Notatka dot. szczytu Rady Europejskiej

W dniach 19-20 października 2017 r. odbył się szczyt Rady Europejskiej.

W czwartek 19 października 2017 r. przywódcy Unii Europejskiej rozmawiali o migracji,
cyfrowej Europie, bezpieczeństwie i obronie oraz stosunkach zewnętrznych.
W konkluzjach odnośnie migracji przywódcy UE zgadzają się, że obecna polityka kontroli nad
granicami przynosi efekty, bo liczba imigrantów uległa wyraźnemu zmniejszeniu.
Jednocześnie Rada chce stosować „kompleksowe, pragmatyczne podejście”, które obejmuje
m.in. gotowość do reagowania na nowe tendencje i ograniczanie zachęt do nielegalnej
migracji. Rada apeluje m.in. o wsparcie dla państw członkowskich bezpośrednio dotkniętych
kryzysem migracyjnym, ścisłą współpracę z Turcją przez wdrożenie umowy o readmisji UETurcja,

współpracę

z państwami Bałkanów Zachodnich oraz o intensyfikację powrotów imigrantów do swoich
krajów pochodzenia. Rada deklaruje wolę jak najszybszego powrotu do pełnego stosowania
systemu Schengen i kontynuację rozmów nt. reformy rozporządzenia dublińskiego na
szczycie w grudniu br. pod kątem osiągnięcia porozumienia w pierwszej połowie 2018 r.
Rada „dostrzega znaczący wkład Włoch” w zatrzymanie napływu nielegalnych imigrantów na
szlaku śródziemnomorskim. Liczba migrantów m.in. dzięki współpracy z Libią spadła na tym
szlaku
o 70% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. W związku z tym Rada wspiera
dalszą współpracę z Libią i jej sąsiadami obejmującą również pomoc finansową pod kątem
zwiększenia kontroli granic i wsparcia społeczności lokalnych mieszkających na szlakach
migracyjnych. Rada chce wspierać projekty migracyjne za pomocą funduszu powierniczego
UE dla Afryki i dążyć do zapewnienia stałej obecności UE w Libii.
W odniesieniu do Cyfrowej Europy Rada Europejska stwierdza, że jest „gotowa zrobić
wszystko, co konieczne, by ułatwić przechodzenie Europy na technologie cyfrowe”. Do
priorytetowych działań zaliczyła:


cyfryzację sektora administracji publicznej i sektora publicznego z uwzględnieniem
koncepcji „jednego okienka” i zasady jednorazowości;
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wypracowanie do końca 2018 r. przyszłościowych ram prawnych -

Strategii

jednolitego rynku cyfrowego;


zapewnienie najwyższej klasy infrastruktury i sieci łączności, takich jak sieci 5G
i zwiększenie dostępności pasma radiowego do 2020 r.;



wypracowanie wspólnego podejścia do cyberbezpieczeństwa, w tym zwalczania
terroryzmu i przestępczości internetowej;



inwestowanie w badania i rozwój oraz umiejętności cyfrowe Europejczyków;



stworzenie nowoczesnego systemu podatkowego uwzględniającego obecność na
rynku przedsiębiorstw cyfrowych, który zapewni sprawiedliwe wywiązywanie się
z obowiązków podatkowych przez przedsiębiorstwa cyfrowe, które nie mają siedziby
na terenie UE.

W konkluzjach dot. bezpieczeństwa i obrony Rada Europejska zauważa rozpoczęcie stałej
współpracy strukturalnej (PESCO) i zwraca uwagę, aby państwa członkowskie w niej
uczestniczące szybko zgłosiły Radzie i Wysokiej Przedstawiciel swój zamiar uczestnictwa pod
kątem rozpoczęcia współpracy przed końcem roku. Jednocześnie Rada chce doprowadzić do
wypracowanie do końca roku porozumienia ws. Europejskiego programu rozwoju przemysłu
obronnego. Z zadowoleniem przyjmuje rozpoczęcie fazy testowej rocznego przeglądu ws.
obronności (CARD).
Odnośnie stosunków zewnętrznych Rada wezwała Koreę Północną do wywiązania się
zobowiązań wynikających z rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ oraz o odstąpienie od
programu jądrowego i programu rakietowych pocisków balistycznych. Rada potwierdziła
poparcie dla porozumienia jądrowego z Iranem.

Antonio TAJANI, przewodniczący Parlamentu Europejskiego, przemawiając na posiedzeniu
Rady Europejskiej, poinformował o uchwaleniu przez komisje Parlamentu sprawozdań nt.
dyrektywy dot. pracowników delegowanych, europejskiego systemu informacji o podróży
oraz zezwoleń na podróż (ETIAS) oraz reformy rozporządzenia dublińskiego, w którym
Parlament proponuje zróżnicowanie traktowania uchodźców i imigrantów ekonomicznych
oraz równomiernie rozkłada obowiązki opieki na państwa członkowskie. Mówiąc o agendzie
cyfrowej podkreślił konieczność wprowadzenia uczciwego opodatkowania przedsiębiorstw
cyfrowych, które powinny płacić podatek w kraju, gdzie faktycznie prowadzona jest
działalność gospodarcza. Mówiąc o negocjacjach dot. Brexitu zwrócił uwagę na drugą
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rezolucję Parlamentu w tej sprawie przyjętą po czwartej rundzie negocjacji, w której
stwierdza się, że brak jest wystarczających postępów do rozpoczęcia drugiej fazy negocjacji.
Mówiąc o dyskusji nt. przyszłości Europy podkreślił przyjęte w lutym br. sprawozdania
Mercedes BRESSO i Elmara BROKA, Guy VERHOFSTADTA oraz Raimera BÖGE i Pervenche
BERÈS. Dodał, że prezydent E. Macron przedstawił szereg propozycji, z których poparł
inicjatywę utworzenia europejskich sił ochrony ludności, która stanie się przedmiotem prac
Komisji Europejskiej.

Wyraził nadzieję na sformalizowanie przez Radę propozycji tzw.

głównych

kandydatów

w wyborach europejskich, zawartej w „Agendzie Liderów”.

W piątek 20 października 2017 r. przywódcy UE omówili „Agendę Przywódców” oraz stan
negocjacji ws. Brexitu.
Rada Europejska jednogłośnie przyjęła „Agendę Przywódców”, przygotowaną przez
przewodniczącego Rady D. Tuska. Jest ona przeglądem najważniejszych zagadnień
i priorytetów, które Przewodniczący chce przedłożyć pod obrady Rady od października br. do
czerwca 2019 r. Jak powiedział Tusk, z przeprowadzonych konsultacji wynika, że sama
realizacja uzgodnień z Bratysławy i Rzymu to za mało, bo widać wolę zintensyfikowania
i ożywienia prac, w tym poprzez wykorzystanie nowych pomysłów. Dodał, że głównym
priorytetem jest zachowanie jedności Unii, a do pozostałych zaliczył znajdowanie realnych
rozwiązań dla realnych problemów obywateli zaniepokojonych kwestiami bezpieczeństwa,
migracji i bezrobocia. Tusk odbył konsultacje z wszystkimi przywódcami państw
członkowskich w tym z premierami państw Grupy Wyszehradzkiej w dniu 13 października
2017 r.
W konkluzjach dot. Brexitu Rada Europejska w gronie 27 państw oceniła stan negocjacji
i zdecydowała o rozpoczęciu wewnętrznych przygotowań do przejścia do drugiej fazy
negocjacji. Rada z zadowoleniem ocenia postępy dot. praw obywateli po pięciu rundach
negocjacji. Jednocześnie poleca negocjatorowi zapewnić uznanie jurysdykcji Europejskiego
Trybunału Sprawiedliwości w sprawach dot. praw obywateli. Zauważa również postępy
w negocjacjach dot. zabezpieczenia porozumienia Wielkopiątkowego i utrzymania wspólnej
strefy podróżowania w Irlandii oraz oczekuje przedstawienia przez Wlk. Brytanię
„elastycznych i kreatywnych rozwiązań” pod kątem uniknięcia „twardej granicy” między
Irlandią Północną a Republiką Irlandii. Odnosi się też do uregulowania zobowiązań
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finansowych przez Wielką Brytanię podkreślając, że państwo to nie przedstawiło jeszcze
konkretnych propozycji.

Bruksela, 23 października 2017 r. oprac. W.
Kuźma
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Na początku posiedzenia członek Rady Europejskiej reprezentujący państwo członkowskie
sprawujące półroczną prezydencję w Radzie przedstawił stan wdrażania wcześniejszych konkluzji
Rady Europejskiej.

I.

MIGRACJA

1.

Podejście stosowane przez państwa członkowskie i instytucje UE w celu zapewnienia pełnej
kontroli nad granicami zewnętrznymi przynosi efekty i musi zostać skonsolidowane. Ogólnie
przepływy migracyjne ulegają wyraźnemu ograniczeniu, a liczba ofiar śmiertelnych na morzu
zmniejszyła się.

2.

Rada Europejska jest zdecydowana w dalszym ciągu realizować kompleksowe, pragmatyczne
i zdecydowane podejście, i stosować je, ilekroć będzie to konieczne. Obejmuje to:
•

zwracanie bacznej uwagi na sytuację na wszystkich szlakach migracyjnych i gotowość
do reagowania na wszelkie nowe tendencje;

•

pragmatyczne, elastyczne i skoordynowane wykorzystywanie wszelkich dostępnych
instrumentów, którymi dysponują UE i państwa członkowskie;

•

wspieranie państw członkowskich, które są bezpośrednio dotknięte lub zaangażowane,
w tym poprzez dalsze wsparcie ze strony agencji UE;

•

ścisłą współpracę zarówno z międzynarodowymi partnerami, jak i z krajami
pochodzenia, tranzytu i wyjazdu;

•

ograniczanie zachęt do nielegalnej migracji poprzez wspieranie skutecznych powrotów;

•

odpowiednie zasoby finansowe i inne.
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3.

Aby skonsolidować i pogłębić to podejście w odniesieniu do wszystkich szlaków
migracyjnych, Rada Europejska wzywa również do:
•

okazania pełnego zaangażowania na rzecz naszej współpracy z Turcją w zakresie
migracji, a także na rzecz wsparcia dla Bałkanów Zachodnich;

•

pełnego i niedyskryminacyjnego wdrożenia umowy o readmisji UE–Turcja
z wszystkimi państwami członkowskimi;

•

zapewnienia znacznej intensyfikacji powrotów poprzez działania, takie jak skuteczne
umowy i uzgodnienia o readmisji, podejmowane na szczeblu zarówno UE, jak i państw
członkowskich; należy w jeszcze większym stopniu wzmocnić Europejską Agencję
Straży Granicznej i Przybrzeżnej, która powinna odgrywać większą rolę
w organizowaniu powrotów;

•

zapewnienia, by misje i operacje w dziedzinie WPBiO zostały w pełni obsadzone
personelem oraz by ich mandaty zostały odpowiednio dostosowane, tak by mogły one
pomagać w zwalczaniu siatek handlarzy i przemytników i w rozbijaniu ich modelu
biznesowego; wspierania działań naszych partnerów z Grupy Pięciu na rzecz Sahelu;

•

stosowania dobrowolnych programów przesiedleń i rozwijania ich wraz z partnerami
międzynarodowymi, w szczególności z Biurem UNHCR;

•

poprawy wymiany informacji i danych w obrębie UE – między państwami
członkowskimi, agencjami WSiSW oraz misjami i operacjami w dziedzinie WPBiO –
jak również z partnerami międzynarodowymi; w tym kontekście Rada Europejska
wzywa do wysyłania do stosownych krajów wspólnych zespołów dochodzeniowośledczych, które będą gotowe do działania;

•

stworzenia i stosowania niezbędnych środków oddziaływania – przy wykorzystaniu
wszelkich stosownych unijnych polityk, instrumentów i narzędzi, w tym w obszarze
rozwoju, handlu i wiz – aby osiągnąć wymierne rezultaty w zakresie zapobiegania
nielegalnej migracji i w zakresie powrotów migrantów o nieuregulowanym statusie.
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4.

Jeżeli chodzi o szlak środkowośródziemnomorski, Rada Europejska:
•

dostrzega znaczący wkład Włoch w działania prowadzone na szlaku
środkowośródziemnomorskim;

•

wzywa do podejmowania dalszych starań przez UE i do wspierania państw
członkowskich, aby powstrzymywać przepływy i zwiększać liczbę powrotów, a także
rozwijać intensywną współpracę z krajami pochodzenia, tranzytu i wyjazdu;

•

przypomina, jak ważna dla zwiększenia zdolności zarządzania granicami jest
współpraca z władzami Libii i wszystkimi jej sąsiadami, oraz podkreśla pilną potrzebę
wspierania rozwoju społeczności lokalnych w Libii zamieszkałych przy szlakach
migracyjnych;

•

zachęca i wzywa do wspierania, również finansowego, wysiłków Biura UNHCR i IOM
w Libii, Sahelu i w regionie, między innymi na rzecz dalszego ułatwiania dobrowolnych
powrotów i przesiedleń oraz poprawy warunków przyjmowania we współpracy
z libijskimi władzami, tak aby zapewnić humanitarne traktowanie migrantów;

•

zobowiązuje się zapewnić wystarczające i ukierunkowane finansowanie, w tym za
pośrednictwem północnoafrykańskiego segmentu funduszu powierniczego UE dla
Afryki, aby wesprzeć konieczne działania związane z migracją w Afryce Północnej
i sfinansować wszystkie istotne projekty realizowane w roku 2017 i w okresie
późniejszym, zapewniając terminowe wypłaty. Powierza Radzie zadanie podjęcia,
z pomocą Komisji, natychmiastowych następczych działań operacyjnych, tak by
zapewnić, że przed grudniową Radą Europejską będą prowadzone działania służące
wypełnieniu tego zobowiązania;

•

wzywa do zwiększenia wysiłków na rzecz szybkiego ustanowienia stałej obecności UE
w Libii z uwzględnieniem warunków na miejscu.
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5.

Rada Europejska wzywa do ścisłego monitorowania sytuacji wzdłuż szlaków
wschodniośródziemnomorskiego i zachodniośródziemnomorskiego w świetle niedawnego
nasilenia przepływów migracyjnych.

6.

Rada Europejska przypomina, że zajęcie się pierwotnymi przyczynami migracji i stworzenie
możliwości gospodarczych i społecznych w krajach tranzytu i pochodzenia jest elementem jej
długoterminowego podejścia do migracji. W tym kontekście Rada Europejska
z zadowoleniem przyjmuje niedawne utworzenie Europejskiego Funduszu na rzecz
Zrównoważonego Rozwoju, który wspiera inwestycje w krajach afrykańskich i krajach
objętych europejską polityką sąsiedztwa. Z zadowoleniem przyjmuje również wdrażanie
opracowanej przez Europejski Bank Inwestycyjny inicjatywy na rzecz budowania odporności,
która służy mobilizowaniu inwestycji w krajach objętych europejską polityką sąsiedztwa.
Oczekuje dyskusji na temat współpracy z partnerami afrykańskimi na zbliżającym się
szczycie Unii Afrykańskiej i Unii Europejskiej.

7.

Rada Europejska przypomina o swoim zaangażowaniu w system Schengen i oświadcza, że
zamierza jak najszybciej powrócić do pełnego stosowania przepisów Schengen, przy
jednoczesnym pełnym uwzględnieniu proporcjonalnych interesów państw członkowskich
w zakresie bezpieczeństwa.

8.

Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje dotychczasowe postępy w zakresie reformy
wspólnego europejskiego systemu azylowego oraz wzywa do dalszej konwergencji
w kierunku osiągnięcia porozumienia, które będzie przewidywało odpowiednią równowagę
między odpowiedzialnością a solidarnością i zapewni odporność na przyszłe kryzysy, zgodnie
z konkluzjami Rady Europejskiej z czerwca 2017 r. Rada Europejska powróci do tej kwestii
na swoim grudniowym posiedzeniu i będzie dążyć do osiągnięcia konsensusu w pierwszej
połowie 2018 r.
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II.

CYFROWA EUROPA

9.

Z Tallińskiego Szczytu Cyfrowego, który odbył się w dniu 29 września 2017 r., wynika
wyraźne przesłanie dotyczące konieczności zapewnienia silniejszej i spójniejszej cyfrowej
Europy. Konkluzje z tego szczytu opracowane przez premiera Jüriego Ratasa stanowią
doskonałą podstawę do dalszych prac na wszystkich poziomach.

10.

Cyfryzacja stwarza ogromne możliwości w zakresie innowacji, wzrostu gospodarczego
i tworzenia miejsc pracy, poprawi naszą konkurencyjność w skali globalnej oraz zwiększy
kreatywność i różnorodność kulturową. Wykorzystanie tych możliwości wymaga wspólnego
podjęcia niektórych wyzwań wynikających z transformacji cyfrowej oraz dokonania
przeglądu polityk, na które wpływ ma cyfryzacja. Rada Europejska jest gotowa zrobić
wszystko, co konieczne, by ułatwić przechodzenie Europy na technologie cyfrowe.

11.

Aby stworzenie cyfrowej Europy powiodło się, UE potrzebuje w szczególności:
•

sektora administracji publicznej i sektora publicznego, które w pełni wkroczyły w erę
cyfrową i są wzorem do naśladowania: administracja elektroniczna i wdrażanie nowych
technologii, dostępność, koncepcja „jednego okienka” oraz zasada jednorazowości,
a także cyfrowy sektor publiczny mają kluczowe znaczenie dla przekształcenia naszych
społeczeństw i wspierania czterech unijnych wolności. Rada Europejska wzywa do
wdrożenia przyjętej w Tallinie ministerialnej deklaracji w sprawie administracji
elektronicznej;
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•

ram regulacyjnych zorientowanych na przyszłość: jednym z kluczowych zadań
pozostaje ukończenie Strategii jednolitego rynku cyfrowego we wszystkich jej
aspektach do końca 2018 roku. Mimo znaczących postępów prace w tej dziedzinie
należy przyspieszyć w celu dotrzymania tego terminu. W tym celu zwołana dodatkowo
na dzień 24 października Rada ds. TTE (Telekomunikacja) powinna rozważyć, jak
przyspieszyć prace i określić priorytety w dziedzinie jednolitego rynku cyfrowego. Do
końca 2017 roku współprawodawcy powinni osiągnąć porozumienie w sprawie
blokowania geograficznego, audiowizualnych usług medialnych i doręczania paczek.
Do czerwca 2018 r. współprawodawcy powinni również porozumieć się w sprawie
wniosku dotyczącego swobodnego przepływu danych nieosobowych i w sprawie
kodeksu łączności elektronicznej. Rada Europejska podkreśla, jak ważne jest
zapewnienie adekwatnych przepisów regulujących przepływy danych wymienianych
z państwami trzecimi w ramach umów handlowych, bez uszczerbku dla ustawodawstwa
UE. Ponadto w trybie priorytetowym należy prowadzić negocjacje w sprawie praw
autorskich oraz w sprawie dyrektywy o treściach cyfrowych. Rada Europejska
podkreśla również konieczność zwiększenia przejrzystości praktyk i zastosowań
platform;

•

najwyższej klasy infrastruktury i sieci łączności: kwestie te wymagają współpracy na
szczeblu UE, między innymi w celu stworzenia w całej UE ultraszybkich
i reprezentujących światową klasę sieci stacjonarnych i ruchomych (5G) oraz
skoordynowanego zwiększenia dostępności widma radiowego do roku 2020 na
jednolitych warunkach regulacyjnych i ekonomicznych; to z kolei wymaga
zaangażowania wszelkich koniecznych zasobów legislacyjnych, w tym wystarczającej
liczby rozmów trójstronnych, na rzecz osiągnięcia porozumienia w sprawie kodeksu
łączności elektronicznej, a także w sprawie niezbędnych przepisów dotyczących widma
radiowego;

•

wspólnego podejścia do cyberbezpieczeństwa: świat cyfrowy wymaga zaufania, które
można zbudować tylko wtedy, gdy zapewnimy bardziej proaktywne uwzględnianie
bezpieczeństwa na etapie projektowania we wszystkich politykach cyfrowych,
zapewnimy odpowiednią certyfikację bezpieczeństwa dla produktów i usług oraz
zwiększymy naszą zdolność w zakresie zapobiegania cyberatakom, ich
powstrzymywania i wykrywania oraz reagowania na takie ataki. W tym celu wnioski
dotyczące cyberbezpieczeństwa powinny zostać opracowane przez Komisję w sposób
całościowy i w stosownym terminie, a następnie bezzwłocznie przeanalizowane,
zgodnie z planem działania, który ma ustanowić Rada;
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•

zwalczania terroryzmu i przestępczości internetowej: należy zwiększyć wysiłki na rzecz
osiągnięcia tego celu, zgodnie z konkluzjami Rady Europejskiej z czerwca 2017 r. Rada
Europejska z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji w sprawie zwalczania
nielegalnych treści w internecie oraz potwierdza, że jest gotowa wspierać przyjmowanie
odpowiednich środków na szczeblu UE, jeśli zaistnieje taka potrzeba;

•

rynków pracy, systemów szkoleń i kształcenia na miarę ery cyfrowej: potrzebne jest
inwestowanie w umiejętności cyfrowe, żeby upodmiotowić wszystkich Europejczyków
i stworzyć im możliwości działania;

•

zdecydowanych działań badawczo-rozwojowych i inwestycyjnych: posłużą one
wsparciu nowych form przedsiębiorczości oraz stymulowaniu i wspomaganiu
transformacji cyfrowej w różnych sektorach i usługach. Do realizacji tego celu mogą
przyczynić się instrumenty unijne, takie jak unijne programy ramowe, w tym program
„Horyzont 2020”, europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne oraz Europejski
Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych. UE powinna również zbadać sposoby
ustanowienia odpowiednich struktur i finansowania w celu wspierania przełomowych
innowacji;

•

świadomości, że nowe trendy wymagają pilnej reakcji: obejmuje to takie kwestie jak
sztuczna inteligencja i technologie blockchain, przy zapewnieniu wysokiego poziomu
ochrony danych, praw cyfrowych i standardów etycznych. Rada Europejska zwraca się
do Komisji, by na początku 2018 r. przedstawiła europejskie podejście do problematyki
sztucznej inteligencji, oraz wzywa Komisję, by przedstawiła niezbędne inicjatywy na
rzecz wzmocnienia warunków ramowych umożliwiających UE badanie nowych rynków
za pomocą opartych na ryzyku radykalnych innowacji i potwierdzenie wiodącej roli jej
przemysłu;
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•

skutecznego i sprawiedliwego systemu podatkowego na miarę ery cyfrowej: należy
zapewnić, by wszystkie przedsiębiorstwa wywiązywały się ze sprawiedliwie
rozłożonych płatności podatkowych oraz by na szczeblu globalnym obowiązywały
równe warunki działania, zgodnie z pracami prowadzonymi obecnie w OECD. Rada
Europejska zwraca się do Rady, by przeprowadziła analizę komunikatu Komisji
dotyczącego tej kwestii, oraz oczekuje, że Komisja przedstawi stosowne wnioski na
początku 2018 r.

12.

Naszym celem musi być utworzenie lepiej zintegrowanego jednolitego rynku oraz
zapewnienie praktycznych korzyści dla europejskich obywateli i przedsiębiorstw. Rada
Europejska będzie uważnie śledzić postępy w tej dziedzinie i zapewni niezbędne wytyczne.
Wzywa instytucje do przyspieszenia prac legislacyjnych, a państwa członkowskie – do
wdrożenia stosownego prawodawstwa unijnego oraz do podjęcia, w ramach swoich
kompetencji, wszelkich wymaganych działań kształtujących nową erę cyfrową. Rada
Europejska zajmie się na swoim szczeblu kwestiami, których nie da się rozwiązać na szczeblu
Rady.
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III. BEZPIECZEŃSTWO I OBRONA
13.

Rada Europejska przywołuje swoje konkluzje z czerwca 2017 r. Z zadowoleniem przyjmuje
znaczące postępy poczynione przez państwa członkowskie w przygotowywaniu zgłoszenia
dotyczącego stałej współpracy strukturalnej (PESCO), obejmującego wspólny wykaz
zobowiązań, oraz w kwestii zarządzania tą współpracą. Zachęca te państwa członkowskie,
które są gotowe to uczynić, aby szybko zgłosiły Radzie i Wysokiemu Przedstawicielowi swój
zamiar uczestnictwa w stałej współpracy strukturalnej. Pozwoliłoby to zainicjować taką formę
współpracy przed końcem roku, z myślą o szybkim wykonaniu zobowiązań, w tym
uruchomieniu pierwszych projektów. Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje
dotychczasowe prace przeprowadzone przez współprawodawców w sprawie wniosku Komisji
dotyczącego europejskiego programu rozwoju przemysłu obronnego (EDIDP). Wzywa do
osiągnięcia porozumienia w Radzie przed końcem roku, z myślą o jak najszybszym
zakończeniu negocjacji z Parlamentem Europejskim, tak by pierwsze projekty dotyczące
zdolności wskazane przez państwa członkowskie otrzymały finansowanie w roku 2019.

14.

Rada Europejska zachęca państwa członkowskie do opracowywania elastycznych i solidnych
mechanizmów finansowania w ramach Europejskiego Funduszu Obronnego, aby umożliwić
wspólne zamówienia w zakresie zdolności lub ich wspólne utrzymywanie oraz poprawę
dostępu do najnowocześniejszych zdolności. Celem jest zapewnienie zdolności, a także
konkurencyjnej, innowacyjnej i wyważonej podstawy europejskiego przemysłu obronnego
w całej UE – również poprzez współpracę transgraniczną i udział MŚP– a także
przyczynienie się do ściślejszej europejskiej współpracy w dziedzinie obrony, poprzez
wykorzystanie synergii i zmobilizowanie wsparcia UE, w uzupełnieniu do finansowania przez
państwa członkowskie. Rozwój europejskiego przemysłu obronnego będzie również wymagał
wsparcia ze strony UE dla inwestycji MŚP i inwestycji pośrednich (spółki o średniej
kapitalizacji) realizowanych w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony. Zachęca EBI do
przeanalizowania dalszych kroków z myślą o wspieraniu inwestycji w zakresie badań
i rozwoju w dziedzinie obrony. Z zadowoleniem przyjmuje rozpoczęcie fazy testowej
skoordynowanego rocznego przeglądu w zakresie obronności (CARD), który powinien
przyczynić się do stymulowania wzmocnionej współpracy w zakresie obronności między
państwami członkowskimi.
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15.

Rada Europejska podkreśla, że stała współpraca strukturalna, Europejski Fundusz Obronny
i CARD powinny wzajemnie się wzmacniać, tak aby pogłębić współpracę w zakresie
obronności między państwami członkowskimi.

16.

Rada Europejska powróci do tej kwestii w grudniu 2017 r. i oceni postępy poczynione
w odniesieniu do wszystkich aspektów działań związanych z bezpieczeństwem zewnętrznym
i obroną określonych w grudniu 2016 r.

IV.

STOSUNKI ZEWNĘTRZNE

17.

Rada Europejska przeprowadziła dyskusję na temat stosunków z Turcją.

18.

Rada Europejska wzywa KRLD do tego, aby bezzwłocznie, w pełni i bezwarunkowo
wywiązała się z zobowiązań, jakie nakładają na nią rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ,
oraz aby w sposób całkowity, weryfikowalny i nieodwracalny odstąpiła od swojego programu
jądrowego i programu rakietowych pocisków balistycznych. Ostatnie działania KRLD nie są
możliwe do zaakceptowania i stanowią znaczne zagrożenie dla Półwyspu Koreańskiego
i innych obszarów. Rada Europejska podkreśla, że trwały pokój i denuklearyzacja Półwyspu
Koreańskiego muszą zostać osiągnięte pokojowymi środkami, w ramach wiarygodnego
i konstruktywnego dialogu. Unijny system sankcji wymierzonych w KRLD został jeszcze
bardziej wzmocniony dzięki autonomicznym sankcjom UE przyjętym przez Radę do Spraw
Zagranicznych w dniu 16 października 2017 r. Rada Europejska rozważy dalsze działania
w ścisłej konsultacji z partnerami, a UE będzie nadal kontaktować się z państwami trzecimi,
aby przekonać je do pełnego wdrożenia sankcji ONZ.

19.

Rada Europejska potwierdza swoje pełne poparcie dla porozumienia jądrowego z Iranem oraz
zatwierdza oświadczenie Rady do Spraw Zagranicznych z dnia 16 października 2017 r.
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PISMO PRZEWODNIE
Od:
Sekretariat Generalny Rady
Do:
Delegacje
Dotyczy:
Posiedzenie Rady Europejskiej (art. 50) (20 października 2017 r.)
– Konkluzje

Delegacje otrzymują w załączeniu konkluzje przyjęte przez Radę Europejską1 na wyżej
wymienionym posiedzeniu.

1

W następstwie złożenia notyfikacji na mocy art. 50 TUE członek Rady Europejskiej
reprezentujący występujące państwo członkowskie nie bierze udziału w obradach ani
w podejmowaniu decyzji Rady Europejskiej dotyczących tego państwa.
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1.

W świetle pierwszych pięciu rund negocjacji, z uwzględnieniem oceny przedstawionej przez
unijnego negocjatora oraz potwierdzając wytyczne z dnia 29 kwietnia 2017 r., Rada
Europejska:


z zadowoleniem przyjmuje postępy poczynione w kwestii praw obywateli i zwraca się
do negocjatora, by w oparciu o wypracowaną zbieżność stanowisk dążył do
zapewnienia niezbędnej pewności prawa i koniecznych gwarancji wszystkim odnośnym
obywatelom i członkom ich rodzin, którzy powinni mieć możliwość bezpośredniego
korzystania ze swoich praw wynikających z prawa UE i chronionych na mocy umowy
o wystąpieniu, m.in. za pomocą sprawnych i prostych procedur administracyjnych
i dzięki roli odgrywanej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej;



uznaje, że w odniesieniu do Irlandii poczyniono pewne postępy w uzgadnianiu
stanowisk w sprawie zasad i celów dotyczących zabezpieczenia porozumienia
wielkopiątkowego i utrzymania wspólnej strefy podróżowania, i zwraca się do unijnego
negocjatora o dalsze doprecyzowywanie tych zasad, mając na uwadze to, jak wielkim
wyzwaniem jest wystąpienie Zjednoczonego Królestwa, także jeżeli chodzi o uniknięcie
twardej granicy, i w związku z tym oczekuje, że Zjednoczone Królestwo przedstawi
elastyczne i kreatywne rozwiązania niezbędne w związku z wyjątkową sytuacją Irlandii
i że zobowiąże się do ich realizacji;



odnotowuje, że choć Zjednoczone Królestwo stwierdziło, że wywiąże się ze swoich
zobowiązań finansowych podjętych w trakcie członkostwa w UE, stwierdzenie to nie
przełożyło się jeszcze na zdecydowane i konkretne zobowiązanie Zjednoczonego
Królestwa do wypełnienia wszystkich tych zobowiązań.

2.

W oparciu o te postępy Rada Europejska apeluje o kontynuowanie prac służących
konsolidacji wypracowanej zbieżności stanowisk oraz o kontynuowanie negocjacji, tak by jak
najszybciej można było przejść do ich drugiego etapu.
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3.

Na swojej kolejnej, grudniowej sesji Rada Europejska ponownie oceni postępy w tych
negocjacjach, aby stwierdzić, czy w odniesieniu do każdego z trzech powyższych zagadnień
były one wystarczające. Jeżeli okaże się, że tak, wówczas przyjmie dodatkowe wytyczne
dotyczące ram przyszłych stosunków oraz ewentualnych uzgodnień przejściowych, które
będą leżeć w interesie Unii oraz spełniać warunki i respektować podstawowe zasady
określone w wytycznych z 29 kwietnia 2017 r. W związku z powyższym Rada Europejska
zwraca się do Rady (art. 50), by wraz z unijnym negocjatorem rozpoczęła wewnętrzne
dyskusje przygotowawcze.
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Agenda przywódców
Październik 2017 r.

Budowanie naszej wspólnej przyszłości
W Bratysławie i Rzymie przywódcy potwierdzili swoje zaangażowanie w projekt europejski i podjęli
decyzję o budowaniu wspólnej przyszłości w ramach wzmocnionej Unii Europejskiej. Podkreślili
swoją jedność i gotowość, by wziąć los Unii w swoje ręce, pracując razem na forum Rady Europejskiej.
Od tamtej chwili optymizm zaczął wzrastać i powróciły ambicje. W związku z tym powinniśmy dalej
intensyfikować nasze wysiłki i podejść do prac z nową energią, ale w tym celu musimy jasno określić,
co pragniemy osiągnąć.
Niniejszy dokument stanowi przegląd najważniejszych zagadnień, które przewodniczący Rady
Europejskiej zamierza przedłożyć przywódcom pod obrady od chwili obecnej do czerwca 2019
r. Niektóre z nich będą omawiane w ramach formalnych posiedzeń Rady Europejskiej, a inne będą
przedmiotem nieformalnych spotkań w gronie 27 lub 28 uczestników, w zależności od tematu.
Niniejszy plan prac obejmuje działania już realizowane, jak również kwestie, które wymagają
dyskusji zmierzających do przezwyciężenia impasu lub znalezienia rozwiązań dla kluczowych
dossier politycznych (oznaczonych kursywą). Tym dossier będą towarzyszyć noty decyzyjne jasno
nakreślające problemy polityczne wymagające rozwiązania.
W agendzie nie wymieniono zagadnień, które regularnie są przedmiotem obrad, takich jak stosunki
zewnętrzne, z wyjątkiem sytuacji, w których na obecnym etapie jest już znany konkretny problem.
Od chwili obecnej do końca marca 2019 r. będą musiały się również regularnie odbywać posiedzenia
Rady Europejskiej w trybie określonym w art. 50, by zająć się kwestią brexitu.
Niniejsza agenda jest żyjącym dokumentem, który w razie potrzeby będzie aktualizowany i
dostosowywany.

2017
19–20 października 2017 r.
•
•
•
•

Migracja: konsolidacja wymiaru zewnętrznego, w tym finansowanie
Cyfrowa Europa: działania w następstwie tallińskiego szczytu cyfrowego
Obrona: aktualna sytuacja w zakresie stałej współpracy strukturalnej (PESCO),
Europejski program rozwoju przemysłu obronnego
Agenda przywódców

17 listopada 2017 r. – szczyt społeczny w Göteborgu
•
•

Społeczny wymiar Europy: sprawiedliwe zatrudnienie i wzrost gospodarczy
Kształcenie i kultura (30. rocznica programu Erasmus)

14–15 grudnia 2017 r.
•
•
•
•

Obrona: zainicjowanie przeglądu szeregu dossier dotyczących obrony zarówno w
kontekście ogólnym, jak i PESCO
Kwestie społeczne, kultura i kształcenie: działania w następstwie szczytu społecznego
w Göteborgu
Migracja: dalsze działania w wymiarze zewnętrznym i wewnętrznym
Szczyt państw strefy euro: UGW + unia bankowa (porozumienie w sprawie
harmonogramu podejmowania decyzji)

2018
23 lutego 2018 r. – nieformalne spotkanie
•
•

Kwestie instytucjonalne: skład Parlamentu Europejskiego / listy ponadnarodowe,
mianowania, w tym Spitzenkandidaten (główni kandydaci)
Wieloletnie ramy finansowe: debata nad priorytetami politycznymi

22–23 marca 2018 r.
•
•
•
•
•

Strategie jednolitego rynku (zapewnienie wystarczających postępów, by dotrzymać
terminu wyznaczonego na 2018 r.)
Handel: ochrona handlu, umowy o wolnym handlu, monitorowanie inwestycji
Klimat i energia (kierunek dalszych prac)
Kwestie cyfrowe: zagadnienia wymagające podjęcia decyzji przez przywódców, takie
jak handel elektroniczny, prawa autorskie, opodatkowanie
Badania i innowacje: kroki niezbędne do zagwarantowania konkurencyjności na
rynku światowym

17 maja 2018 r. – szczyt UE–Bałkany Zachodnie (Sofia)
•
•

szczyt UE–Bałkany Zachodnie
(ewent.) Migracja: ogólne porozumienie co do polityki wewnętrznej i zewnętrznej

2 AGENDA
2 LEADERS’
PRZYWÓDCÓW
AGENDA| PL
| EN| Październik
| October 2017
2017 r.

28–29 czerwca 2018 r.
•
•
•
•
•

Decyzja Rady Europejskiej w sprawie składu Parlamentu Europejskiego
Obrona (wskazówki dotyczące dalszych prac)
EMU (konkretne decyzje w sprawie reformy)
(ewent.) Migracja: ogólne porozumienie co do polityki wewnętrznej i zewnętrznej
Agenda przywódców: postępy w realizacji

wrzesień 2018 r. – nieformalne spotkanie w Wiedniu
•

Bezpieczeństwo wewnętrzne: kontrole na granicach zewnętrznych, wymiana
informacji, współpraca operacyjna, bezpieczeństwo i wymiar sprawiedliwości
w sprawach karnych w cyberprzestrzeni, zapobieganie radykalizacji postaw
(wskazówki dotyczące przyszłych prac)

18–19 października 2018 r.
•
•
•

Bezpieczeństwo wewnętrzne: działania w następstwie nieformalnego spotkania
Migracja
Handel: polityka handlowa w przyszłości, rola UE w wielostronnym systemie
handlu

13–14 grudnia 2018 r.
•
•

Wieloletnie ramy finansowe (sprawozdanie z postępu prac)
Jednolity rynek (wskazówki na przyszłość po upływie terminu wyznaczonego
na rok 2018)

2019
21–22 marca 2019 r.
•
•

Kwestie gospodarcze i handlowe
EMU (aktualna sytuacja i dalsze decyzje)

9 maja 2019 r. – nieformalne spotkanie (Sibiu)
•
•

Realizacja agendy przywódców
Przygotowanie strategicznego planu działań na lata 2019–2024

20–21 czerwca 2019 r.
•
•
•

Wieloletnie ramy finansowe (sprawozdanie z postępu prac / dyskusja w celu
zakończenia negocjacji w 2019 r.)
Strategiczny plan działań na lata 2019–2024
Mianowanie urzędników wysokiego szczebla

3 AGENDA PRZYWÓDCÓW | PL | Październik 2017 r.
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