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RADA EUROPEJSKA W DNIACH 21-22 MARCA 2019 R.
Marcowy szczyt rozpoczął się w czwartek 21 marca 2019 r. od wymiany poglądów
z Antonio Tajanim, przewodniczącym Parlamentu Europejskiego. Kolejnym punktem
było spotkanie ws. brexitu z premier Theresą May, po którym przywódcy
kontynuowali temat wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej w gronie 27
państw członkowskich.
W piątek 22 marca 2019 r. przywódcy państw członkowskich zajmowali się
długoterminowymi zagadnieniami, takimi jak m.in. wzmocnienie bazy gospodarczej
UE, zwalczanie nieuczciwych praktyk i przeciwdziałanie zmianie klimatu. Kolejnym
tematem była wymiana poglądów nt. relacji z Chinami przed zbliżającym się szczytem
dwustronnym. Rada wysłuchała również prezydenta Rumunii, który poinformował o
stanie realizacji poprzednich konkluzji i przyjęła konkluzje ws. art. 50 i pozostałych
poruszanych tematów.
Był to drugi szczyt europejski od 2015 r. podczas którego nie dyskutowano nt. migracji.
Specjalne posiedzenie Rady Europejskiej (art. 50)
W czwartek 21 marca 2019 r. w trakcie spotkania z premier Theresą May przywódcy
27 państw członkowskich odnotowali jej list z 20 marca 2019 r., w którym wnioskuje
o odroczenie daty wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej do 30 czerwca 2019
r. i przeprowadzili rozmowy ma ten temat.

Zgodnie z przyjętymi konkluzjami UE-27 podjęła decyzję o odroczeniu brexitu,
uzależniając jego datę od kroków strony brytyjskiej. Jeśli w ostatnim tygodniu marca
br. brytyjska Izba Gmin przyjmie wynegocjowane porozumienie, Wielka Brytania
wystąpi z Unii w dniu 22 maja 2019 r., natomiast w przeciwnym wypadku brexit
nastąpi 12 kwietnia 2019 r.
Jak powiedział Donald Tusk, przewodniczący Rady, do tej daty tj. 12 kwietnia br.
wszystkie opcje pozostają możliwe, a Wlk. Brytania może podjąć decyzję
o wystąpieniu z UE na podstawie umowy, bez umowy, może wycofać wniosek ws.
wystąpienia lub wystąpić o dłuższe odroczenie. Ta ostatnia możliwość oznaczałaby
konieczność

przeprowadzenia

w

Wlk.

Brytanii

wyborów

do

Parlamentu

Europejskiego.
Rada zatwierdziła również dokument uzupełniający umowę o wystąpieniu i wspólne
oświadczenie ustalone przez przewodniczącego Komisji Europejskiej i premier
Wielkiej Brytanii w Strasburgu w dniu 11 marca 2019 r.
Rada ponownie potwierdziła, że nie ma możliwość renegocjacji porozumienia.
W dniu 22 marca 2019 r. podjęła decyzję, która nadała formę oficjalną porozumieniu
politycznemu zawartemu dzień wcześniej.
Pozostałe tematy
W piątek 22 marca 2019 r. debata koncentrowała się wokół czterech głównych
tematów: zatrudnienia, wzrostu gospodarczego i konkurencyjności; zmian klimatu;
stosunków zewnętrznych i zwalczania dezinformacji w kontekście zbliżających się
wyborów do Parlamentu Europejskiego. Obrady zakończyły się przyjęciem konkluzji.
Wnioski ws. polityki społeczno-gospodarczej dotyczyły w głównej mierze
długoterminowej wizji „asertywnej polityki przemysłowej”. Rada podkreśla
konieczność pogłębienia jednolitego rynku, zwłaszcza pod kątem rozwoju sektora
usług cyfrowych i usunięcie nieuzasadnionych barier rozwoju rynku, jak również
nietworzenia nowych. Ponawia apel o pogłębienie unii rynków kapitałowych, unii
energetycznej i sprawiedliwego opodatkowania. Opowiada się też za dalszym
wsparciem Europejskiej Rady ds. Innowacji.
Rada zwraca się do Komisji Europejskiej o opracowanie trzech koncepcji:
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1. Długofalowego planu działania, który pomoże lepiej wdrażać i egzekwować
przepisy jednolitego rynku. Ma on powstać w ciągu roku w koordynacji
z państwami członkowskimi.
2. Długoterminowej wizji przyszłości przemysłu, której mają towarzyszyć
konkretne środki wykonawcze. Termin na jej przedstawienie mija z końcem
2019 r.
3. Skoordynowanego podejścia i zaleceń gwarantujących bezpieczeństwo sieci
komunikacyjnych piątej generacji.
Zwraca też uwagę, że Komisja Europejska do końca 2019 r. określi sposoby
zlikwidowania luk w prawie unijnym umożliwiających państwom trzecim działania
powodujące zakłócenia w funkcjonowaniu jednolitego rynku.
Postulaty te są zbieżne z treścią „Francusko-niemieckiego manifestu na rzecz
europejskiej polityki przemysłowej XXI wieku"

(jez. ang.) z

19 lutego 2019 r. i pewnymi

elementami listu (jez. ang.) premierów i prezydent siedemnastu państw członkowskich,
w tym Polski, z 26 lutego 2019 r. W dokumencie tym premierzy Polski, Czech, Słowacji,
Słowenii, Chorwacji, Malty, Portugalii, Irlandii, państw Beneluksu, państw
skandynawskich, Estonii, Łotwy oraz prezydent Litwy piszą o wzmocnieniu wspólnego
rynku i prowadzeniu wspólnej polityki cyfrowej. Wskazują ponadto siedem
priorytetowych obszarów rozwoju wspólnego rynku.

Rada potwierdziła poparcie dla systemu wolnego handlu, sprzeciwiając się wszelkim
formom protekcjonizmu. Opowiada się jednocześnie za szybkim rozpoczęciem
negocjacji handlowych ze Stanami Zjednoczonymi pod kątem realizacji treści
wspólnego oświadczenia USA i UE z lipca ubiegłego roku.
W krótkich konkluzjach ws. klimatu Rada opowiada się za długoterminową unijną
strategią osiągnięcia przez gospodarkę UE neutralności klimatycznej, jednak bez
wyznaczania terminu. Strategia ma być przedstawiona do 2020 r. i uwzględniać
specyfikę państw członkowskich oraz konkurencyjność europejskiego przemysłu.
Rada apeluje do ministrów o intensyfikację prac w tym względzie pod kątem dalszej
dyskusji na kolejnym szczycie w czerwcu br.

Konkluzje ws. stosunków zewnętrznych skupiają się na trzech sprawach.
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W piątą rocznicę nielegalnej aneksji Krymu przez Rosję Rada przypomina swoje
poparcie dla integralności terytorialnej Ukrainy i potwierdza, że będzie kontynuować
politykę nieuznawania aneksji.
W trakcie obrad odbyła się też dyskusja nt. relacji z Chinami dotycząca określenia
spójnego europejskiego stanowiska do tego państwa. Miała ona miejsce przed dwoma
europejsko-chińskimi forami, które odbędą się w kwietniu br. W dniu 9 kwietnia 2019
r. odbędzie się szczyt dwustronnym UE-Chiny, natomiast w dniu 12 kwietnia br.
w Dubrowniku rozpocznie się forum 16+1, w którym wezmą udział państwa Europy
Środkowo-Wschodniej.
Celem debaty opartej na komunikacie Komisji Europejskiej „UE-Chiny - perspektywa
strategiczna” było znalezienie sposobu przywrócenia równowagi w chińskoeuropejskich stosunkach handlowych.
Trzecim poruszonym tematem były działania humanitarne Unii w związku ze
zniszczeniami spowodowanymi przez cyklon Idai w Afryce.
Rada debatowała również nad zwalczaniem dezinformacji w kontekście zapewnienia
wolnych

i uczciwych

wyborów, zwłaszcza

do

Parlamentu

Europejskiego.

W konkluzjach wzywa podmioty prywatne do wdrożenia kodeksu postępowania dot.
walki

z

nieprawdziwymi

informacjami

rozpowszechnianymi

w

sieciach

społecznościowych i na platformach internetowych. Rada powróci do tematu podczas
czerwcowego szczytu.
Na marginesie szczytu odbyło się spotkanie z premierami Islandii, Lichtensteinu
i Norwegii z okazji 25-lecia podpisania porozumienia o Europejskim Obszarze
Gospodarczym.
Oprac. W. Kuźma
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