierpniu 2011 roku 

przystąpić do automatycznej wymiany danych na całym terytorium UE.
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Ochrona ludności

Trzy prezydencje będą kontynuować prace nad usprawnieniem zdolności reagowania UE w obliczu 

katastrof i kryzysów, zarówno w granicach UE, jak i w państwach trzecich, z zachowaniem 

odpowiedniej równowagi miedzy zapobieganiem, gotowością i reagowaniem. W związku z tym 

trzy prezydencje podejmą działania wynikające z dwóch komunikatów Komisji: w sprawie 

wzmocnienia zdolności Unii do reagowania w przypadku katastrof oraz w sprawie podejścia UE do 

zapobiegania klęskom żywiołowym oraz katastrofom spowodowanym przez człowieka.

Wszystkie inicjatywy dotyczące szkoleń będą dokładnie realizowane, a szczególna uwaga zostanie 

poświęcona wprowadzeniu i rozwijaniu modułów ochrony ludności oraz wzmocnieniu centrum 

monitorowania i informacji (MIC) w ramach mechanizmu ochrony ludności. Prezydencje będą 

także prowadziły prace dotyczące zapobiegania. Ponadto zwrócą szczególną uwagę na ocenę 

mechanizmu ochrony ludności i instrument finansowy, który zacznie obowiązywać podczas 

kolejnych trzech prezydencji.

W tym kontekście kontynuowana będzie współpraca z Organizacją Narodów Zjednoczonych. 

W okresie urzędowania trzech prezydencji śledzone będą postępy w zakresie elementów

europejskiego programu ochrony infrastruktury krytycznej (EPCIP), a szczególna uwaga zostanie 

poświęcona ryzyku chemicznemu, biologicznemu, radiologicznemu i jądrowemu (CBRJ). 

WSPÓŁPRACA SĄDOWA

Praktyczna współpraca w sprawach sądowych

Jeśli chodzi o kwestie horyzontalne w dziedzinie sprawiedliwości, trzy prezydencje położą 

nacisk na ochronę i propagowanie praw podstawowych, ochronę danych osobowych, 

e-sprawiedliwość oraz szkolenia sędziów, prokuratorów i pracowników wymiaru 

sprawiedliwości.
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Propagowanie podstawowych praw i wolności w UE oraz w ramach jej stosunków zewnętrznych 

jest znakiem rozpoznawczym Unii. Trzy prezydencje będą przyczyniać się do realizacji tego celu 

przez propagowanie ścisłej współpracy z Parlamentem Europejskim i Komisją. Będą one także 

dążyć do usprawnienia mechanizmów współpracy między Agencją Praw Podstawowych 

a instytucjami UE. Jednym z priorytetów trzech prezydencji jest szybkie przystąpienie UE do 

europejskiej konwencji praw człowieka i podstawowych wolności.

UE powinna wypracować proaktywne i spójne podejście do kwestii ochrony danych osobowych, 

zwłaszcza podczas prac nad globalną strategią dotyczącą systemów informacyjnych w dziedzinie 

bezpieczeństwa wewnętrznego. 

Uznając znaczenie wykorzystywania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w dziedzinie 

wymiaru sprawiedliwości, trzy prezydencje są zdecydowane realizować projekty ujęte w planie 

działania na lata 2009–2013 dotyczącym europejskiego e-prawa i, ponieważ plan ten ma charakter 

otwarty, mogą rozpocząć projekty dodatkowe. Przed czerwcem 2011 roku należy dokonać oceny 

działań struktury wykonawczej. Następnie rozpoczęta zostanie realizacja projektów, takich jak 

powiązanie rejestrów testamentów i szkolenie prawników praktyków. Należy rozpocząć prace 

dotyczące doręczania decyzji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych, 

pomocy prawnej, europejskiego nakazu zapłaty, a także postępowania w sprawie drobnych 

roszczeń. Uwaga poświęcona zostanie ponadto horyzontalnej kwestii tłumaczenia pisemnego 

i ustnego.

Trzy prezydencje będą wspierać wdrażanie zaakceptowanych przez państwa członkowskie 

ogólnych wytycznych zawartych w rezolucji dotyczącej szkolenia sędziów, prokuratorów 

i pracowników administracji wymiaru sprawiedliwości. W szczególności celem prezydencji jest 

rozwijanie sprawnej współpracy między europejską siecią szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości 

(EJTN) a odnośnymi krajowymi ośrodkami szkoleniowymi.
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Współpraca wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych

Zasada wzajemnego uznawania orzeczeń sądowych w sprawach karnych jest podstawą 

współpracy wymiarów sprawiedliwości państw członkowskich. W związku z tym szczególny 

nacisk zostanie położony na usprawnienie bezpośredniej współpracy wymiarów sprawiedliwości, 

zwłaszcza przez skrupulatniejsze stosowanie zasady wzajemnego uznawania, w kwestii dowodów 

w postępowaniu karnym, na możliwość wypracowania ogólnego instrumentu (o prawdopodobnej 

nazwie: „europejski nakaz dochodzeniowy”), który ma zastąpić europejski nakaz dowodowy, lub 

możliwość przyjmowania dowodów zgromadzonych w innym państwie członkowskim.

Ponadto trzy prezydencje skoncentrują się również na skuteczniejszym stosowaniu zasady 

wzajemnego uznawania przy wymianie informacji pochodzących z rejestrów karnych, na zbliżaniu 

prawa proceduralnego, na współpracy organów wymiaru sprawiedliwości w zakresie prowadzenia 

postępowań, a także na ochronie osób szczególnie zagrożonych i pomocy ofiarom.

Aby ułatwić współpracę wymiarów sprawiedliwości państw członkowskich, trzy prezydencje będą 

dążyć do usprawnienia wymiany informacji pochodzących z rejestrów karnych przez ustanowienie 

europejskiego wykazu skazanych obywateli państw trzecich oraz przeanalizują  możliwości 

wymiany informacji o środkach nadzoru przyjętych w trwających postępowaniach karnych oraz 

o wyrokach nieprawomocnych.

Trzy prezydencje będą również dążyć do zbliżania przepisów proceduralnych, co jest jednym 

z głównych warunków zwiększenia wzajemnego zaufania oraz stosowania zasady wzajemnego 

uznawania. Prace powinny koncentrować się na udoskonaleniu ram prawnych przez przyjęcie 

instrumentów prawnych służących ustanowieniu wspólnych minimalnych standardów odnoszących 

się do praw i gwarancji proceduralnych osób w postępowaniu karnym, a także przez dokonanie 

zmiany Decyzji ramowej Rady z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie pozycji ofiar w postępowaniu 

karnym (2001/220/WSiSW).

Trzy prezydencje będą kontynuować prace zmierzające do ustanowienia wspólnych przepisów 

dotyczących zasady ne bis in idem na podstawie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości.
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Trzy prezydencje będą wspólnie pracować nad nowymi ramami prawnymi, tak by umożliwić 

przekazywanie postępowań w sprawach karnych z jednego do drugiego państwa członkowskiego. 

Prezydencje będą dążyć do udoskonalenia ram prawnych ochrony dzieci oraz stworzą plan 

działania w zakresie zwalczania seksualnego wykorzystywania dzieci i pornografii dziecięcej.

Szczególny nacisk zostanie położony na pomoc ofiarom, między innymi ofiarom terroryzmu, 

a także ofiarom przemocy związanej z płcią i przemocy domowej. W tym celu kontynuowane będą 

prace nad europejskimi ramami prawnymi, tak by usunąć przeszkody utrudniające skuteczne 

wdrażanie środków ochrony na całym terytorium UE i zapewnić zagrożonym ofiarom niezbędną 

ochronę niezależnie od ich miejsca pobytu. Zgodnie z programem sztokholmskim trzy prezydencje 

będą kontynuowały prace nad europejskim nakazem ochrony. 

Współpraca sądowa w sprawach cywilnych

Trzy prezydencje skupią się na prawie rodzinnym stanowiącym ważny obszar oddziaływujący na 

codzienne życie obywateli UE. Kontynuowane będą prace nad harmonizacją przepisów 

dotyczących konfliktu jurysdykcji i praw. Tematem prac będą również inne aspekty prawa 

rodzinnego, mianowicie przyjęcie rozporządzenia w sprawie majątkowych stosunków 

małżeńskich, a także rozporządzenia dotyczącego prawa właściwego i jurysdykcji w sprawach 

rozwodowych.

Kontynuowane będą prace nad rozporządzeniem dotyczącym dziedziczenia i testamentów.

Ponadto kontynuowane będą prace nad dalszym rozwojem zasady wzajemnego uznawania. W tym 

kontekście priorytetem trzech prezydencji będzie zmiana rozporządzenia 44/2001/WE, 

a szczególna uwaga zostanie poświęcona zniesieniu procedury exequatur w przypadku orzeczeń 

w sprawach cywilnych i handlowych. Wreszcie, prezydencje będą działać na rzecz usprawnienia 

transgranicznego egzekwowania w danym państwie członkowskim orzeczeń wydanych w innym 

państwie członkowskim; przeanalizują w szczególności mechanizmy zajmowania rachunków 

bankowych.



16771/09 pa/KK/ea 77
DQPG PL

Stosunki zewnętrzne w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości

Celem trzech prezydencji będzie rozwijanie zewnętrznego wymiaru przestrzeni wolności, 

bezpieczeństwa i sprawiedliwości. 

Jeśli chodzi o priorytety tematyczne, trzy prezydencje zobowiązują się do kontynuowania działań 

poprzednich prezydencji w dziedzinie imigracji, zwalczania terroryzmu i przestępczości 

zorganizowanej, współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych i sądowej 

w sprawach cywilnych oraz wzmacniania i ochrony praw podstawowych. Usprawniona zostanie 

również współpraca Europolu, Eurojustu i państw trzecich.

Jeśli chodzi o priorytety geograficzne, szczególna uwaga zostanie poświęcona współpracy 

z państwami kandydującymi, państwami Bałkanów Zachodnich oraz państwami uczestniczącymi 

w europejskiej polityce sąsiedztwa i w Partnerstwie Wschodnim. Strategiczny dialog UE–USA, 

partnerstwo z Rosją, dialog i współpraca z Afryką, intensywniejszy, usystematyzowany 

i kompleksowy dialog z Ameryką Łacińską i regionem Karaibów, a także współpraca z państwami 

Azji będą nadal priorytetami trzech prezydencji.

Będą one dążyć do lepszej koordynacji stanowiska UE na forum wszystkich organizacji 

międzynarodowych.
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STOSUNKI ZEWNĘTRZNE

Utworzenie nowego stanowiska Wysokiego Przedstawiciela oraz powołanie Europejskiej Służby 

Działań Zewnętrznych w istotny sposób zintensyfikują zewnętrzne działania UE. Zasadnicze 

znaczenie będzie miało osiągnięcie na początku 2010 roku porozumienia co do decyzji w sprawie 

organizacji i funkcjonowania ESDZ.

Unia będzie nadal działać w ramach europejskiej strategii bezpieczeństwa, kładąc szczególny 

nacisk na nowe zagrożenia, np. związane ze zmianą klimatu i bezpieczeństwem energetycznym. 

Zarządzanie kryzysowe

UE będzie w dalszym ciągu ulepszać wszystkie elementy wspólnej polityki bezpieczeństwa 

i obrony, aby wzmocnić swoją rolę jako globalnego i autonomicznego podmiotu w dziedzinie 

zapobiegania konfliktom, reagowania kryzysowego, zarządzania kryzysowego, stabilizacji 

pokonfliktowej, uwzględniając w szczególności synergie cywilno-wojskowe. Mając na celu 

zwiększenie efektywności zarządzania kryzysowego, zachęcać się będzie do podejmowania nowych 

form współpracy, m.in. do wprowadzania rozwiązań wielonarodowych m.in. w zakresie łączenia 

zasobów, szkoleń i logistyki oraz nowych możliwości przewidzianych w traktacie lizbońskim.

Szczególną uwagę poświęci się realizacji cywilnych i wojskowych celów podstawowych, 

a priorytetem będzie wzmocnienie unijnych zdolności szybkiego reagowania. Dalej analizowane 

będą nowe możliwości rozwoju zdolności cywilnych, natomiast działania w tym zakresie będzie 

kontynuować Europejska Agencja Obrony.

UE będzie dążyć do pogłębienia współpracy z ONZ, NATO, OBWE i UA oraz innymi 

organizacjami międzynarodowymi i regionalnymi. Szczególną uwagę zwróci się na dalsze 

polepszanie stosunków z NATO na politycznym szczeblu strategicznym, także jeżeli chodzi 

o rozwój zdolności.
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Prezydencje podsumują postępy osiągnięte w ostatniej dekadzie w zakresie zapobiegania kryzysom, 

a przy okazji 10. rocznicy przyjęcia unijnego programu zapobiegania konfliktom siłowym 

(programu z Göteborga) zaproponują dalsze działania.

Pierwszeństwo nada się usprawnieniu planowania oraz praktycznego przeprowadzania operacji 

wojskowych i cywilnych. Z należytym uwzględnieniem sytuacji finansowej priorytetowo 

potraktowana zostanie kwestia uruchamiania dostatecznych środków finansowych przeznaczonych 

na wypełnianie przez UE coraz większej liczby zadań w zakresie zarządzania kryzysowego. 

Z okazji 10. rocznicy przyjęcia rezolucji nr 1325 (2000) RB ONZ dotyczącej kobiet, pokoju 

i bezpieczeństwa prezydencje będą propagować prawa człowieka oraz zachęcać do uwzględniania 

aspektu płci w planowaniu i prowadzeniu misji i operacji EPBiO.

Prezydencje będą promować europejską kulturę bezpieczeństwa i obrony i nadal wspierać 

działalność Europejskiego Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony (EKBiO).

Nieproliferacja, rozbrojenie

Wdrażanie strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia będzie kontynuowane.

W tym celu wykorzystane zostaną możliwości, jakie stworzy organizacja międzynarodowych 

spotkań podczas kadencji trzech prezydencji, np. posiedzenia poświęconego przeglądowi Układu 

o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej. Ponadto UE będzie aktywnie uczestniczyć – współpracując 

z państwami trzecimi – we wdrażaniu postanowień rezolucji nr 1887 (2009) RB ONZ.

Trwać będą prace nad wdrażaniem strategii UE w zakresie zwalczania nielegalnego gromadzenia 

broni strzeleckiej i lekkiej i amunicji oraz handlu nimi i kontynuowany będzie czynny udział 

w negocjacjach dotyczących Traktatu o handlu bronią.
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Zwalczanie terroryzmu

Działania dotyczące zewnętrznych aspektów wdrażania strategii UE w dziedzinie walki 

z terroryzmem oraz walki z radykalizacją postaw i werbowaniem terrorystów będą kontynuowane.

Współpraca wielostronna

Unia będzie nadal wspierać reformę ONZ, kładąc szczególny nacisk na zwiększenie spójności 

i wzmocnienie systemu instytucjonalnego dzięki zrównoważonemu rozwojowi trzech filarów, 

mianowicie: pokoju i bezpieczeństwa, zrównoważonego rozwoju i praw człowieka. Finansowy 

wkład UE musi znaleźć należyte odbicie w działalności ONZ. 

Kluczowe znaczenie nadal będzie miało pogłębianie współpracy UE i ONZ w dziedzinie pokoju 

i bezpieczeństwa oraz zwiększanie skuteczności operacji utrzymywania pokoju prowadzonych 

przez ONZ. 

Europejska współpraca konsularna i ochrona obywateli UE

Trzy prezydencje będą pracowały na rzecz ulepszenia ochrony konsularnej obywateli UE na 

terytorium Unii Europejskiej i poza nim, zwłaszcza jeżeli chodzi o pomoc osobom podróżującym 

i obywatelom zamieszkującym za granicą oraz o ich ochronę.

Trwać będą prace nad ustaleniem poziomu minimalnej pomocy konsularnej zapewnianej 

obywatelom państw członkowskich przebywającym poza terytorium UE.

Należy dalej rozwijać działania koordynujące w sytuacjach kryzysowych poza terytorium UE.

Szczególną uwagę poświęci się ocenie koncepcji państwa przewodniego oraz wzmocnieniu 

współpracy konsularnej przez łączenie zasobów konsularnych. W tym względzie priorytetowo 

zostanie potraktowane szkolenie personelu konsularnego, co pozwoli usprawnić współpracę 

w sytuacjach kryzysowych i poszerzyć znajomość prawa UE.
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Na całym terytorium Unii Europejskiej wzmacniana będzie pomoc konsularna oferowana 

obywatelom UE. Należytą uwagę poświęci się również propagowaniu wsparcia dyplomatycznego 

w związku z przesłuchaniami w drodze pomocy prawnej w państwach trzecich.

Prawa człowieka i praworządność

Unia skupi się na silniejszej promocji i ochronie wszystkich praw człowieka i podstawowych 

wolności oraz na propagowaniu ich uniwersalności. Zniesienie kary śmierci to kwestia, która 

pozostanie jednym z priorytetów unijnego programu działań międzynarodowych.

Duży nacisk położy się na uwzględnianie aspektów praw człowieka oraz płci we wszystkich 

unijnych politykach, w tym w EPBiO, w szczególności włączając zagadnienie praw człowieka do 

politycznych dyskusji i dialogów z państwami trzecimi. Szczególną wagę będzie się przywiązywać 

do zapobiegania ludobójstwu i zbrodniom masowym na świecie.

Unia zintensyfikuje także prace w zakresie propagowania praworządności. Walka z bezkarnością 

pozostanie jednym z najważniejszych elementów podejścia UE do budowania i utrzymywania 

trwałego pokoju. UE nadal będzie zdecydowanie wspierać działalność Międzynarodowego 

Trybunału Karnego (MTK) i dążyć do zapewnienia uniwersalności i całkowitego wdrożenia jego 

statutu rzymskiego. Konferencja poświęcona przeglądowi statutu rzymskiego, która odbędzie się 

w 2010 roku, będzie stanowić okazję do ponownego wyrażenia szerokiego poparcia dla 

nieprzerwanego rozwoju międzynarodowego prawa karnego.

Polityka handlowa

Pierwsze od 50 lat światowe kurczenie się gospodarki zasadniczo zmieniło warunki, w jakich Unia 

prowadzi swoja politykę handlową. UE będzie nadal stawia na otwarcie i zaangażowanie, 

odrzucając izolację i wycofanie. W tym kontekście wnioski wyciągnięte z ambitnej, 

zrównoważonej i kompleksowej rundy dauhańskiej pozostaną nadal priorytetem dla UE.

Równocześnie będzie ona dalej wdrażać dwustronne i regionalne umowy handlowe 

z najważniejszymi partnerami w tej dziedzinie.
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W ramach unijnej strategii dostępu do rynku trzy prezydencje będą popierać inicjatywy, które mają 

na celu zwiększenie – przy użyciu wszystkich dostępnych instrumentów – eksportu towarów 

i usług do państw trzecich z przedsiębiorstw europejskich, szczególnie z sektora MŚP. Nadal duże 

znaczenie mają uzgodnione działania służące usunięciu barier pozataryfowych, otwarciu rynków 

zamówień publicznych oraz zwiększeniu ochrony praw własności intelektualnej.

Współpraca na rzecz rozwoju

UE uznaje, że należy dotrzymać wszystkich zobowiązań złożonych na posiedzeniach w Monterrey 

i w Ad-Dausze. W tym celu UE będzie nadal uważnie obserwować, czy realizowane są 

zobowiązania podjęte przez nią w odniesieniu do oficjalnej pomocy rozwojowej (przedstawione 

w Konsensusie europejskim w sprawie rozwoju), a w szczególności cel pośredni UE, zgodnie 

z którym poziom wspólnej pomocy ma osiągnąć 0,56% DNB do roku 2010. UE będzie zwracać 

szczególną uwagę na potrzeby krajów najsłabiej rozwiniętych, a zarazem będzie dalej wspierać 

wszystkie kraje rozwijające się, zarówno te o niskich dochodach, jak i te o średnim dochodzie; 

dzięki temu globalny rozwój będzie bardziej zrównoważony.  

UE będzie nadal promować skuteczność pomocy, jak uzgodniono w planie działania z Akry.

Z myślą o forum wysokiego szczebla w sprawie skuteczności pomocy (które odbędzie się w Seulu 

w 2011 roku) będzie kontynuować realizację tego planu z uwzględnieniem specyficznych 

warunków krajów znajdujących się w trudnej sytuacji. 

UE będzie także monitorować osiąganie milenijnych celów rozwoju oraz postępować zgodnie 

z nimi. Hiszpania, Belgia i Węgry będą ściśle współpracować, przygotowując sesję plenarną 

wysokiego szczebla Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych (wrzesień 2010 roku), aby 

uczcić 10. rocznicę uchwalenia deklaracji milenijnej. W tym kontekście nacisk zostanie położony 

na bezpieczeństwo żywnościowe oraz walkę z głodem i ubóstwem dzięki przyspieszeniu 

zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, wzmocnieniu systemów produkcji rolnej oraz 

gospodarki wodnej i leśnej. Wsparcie zostanie udzielone na poprawę systemów opieki zdrowotnej 

oraz na opracowanie unijnego planu działania w zakresie równości płci i upodmiotowienia kobiet 

na potrzeby europejskich polityk rozwojowych. Ponadto zachęcać się będzie do realizacji 

zobowiązań dotyczących środowiska, które UE złożyła na odpowiednich konferencjach.
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Jeżeli chodzi o stosunki z państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP), UE zadba o to, by 

zakończono drugi przegląd umowy z Kotonu, będzie pracować nad zawarciem i realizacją umów 

o partnerstwie gospodarczym gwarantujących integrację regionalną oraz rozwój państw AKP, 

a także będzie zachęcać do wdrażania wspomnianych umów oraz do innych form integracji 

regionalnej, także w ramach pakietów pomocy na rzecz wymiany handlowej.

Kwestią priorytetową będzie również zacieśnianie partnerstw transatlantyckich w zakresie 

współpracy na rzecz rozwoju oraz propagowanie współpracy z nowymi darczyńcami (Chiny, 

Brazylia, Indie).

Ponadto trzy prezydencje będą rozpowszechniać wśród obywateli UE wiedzę na temat konieczności 

kontynuacji działań w imię solidarności z krajami znajdującymi się w potrzebie, które silniej 

odczuwają negatywne skutki bieżącej sytuacji gospodarczej.

Kraje Europy Zachodniej nienależące do UE

UE będzie nadal rozwijać współpracę z trzema krajami EOG (Norwegią, Islandią 

i Liechtensteinem) i zintensyfikuje wspólne działania ze Szwajcarią, w miarę możliwości 

zawierając nową umowę ramową. UE zacieśni także współpracę w zakresie zwalczania oszustw 

i w sprawach podatkowych z Liechtensteinem, Andorą, Monako, San Marino i Szwajcarią, 

zawierając nowe lub aktualizując obowiązujące umowy.
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Bałkany Zachodnie

Działania, których celem jest przystąpienie państw Bałkanów Zachodnich do UE, będą 

kontynuowane, zgodnie z odnowionym konsensusem w sprawie rozszerzenia z grudnia 2006 roku.

Proces stabilizacji i stowarzyszenia określony w agendzie z Salonik nadal będzie najistotniejszym 

narzędziem realizacji tego celu. UE nadal będzie pomagać państwom Bałkanów Zachodnich 

w przeprowadzaniu reform politycznych, gospodarczych i instytucjonalnych i będzie udzielać 

ciągłego wsparcia współpracy regionalnej tych państw. Szczególną uwagę poświęci się pełnej 

realizacji układów o stabilizacji i stowarzyszeniu, które zostały zawarte z państwami partnerskimi, 

jak również spełnieniu kryteriów SAP. Kontynuowane będą prace, których celem jest zawarcie 

układu o stabilizacji i stowarzyszeniu z Bośnią i Hercegowiną (oraz ratyfikacja i realizacja układu 

z Serbią). Planowane jest także osiągnięcie postępów, jeżeli chodzi o realizację programów 

przewidujących liberalizację reżimu wizowego. 

Sąsiedztwo: Europa Wschodnia i region śródziemnomorski 

Unia nadal będzie wzmacniać europejską politykę sąsiedztwa (EPS) jako jednolite i spójne ramy 

polityczne, dbając zarazem o jej wschodni i południowy wymiar.

Jeżeli chodzi o wymiar wschodni – promowanie wśród wschodnich sąsiadów stabilności, dobrych 

rządów i rozwoju gospodarczego utrzymuje strategiczne znaczenie dla Unii Europejskiej. W tym 

kontekście Unia będzie kontynuowała wdrażanie Partnerstwa Wschodniego poprzez głębsze 

dwustronne zaangażowanie, a także będzie dążyć do stworzenia nowych wielostronnych ram 

obejmujących UE, Armenię, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzję, Republikę Mołdowy i Ukrainę z myślą 

o przyspieszeniu reform, zbliżaniu przepisów oraz dalszej integracji gospodarczej. Ponadto 

zaplanowano, że w ciągu kolejnych 18 miesięcy kontynuowane będą negocjacje w sprawie 

dogłębnych i kompleksowych umów o wolnym handlu z partnerami, którzy są członkami WTO i są 

gotowi dotrzymać swoich zobowiązań. Jeżeli stworzy się warunki dla dobrze zarządzanej 

i bezpiecznej mobilności, podjęte zostaną kolejne działania – indywidualnie dla każdego przypadku 

– na rzecz długoterminowego celu, jakim jest liberalizacja reżimu wizowego. Drugi szczyt 

Partnerstwa Wschodniego odbędzie się w pierwszej połowie 2011 roku.
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Jeżeli chodzi o wymiar południowy – działaniom Unii dla Śródziemnomorza nada się szybsze 

tempo poprzez organizację drugiego szczytu tej Unii w pierwszej połowie 2010 roku oraz przyjęcie 

pierwszego programu jej prac na lata 2010–2012. Kolejnym priorytetem będzie skuteczne i sprawne 

funkcjonowanie sekretariatu, który zostanie utworzony w Barcelonie.

Jeżeli chodzi o kontakty dwustronne, szczególną uwagę poświęci się ramom dwustronnych relacji 

z Marokiem, Izraelem, Tunezją, Egiptem i Jordanią, a jednocześnie nadal rozwijane będą stosunki 

z Algierią, Libanem i Autonomią Palestyńską. Nadal będzie się dążyć do podpisania umowy 

z Syrią; planowana jest także kontynuacja negocjacji w sprawie umowy z Libią. W pierwszej 

połowie 2010 roku zostanie zorganizowany pierwszy szczyt UE–Maroko.

UE będzie również dalej realizować europejskie strategie regionalne, takie jak wymiar północny 

i synergia czarnomorska, dbając o komplementarność z EPS i innymi unijnymi inicjatywami 

regionalnymi.

Stosunki z Rosją

Unia będzie dalej rozwijać partnerstwo strategiczne z Rosją oparte na wspólnych interesach 

i wartościach. Nie ustaną wysiłki na rzecz osiągnięcia postępów w negocjacjach dotyczących nowej 

umowy UE–Rosja, a także w realizacji programów działań określonych dla czterech wspólnych 

obszarów. Unia będzie ponaglać Rosję, by zakończyła procedurę przystąpienia do WTO (co utoruje 

drogę nowej dwustronnej umowie o wolnym handlu) oraz by pracowała nad rozwiązaniem 

pozostałych nierozstrzygniętych kwestii. Unia zadba także o spójność i ciągłość kolejnych 

szczytów, które zaplanowano z Rosją. 

Azja Środkowa

W ciągu tych osiemnastu miesięcy UE będzie realizować swoją strategię wobec Azji Środkowej 

w siedmiu głównych dziedzinach: prawa człowieka, praworządność, dobre rządy i demokratyzacja, 

edukacja, rozwój gospodarczy, handel i inwestycje, energia i transport, środowisko i woda, wspólne 

zagrożenia i wyzwania oraz dialog międzykulturowy. Ponadto UE sprawdzi, jakie są możliwości 

zacieśnienia współpracy z państwami Azji Środkowej.
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Bliski Wschód

We współpracy z regionalnymi i międzynarodowymi partnerami Unia będzie dalej wspierać 

wszelkie działania zmierzające do znalezienia kompleksowego rozwiązania pokojowego na Bliskim 

Wschodzie, przewidującego współistnienie dwóch państw. Unia nadal będzie aktywnie 

uczestniczyć w pracach nad zacieśnianiem stosunków z państwami regionu, m.in. szukając nowych 

możliwości i zgłaszając propozycje wspierające realizację porozumienia pokojowego. 

Unia będzie dalej uważnie śledzić rozwój wydarzeń w Iranie i wspierać dążenia do 

długoterminowego wynegocjowanego rozwiązania kwestii jądrowej, co stanowi część szerszego 

programu działań z Iranem.

Unia będzie nieprzerwanie wspierać Irak, tak by stał się bezpiecznym, stabilnym, demokratycznym, 

bogatym i zjednoczonym krajem, i dążyć do zakończenia negocjacji w sprawie umowy o handlu 

i współpracy z tym państwem. Najważniejszym celem pozostaje dla UE finalizacja negocjacji 

w sprawie umowy o wolnym handlu z Radą Współpracy Państw Zatoki. 

Stosunki transatlantyckie

Stosunki transatlantyckie nadal będą kwestia priorytetową w programie UE. Planuje się 

kontynuację działań mających na celu wzmocnienie partnerstwa strategicznego UE –USA ze 

szczególnym uwzględnieniem najważniejszych zagadnień wielostronnych, czyli zmiany klimatu, 

energii, kryzysu gospodarczego i finansowego, zarządzania kryzysowego i współpracy na rzecz 

rozwoju. W dziedzinie energii dołoży się wszelkich starań, by skutecznie wykorzystać działania 

Rady ds. Energii UE–USA. Dalej prowadzony będzie program współpracy gospodarczej z roku 

2007 i dialog regulacyjny, w szczególności dzięki pracom Transatlantyckiej Rady Gospodarczej. 

Odnowiony program polityczny obejmie pogłębiony dialog i ewentualnie wspólne działania 

w zakresie kwestii regionalnych, nieproliferacji i rozbrojenia oraz bezpieczeństwa. Zbadane zostaną 

możliwości dalszej współpracy w dziedzinie wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości oraz 

walki z terroryzmem.
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Pogłębione zostaną bliskie stosunki z Kanadą i kontynuowane będą prace nad nową kompleksową 

umową gospodarczą oraz prace w innych dziedzinach.

Afryka

UE zamierza nadal kłaść nacisk na realizację wspólnej strategii UE–Afryka oraz odnośnego planu 

działania. Szczególną uwagę należy zwrócić na działania w dziedzinie pokoju i bezpieczeństwa, 

energii, zmiany klimatu, handlu, poszanowania praw człowieka, demokracji, praworządności oraz 

na kwestie migracji. UE i Afryka wspólnie zorganizują w drugiej połowie 2010 roku trzeci szczyt 

UE–Afryka.

Propagowanie pokoju i bezpieczeństwa w Afryce pozostaje jednym z najważniejszych celów 

w ramach polityki działania UE na tym kontynencie. UE będzie nadal współpracować z Unią 

Afrykańską (UA), aby umożliwić jej odgrywanie ważnej roli w zapobieganiu konfliktom w całej 

Afryce i ich rozwiązywaniu. UE  będzie w dalszym ciągu udzielać wsparcia w procesach 

zapobiegania konfliktom, stabilizacji i pojednania oraz przyczyniać się do budowania zdolności, 

zwłaszcza jeśli chodzi o planowanie i prowadzenie przez UA misji utrzymywania pokoju.

UE będzie dalej obserwować rozwój wydarzeń na obszarach szczególnie zagrożonych kryzysem, 

takich jak region Wielkich Jezior, region Sahelu, Róg Afryki (zwłaszcza Sudan i Somalia) i wraz 

z partnerami regionalnymi i międzynarodowymi będzie włączać się w wysiłki na rzecz stabilizacji 

i rozwiązywania konfliktów.

Azja

Unia poświęci szczególną uwagę rozwijaniu i umacnianiu stosunków z partnerami w Azji. W tym 

względzie 8. szczyt ASEM, który odbędzie się w drugiej połowie 2010 roku, będzie okazją do 

propagowania politycznych i gospodarczych celów UE i do dalszego zacieśnienia stosunków 

z Azją.



16771/09 pa/KK/ea 88
DQPG PL

Stosunki z poszczególnymi państwami w Azji Południowo-Wschodniej także zostaną pogłębione 

dzięki zawarciu i realizacji dwustronnych umów o partnerstwie i współpracy oraz, o ile to możliwe, 

umowy o wolnym handlu z ASEAN-em. UE powinna nadal dążyć do przystąpienia do Traktatu 

o Przyjaźni i Współpracy, co będzie oznaczać, że stanowczo popiera pokój, bezpieczeństwo 

i współpracę w tym regionie, przyczynia się do działań w tym zakresie, a także jest skłonna 

intensywniej i konstruktywnie zaangażować się w integrację regionalną.

Dążyć się będzie również do zawarcia nowych stosunków umownych z Chinami, Koreą 

Południową i Indiami. Jeżeli chodzi o Chiny, UE będzie kontynuować starania, by poszerzyć 

stosunki gospodarcze i zacieśnić kontakty polityczne z tym ważnym partnerem. Dialog na temat 

praw człowieka będzie nadal istotnym elementem stosunków z Chinami. W relacjach UE–Indie 

kolejnym logicznym krokiem byłyby negocjacje w sprawie umowy o partnerstwie i współpracy; UE 

zbada także sposoby współpracy z Indiami w tej kwestii.

UE będzie uważnie obserwować przebieg wydarzeń na Półwyspie Koreańskim, tak by wspierać 

stabilność w tym regionie. Jak tylko wejdą w życie nowe ramy prawne, UE będzie się starać, by 

nadać stosunkom z Republiką Korei rangę partnerstwa strategicznego.

UE będzie aktywnie obserwować rozwój sytuacji w Związku Myanmar/Birmie i wspierać działania 

podmiotów regionalnych oraz ONZ, które mają na celu ułatwienie przemian demokratycznych, 

zwłaszcza w kontekście wyborów zaplanowanych na rok 2010. 

UE będzie nadal obecna w Afganistanie i Pakistanie, kontynuując wdrażanie planu wzmocnienia 

działań UE w tym regionie z uwzględnieniem wymiaru regionalnego. UE jest zdecydowana 

współdziałać z nowym rządem afgańskim, by wspierać Afganistan w stawianiu czoła wyzwaniom, 

z którymi przyszło się temu państwu mierzyć.
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Ameryka Łacińska i Karaiby

Stosunki z Ameryką Łacińską będą dalej pogłębiane. Na 6. szczycie UE–Ameryka Łacińska 

i Karaiby, który odbędzie się w pierwszej połowie 2010 roku, nastąpi podsumowanie realizacji 

planu działania i powołanie fundacji  UE–Ameryka Łacińska i Karaiby. Szczyt z Meksykiem 

zostanie zorganizowany w pierwszej połowie roku 2010, a czwarty szczyt UE–Brazylia – w drugiej.

Kontynuowane będą prace nad realizacją partnerstw strategicznych i planów działania 

uzgodnionych razem z Meksykiem i Brazylią.

Stosunki z poszczególnymi państwami lub grupami państw również będą pogłębiane i w tym celu 

przewiduje się, że w ciągu najbliższych 18 miesięcy zorganizowane zostaną dwustronne szczyty 

z Chile, Ameryką Środkową, Wspólnotą Andyjską, CARIFORUM i Mercosurem. 

Duży nacisk zostanie położony na zawarcie i podpisanie układów o stowarzyszeniu z państwami 

Ameryki Środkowej i podpisanie umowy wielostronnej z państwami Wspólnoty Andyjskiej oraz na 

wznowienie i kontynuowanie negocjacji w sprawie układu o stowarzyszeniu z Mercosurem.
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