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PRIORYTETY PREZYDENCJI FRANCUSKIEJ 
 

 

1 stycznia 2021 r. rozpoczęła się sześciomiesięczna francuska prezydencja w Radzie 

Unii Europejskiej. Francja już po raz trzynasty będzie przewodzić pracom Rady UE 

(1959, 1962, 1965, 1968, 1971, 1974, 1979, 1984, 1989, 1995, 2000, 2008) po ponad 

trzynastoletniej przerwie. Motto brzmi „Odbudowa, siła i poczucie przynależności” 

(Relance, Puissance, Appartenance) i wokół tych haseł skupiają się najważniejsze cele 

prezydencji. Jej organizacja będzie przebiegała pod znakiem wyborów, najpierw 

prezydenckich (10 i 24 kwietnia 2022 r.), a następnie parlamentarnych (12 i 19 

czerwca), a większość spotkań odbędzie się od stycznia do marca. 

 

Pierwszy temat – „Odbudowa” - to strategia gospodarcza i kwestie budżetowe. 

Prezydencja chce nakreślić nowy europejski model wzrostu w perspektywie roku 

2030, którego głównymi elementami ma być produkcja z poszanowaniem 

europejskiego modelu społecznego i regulacji. Opracowaniem modelu zajmie się 

nadzwyczajny szczyt europejskich przywódców, który odbędzie się w dniach 10 i 11 

marca we Francji. Główny nacisk ma zostać położony na tworzenie miejsc pracy  

i uczynienie z Europy kontynentu produkcji oraz innowacji (technologie wodorowe, 

akumulatory, przestrzeń kosmiczna, półprzewodniki, chmury obliczeniowe). 

Priorytetem będzie również nadrobienie dystansu wobec Chin oraz USA w takich 

kwestiach jak chmury obliczeniowe, oraz półprzewodniki, mając na uwadze 

reindustrializację i tworzenie suwerenności technologicznej Europy.  
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Prezydencja uważa, że niezbędnym warunkiem realizacji tej strategii, jak również 

transformacji cyfrowej i ekologicznej jest budowa uproszczonych i przejrzystych ram 

budżetowych i finansowych. Podczas marcowego szczytu prezydencja chce 

przedyskutować reformę stworzonych w latach 90. kryteriów z Maastricht, 

niepozwalających na przekroczenia deficytu o 3%, które zostały zawieszone na czas 

pandemii. Francja uważa je za przestarzałe i chce więcej, aby państwa członkowskie 

miały więcej elastyczności w polityce budżetowej. Chce również wyłączenia 

inwestycji z kryteriów konwergencji, uważając, że bez wielkich programów 

inwestycyjnych transformacje cyfrowa i ekologiczna się nie powiodą. W tym zakresie 

prezydencja może liczyć na poparcie państw południa Unii, które mniej korzystają na 

wspólnej walucie ze względu na cykliczność ich gospodarek.  

Co do ochrony klimatu prezydencja uważa, że dekarbonizacja powinna być zgodna  

z programem wzrostu gospodarczego. Chce doprowadzić do postępu w pracach nad 

pakietem „Gotowi na 55”, a zwłaszcza jednym z jego elementów – tzw. podatkiem 

węglowym (CBMA), łącząc ochronę klimatu z zachowaniem konkurencyjności 

europejskiego przemysłu. Prezydencja chcę również wprowadzić elementy polityki 

klimatycznej do polityki handlowej, promując tzw. klauzule lustrzane w negocjacjach 

umów handlowych z państwami trzecimi, zawierających wymogi środowiskowe,  

w tym dot. wylesiania, i społeczne.  

W ramach drugiego tematu – „Siła” – Francja chce wzmocnić zewnętrzny wymiar 

Europy, która jak powiedział prezydent Macron w swoim przemówieniu 

telewizyjnym w dniu 9 grudnia 2021r., powinna „być silna na arenie globalnej,  

w pełni suwerenna, wolna w swoich wyborach i panująca nad swoim losem”. Francja 

odchodzi od historycznej tendencji przekazywanie instytucjom unijnym kolejnych 

kompetencji, chce natomiast, aby Unia jako całość liczyła się bardziej w skali 

globalnej wykorzystując takie narzędzia jak wspólna polityka obronna czy polityka 

handlowa. Ta autonomiczna suwerenność ma pomóc Europie sprostać transformacji 

cyfrowej, klimatycznej oraz piętrzącym się ostatnio wyzwaniom geopolitycznym. 

Suwerenna Europa to również Unia zdolna do kontroli granic, zwłaszcza  

w kontekście wojny hybrydowej na zewnętrznych granicach Polski, Litwy i Łotwy, 

handlu i przemytu ludzi przez kanał La Manche oraz nadużywania prawa do azylu.  

Z tego powodu Francja chce zainicjować reformę strefy Schengen wokół trzech 
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priorytetów. Po pierwsze będzie dążyć do ustanowienie politycznego kierownictwa 

Schengen, tak jak w przypadku strefy euro, z regularnymi spotkaniami ministrów 

odpowiedzialnych za te kwestie. Po drugie Francja chce utworzyć „awaryjny 

mechanizm wsparcia granic w razie kryzysu”, aktywowanego, gdy państwo 

członkowskie będzie nagle musiało zmierzyć się z kryzysem, który wymaga 

wzmocnienia kontroli na zewnętrznych granicach Unii. Wreszcie po trzecie chce 

poczynić postępy w sprawie tzw. Pakietu Azylu i Migracji obejmującego nie tylko 

współpracę z krajami pochodzenia, zwalczanie handlu ludźmi, ale również 

harmonizację zarządzania przepływami wtórnymi migrantów na terytorium UE. 

Kluczowym elementem suwerennej Europy ma być postęp w zakresie polityki 

obronnej na bazie dotychczasowej współpracy od 2017 r. w ramach tzw. 

strategicznego kompasu. Ta europejska biała księga obrony i bezpieczeństwa 

zapoczątkowana podczas prezydencji niemieckiej ma zostać skonkretyzowana 

podczas marcowego szczytu Rady z myślą o przedstawieniu wspólnego stanowiska 

na czerwcowy szczyt NATO w Madrycie. Prezydencja chce również wpłynąć na 

politykę Unii wobec najbliższego sąsiedztwa, zwłaszcza Afryki (szczyt pomiędzy Unią 

Afrykańską i Unią Europejską w Brukseli, współpraca ws. Wielkiego Zielonego Muru) 

i w mniejszym stopniu Bałkanów Zachodnich (czerwcowa konferencja i program 

inwestycyjny).  

Trzeci temat – „Poczucie przynależności” – to ogólnie rzecz biorąc wartości 

europejskie, a bardziej szczegółowo praworządność, współpraca kulturalna  

i edukacyjna oraz Konferencja ws. przyszłości Europy. Odnośnie do praworządności 

program przewiduje, że „Prezydencja będzie zdecydowanie przyczyniać się do 

umacniania państwa prawa, będącego warunkiem wstępnym prawidłowego 

funkcjonowania Unii, opartego na wzajemnym zaufaniu i pewności prawnej  

w stosowaniu wspólnych zasad. Zgodnie z instrumentami prewencyjnymi 

instrumentów prewencyjnych, prezydencja będzie kontynuować dialog prowadzony 

na podstawie rocznego sprawozdania Komisji, w tym szczegółowe dyskusje 

skoncentrowane na pięciu państwach członkowskich w pierwszej połowie roku”. 

Prezydencja będzie również „wspierać Komisję w jej roli strażnika traktatów UE 

poprzez wykorzystanie instrumentów przewidzianych w art. 7 TUE, w poszukiwaniu 

rozwiązań określonych problemów poprzez prowadzenie otwartego  



 4 / 5 

i konstruktywnego dialogu. Wreszcie, prezydencja będzie dążyć do zapewnienia 

szybkiego i właściwego wdrożenia mechanizmu warunkowości w celu ochrony 

budżetu Unii”. Zgodnie ze wstępnym porządkiem obrad Rady wysłuchanie o Polsce 

na forum Rady ds. Ogólnych odbędzie się w dniu 22 marca,  

a nt. Węgier w dniu 30 maja.  Z kolei w dniach 3-4 marca podczas nieformalnego 

spotkania ministrów ds. europejskich (Rada do Spraw Ogólnych) w Arles prezydencja 

podejmie temat usprawnienia procedury z art. 7, ale nie przyjmie żadnych konkluzji 

w tym zakresie. Prezydencja ponadto z inicjatywy francuskich sądów najwyższych 

zorganizuje w dniu 22 lutego seminarium poświęcone dialogowi sądowemu  

i praworządności. Prezydencja będzie również promować Kartę Praw Podstawowych 

i ochronę praw podstawowych w Unii Europejskiej. Będzie również wspierać 

negocjacje toczące się w Strasburgu ws. przystąpienia Unii Europejskiej do 

Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.  

Prezydencja chce również  ustanowić europejski fundusz wsparcia dla niezależnego 

dziennikarstwa oraz rozszerzyć wykaz przestępstw europejskich o przestępstwa  

z nienawiści i mowę nienawiści (zwalczanie rasizmu i antysemityzmu oraz przemocy 

wobec kobiet).  

Główne priorytety legislacyjne prezydencji to podatek węglowy (CBAM), Kompas 

strategiczny, dyrektywa w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w UE, 

akt o rynkach cyfrowych/akt o usługach cyfrowych (DMA/DSA), nowa strategia 

Schengen wraz z przeglądem kodeksu granicznego Schengen oraz Europejski akt 

prawny o mikroczipach. 

Program prezydencji wpisuje się w 18-miesięczny program Rady sformułowany przez 

prezydencje francuską, czeską i szwedzką. Program prezydencji szerzej przedstawi 

prezydent Macron podczas sesji Parlamentu Europejskiego w Strasburgu w dniu 19 

stycznia.  

Główne wydarzenia w kalendarzu francuskiej prezydencji to szczyt UE-Unia 

Afrykańska w dniach 17-18 lutego, szczyt w celu zainicjowania debaty na temat 

nowego europejskiego modelu wzrostu w dniach 10-11 marca, szczyt społeczny  

z udziałem Parlamentu i Komisji w dniu 23 marca oraz konferencja UE-Bałkany 

Zachodnie w czerwcu. Odbędzie się również 20 nieformalnych spotkań 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14736-2021-INIT/fr/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14441-2021-INIT/pl/pdf
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/media/qh4cg0qq/en_programme-pfue-v1-2.pdf
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/en/events/?Page=1&etrans=pl
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ministerialnych w różnych (często niewielkich) miastach Francji oraz co najmniej 50 

formalnych rad w Brukseli i Luksemburgu. 

Mając na uwadze, że 1 stycznia 2022 r. przypada również 20. rocznica wprowadzenia 

euro, Francja przez sześć miesięcy swojej prezydencji wyemituje 30 mln sztuk monet 

o nominale 2 euro. Moneta nie będzie miała jedynie charakteru okolicznościowego, 

lecz znajdzie się w obiegu. Na rewersie przedstawia dewizę Republiki wpisaną  

w pięciokąt oraz dąb i drzewo oliwne uosabiające naturę, mądrość i siłę.  

Strona internetowa prezydencji francuskiej. 

 

Oprac. W. Kuźma 

https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/

