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Część strategiczna

Unia Europejska zmienia się w tem-
pie i stopniu nieobserwowanym od 
dawna. Kryzys gospodarczy, główna 
przyczyna tych zmian, pokazał także 
siłę integracji europejskiej, gdyż to 
właśnie wspólnym wysiłkiem Europa 
przezwyciężyła najgłębszą falę kry-
zysu. Wyzwania stojące przed Unią 
Europejską są wciąż ogromne. Nasze 
społeczeństwa się starzeją, model 
państwa opiekuńczego wymaga 
zmian, a ograniczony wskutek kryzy-
su wzrost gospodarczy dodatkowo 
zwiększa presję na finanse publiczne. 

Także sytuacja międzynarodowa 
wymaga od Europy większej uwagi  
i spójności działań, ponieważ wzra-
sta znaczenie gospodarcze  
i polityczne innych regionów 
świata. W stosunkach z państwami 
sąsiedzkimi Unia powinna wykazać 
zdecydowaną aktywność. Konieczne 
jest ustabilizowanie funkcjonowania 

Unii w nowych ramach traktatowych. 
Na drugą połowę 2011 r. przypadnie 
dalsza praktyczna implementacja 
postanowień Traktatu z Lizbony. 
Polska prezydencja podejmie prace 
w nowych dziedzinach, w których 
na mocy postanowień traktato-
wych Unia Europejska może się 
angażować w większym stopniu niż 
dotychczas. 

Skala wyzwań, przed jakimi stoi Euro-
pa, wymaga pogłębienia integracji  
i wytężonej współpracy na rzecz 
wzrostu gospodarczego. Aby podej-
mowane działania były skuteczne, 
musi istnieć synergia między aktyw-
nością na poziomie europejskim  
i narodowym. Europa może być silna 
– musi się jednak zjednoczyć  
w obliczu licznych wyzwań.

Trzeba pokazać Europejczykom,  
że Unia potrafi działać skutecznie.  

Najbliższe dwa lata będą czasem 
podejmowania decyzji w sprawie 
Wieloletnich Ram Finansowych UE, 
głębszej integracji gospodarczej oraz 
długofalowych celów polityki zagra-
nicznej Unii. Trzeba będzie prze-
analizować i zmodernizować kształt 
najważniejszych polityk unijnych  
– Polityki Spójności, Wspólnej Polityki 
Rolnej (WPR), a także programu 
finansowania badań i innowacji, 
funduszy na rzecz kultury, mediów, 
budowy sieci transeuropejskich 
oraz wielu innych instrumentów. 
Polska prezydencja będzie dążyć do 
wprowadzenia Unii Europejskiej na 
tor szybszego rozwoju i skupi się na 
trzech priorytetach:

•     Integracja europejska jako źródło
      wzrostu
•     Bezpieczna Europa 
•     Europa korzystająca 
      na otwartości.
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Integracja europejska  
jako źródło wzrostu 

W 2011 r., będzie się utrzymywać 
ożywienie gospodarcze w UE,  
a średni prognozowany wzrost 
wyniesie 1,8% PKB. Powiększać się 
natomiast będą różnice między pań-
stwami członkowskimi, niektóre kraje 
odnotują wzrost PKB, podczas gdy 
inne wciąż będą się zmagały  
z recesją. Bezrobocie nie zmniejszy 
się znacząco, a jednocześnie będą 
wprowadzane programy oszczędno-
ściowe pociągające za sobą niemałe 
koszty społeczne. Ograniczenie 
deficytu budżetowego oraz redukcja 
zadłużenia publicznego będzie miała 
znaczenie nie tylko dla poszczegól-
nych państw członkowskich, lecz rów-
nież dla wzrostu gospodarczego całej 
Unii. Jeśli Europa ma być konkuren-
cyjna w skali globalnej, nie może się 
skupiać tylko na spłacie zaciągniętych 
długów, ale musi też zdecydowanie 
działać na rzecz wzrostu.

Trzy lata reform zarządzania go-
spodarczego, w tym ustanowienie 
nowych mechanizmów i instytucji, 
świadczą o tym, że Unia wyciągnęła 
wnioski z kryzysu. Czas wycho-
dzenia z kryzysu jest momentem 
na wypracowanie modelu wzrostu, 
dzięki któremu Europa będzie zdolna 
do dalszego rozwoju społeczno-go-
spodarczego. Polska prezydencja 
będzie działać na rzecz wzmocnienia 
wzrostu gospodarczego poprzez 
rozwój rynku wewnętrznego (w tym 
elektronicznego) oraz wykorzystanie 

budżetu UE do budowy konkuren-
cyjnej Europy. Szansą dla wzrostu 
są także negocjacje i porozumienia 
handlowe z krajami trzecimi. Europa 
wychodzi z kryzysu wzmocniona, 
jednak o pełnym sukcesie zadecyduje 
odbudowa zaufania społecznego  
i dalszy wzrost gospodarczy. Koniecz-
ne jest wspólne wypracowanie takiej 
formuły rozwoju Unii, która zapewni 
dostatek obywateli. Powinien to być 
cel Unii Europejskiej, dlatego będzie 
to cel polskiej prezydencji. Prezyden-
cja, działając w sposób kompleksowy, 
będzie pracować na rzecz jakościo-
wego wzrostu, który pozwoli stworzyć 
przewagę konkurencyjną Europy.

Realizacja celów prezydencji będzie 
w przeważającej mierze zależała od 
kształtu przyszłych Wieloletnich Ram 
Finansowych po 2013 r. Polska pre-
zydencja, która rozpocznie negocjacje 
nad ramami finansowymi w oparciu 
o propozycję Komisji Europejskiej, 
będzie dążyła do wypracowania jak 
najkorzystniejszej oferty dla całej Unii 
Europejskiej. W czasach kryzysu 
to właśnie budżet unijny powinien 
się stać narzędziem inwestycyjnym, 
które istotnie przyczyni się do wzrostu 
gospodarczego UE. Polityka Spójności, 
podstawowy instrument realizacji celów 
strategii gospodarczej „Europa 2020”, 
powinna pozostać główną polityką 
UE. Z tej polityki korzystają wszystkie 
państwa członkowskie. Europejskie 
wydatki wzmacniają fundamenty rynku 
wewnętrznego – inwestycje  
w nowoczesną infrastrukturę czy 
kapitał ludzki to tworzenie aktywów 
konkurencyjnej gospodarki europej-

skiej. Istotna w tym kontekście będzie 
także reforma Wspólnej Polityki 
Rolnej, która zapewni modernizację 
europejskiego rolnictwa i jego większą 
konkurencyjność. Definiowanie nowe-
go unijnego budżetu oznacza de facto 
definiowanie kształtu Unii na najbliższą 
dekadę. Polska prezydencja chce, by 
nowe ramy finansowe potwierdzały, że 
zwiększenie współpracy w ramach Unii 
jest właściwą odpowiedzią na kryzys 
gospodarczy i wyzwania, które przyj-
dzie podejmować społeczeństwom 
europejskim w najbliższych latach.

Priorytetem prezydencji jest dążenie 
do pogłębienia rynku wewnętrzne-
go i dokończenia jego budowy, tak by  
w pełni można było wykorzystać jego 
potencjał wzrostu. Brak przejrzystych 
zasad funkcjonowania jednolitego 
rynku wciąż stanowi poważną barierę 
– tak dla przedsiębiorców chcących 
rozszerzyć swoją działalność, jak i dla 
obywateli, którzy nie mają dostępu  
do oferty całego rynku europejskiego.  
Z entuzjazmem prezydencja przyj-
muje propozycję Komisji Europejskiej 
Single Market Act, która zmierza do 
przebudowy rynku wewnętrznego 
w wielu obszarach o priorytetowym 
znaczeniu. Prezydencja zamierza 
położyć nacisk na rozwój rynku usług 
elektronicznych i w tym celu podejmie 
działania na rzecz zniesienia barier 
uniemożliwiających prowadzenie 
transakcji transgranicznych on-line 
oraz dalsze prace nad obniżaniem 
cen w usługach roamingowych. 

Szacuje się, że 60% transakcji on-line 
nie dochodzi w Europie do skutku, 
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głównie ze względu na bariery prawne. 
Dlatego prezydencja podejmie prace 
nad projektem Komisji Europejskiej  
w zakresie prawa kontraktowego, 
który będzie mógł skutkować stwo-
rzeniem 28. reżimu prawnego. Byłby 
to tzw. instrument opcjonalny, który 
ułatwi zawieranie umów sprzedaży  
na rynku wewnętrznym, w tym 
uprości transakcje internetowe po-
tencjalnie dla 500 mln konsumentów 
i europejskich przedsiębiorców. Funk-
cjonowałby on obok 27 systemów 
prawnych państw UE. 

Małe i średnie przedsiębiorstwa 
(MŚP) są kluczowe dla wzrostu 
gospodarczego Europy, gdyż tworzą 
ok. 60% PKB oraz generują prawie 
70% miejsc pracy. Dlatego polska 
prezydencja będzie wspierać inicja-
tywy Komisji Europejskiej w zakresie 
ułatwiania dostępu do rynków kapi-
tałowych oraz funduszy wysokiego 
ryzyka, a także wsparcia MŚP na 
rynkach krajów trzecich.

Prezydencja będzie także dążyć 
do finalizacji prac nad stworzeniem 
systemu patentowego, taniego i łatwo 
dostępnego dla europejskich przed-
siębiorców. Brak patentu europej-
skiego z jednolitym skutkiem jest zbyt 
kosztowny dla naszych gospodarek, 
dlatego należy tę sprawę szybko 
zakończyć. 

Prezydencja położy nacisk na dalsze 
otwieranie się rynku europejskiego 
na kontakty handlowe z partnerami 
zewnętrznymi. Kluczowe znaczenie 
ma konieczność eliminacji przez kraje 
trzecie barier pozataryfowych, które 
unijnym towarom, inwestycjom i usłu-

gom ograniczają lub uniemożliwiają 
dostęp do tych rynków.

Szerokiemu zaangażowaniu na rzecz 
najważniejszego projektu UE –  
rynku wewnętrznego, stanowiącego 
podstawę europejskiej gospodarki, 
będzie służyć Forum Rynku We-
wnętrznego (Single Market Forum 
– SIMFO). Celem SIMFO będzie 
wsparcie i rozwój rynku wewnętrzne-
go poprzez podniesienie świadomo-
ści przedsiębiorców i obywateli na 
temat praw im przysługujących oraz 
możliwości wynikających z czterech 
swobód traktatowych. 

Wyzwania, które stoją przed Europą, 
wymagają nie tylko kontynuowania 
dotychczasowych działań, lecz 
również szukania nowych rozwiązań. 
Europa posiada zasoby i wyjątkowe 
doświadczenia, które mogą stać się 
źródłem wzrostu gospodarczego  
i dobrobytu społeczeństw, tym 
samym źródłem zrównoważonego 
rozwoju Europy. Jednym z  takich 
zasobów jest kapitał intelektualny 
Europy. W lutym 2011 r. Rada Euro-
pejska wezwała do wdrożenia strate-
gicznego i zintegrowanego podejścia 
służącego pobudzaniu innowacji 
i pełnego wykorzystania kapitału 
intelektualnego Europy z pożytkiem 
dla obywateli, przedsiębiorstw  
– zwłaszcza MŚP – i naukowców. 
Dlatego prezydencja położy szcze-
gólny nacisk na działania na rzecz 
wzmocnienia spójności i synergii 
między politykami i inicjatywami UE, 
tak by sprzyjały pełnemu wyko-
rzystaniu kapitału intelektualnego 
Europy. 

W tym kontekście, modernizacja 
uniwersytetów i promowanie mobil-
ności młodzieży znajdą się wśród 
priorytetów prezydencji. Pełne  
wykorzystanie kapitału intelektual-
nego Europy, służące budowie eu-
ropejskiej przewagi konkurencyjnej, 
wymaga m.in. podjęcia działań na 
rzecz modernizacji uniwersytetów  
i lepszego wykorzystania potencjału 
naukowego UE. Prezydencja położy 
nacisk na bliższą współpracę szkół 
wyższych ze środowiskiem biznesu 
oraz ich rolę w kształtowaniu  
postaw społecznych i obywatelskich. 

Mobilność młodzieży sprzyja posze-
rzaniu horyzontów i doświadczenia 
kluczowego dla przyszłości Euro-
py pokolenia, ponieważ zwiększa 
perspektywy wejścia na rynek pracy. 
Dalszy, systematyczny rozwój pro-
gramu „Uczenie się przez całe życie”, 
który zawiera programy Comenius, 
Erasmus i Leonardo da Vinci,  jak 
również schematów mobilności dla 
młodych naukowców (program Marie 
Curie) będą wzmacniały kapitał inte-
lektualny Europy. Dlatego prezydencja 
rozpocznie wzmożone przygotowania 
do następnej generacji programu.

Prezydencja będzie także podej-
mować działania mające na celu 
implementację inicjatywy „Unia 
Innowacji”. Będziemy wspierać budo-
wę zrównoważonej i zintegrowanej 
Europejskiej Przestrzeni Badawczej, 
która powinna być postrzegana 
jako europejska wspólnota aktywnie 
odpowiadająca na globalne wyzwa-
nia i w pełni wykorzystująca kapitał 
intelektualny wszystkich państw  
i regionów Europy.
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Bezpieczna Europa 
– żywność, energia, 
obronność 

Warunkiem koniecznym działań 
prowzrostowych jest stabilizacja  
i bezpieczeństwo obywateli Europy. 
Budowanie wzrostu gospodarczego  
w Unii nie będzie możliwe bez 
zapewnienia bezpieczeństwa i stabili-
zacji finansów publicznych, bezpie-
czeństwa energetycznego, działań  
na rzecz wzmacniania polityki bez-
pieczeństwa i obrony oraz stabilizacji 
granic i bezpieczeństwa wewnętrz-
nego, czy wreszcie bezpieczeństwa 
żywnościowego. Prezydencja dołoży 
starań, by spełnić ten podstawowy 
warunek dalszego pomyślnego roz-
woju Europy.

Unia przede wszystkim musi na stałe 
odzyskać zaufanie rynków finanso-
wych. Wzmocnienie zarządzania 
gospodarczego w UE będzie głów-
nym priorytetem polskiej prezydencji 
w obszarze gospodarczym i finanso-
wym, ponieważ należy dokonać pełnej 
implementacji legislacji z zakresu 
zarządzania gospodarczego. Rada UE 
będzie działać na rzecz konsekwent-
nego stosowania Paktu Stabilności 
i Wzrostu, w szczególności będzie 
oceniać postępy państw członkow-
skich w zakresie redukcji nadmiernych 
deficytów podczas pierwszego roku 
obowiązywania Semestru Europej-
skiego. Prezydencja będzie wspie-
rała działania i propozycje służące 
poprawie regulacji i nadzoru rynków 
finansowych, jak również opracowa-

niu zasad zarządzania kryzysowego, 
które będą służyły zabezpieczeniu 
sektora przed negatywnymi skutkami 
kryzysów oraz utrzymaniu stabilności 
rynków finansowych.

Zewnętrzna polityka energetyczna 
ma fundamentalne znaczenie dla 
przyszłości Unii Europejskiej w coraz 
bardziej zglobalizowanym świecie. 
Pozycja Unii wobec głównych produ-
centów, konsumentów i państw tran-
zytowych surowców energetycznych 
może być zdecydowanie silniejsza, 
jeśli podjęte zostaną aktywne dzia-
łania pozwalające na sprawniejsze 
funkcjonowanie UE w międzynarodo-
wym środowisku energetycznym.  
Takie działanie przełoży się na 
znaczne oszczędności i lepsze 
warunki do rozwoju gospodarczego. 
Prace nad nową strategią energe-
tyczną na najbliższą dekadę oraz 
wyzwania stojące przed UE  
w perspektywie średnio- i  długo-
terminowej powodują, że istnieje 
potrzeba przeprowadzenia analizy 
aktualnego stanu zewnętrznej polity-
ki energetycznej UE oraz wypraco-
wanie rekomendacji pozwalających 
na jej wzmocnienie. 

Działaniem priorytetowym będzie 
także rozwijanie praktycznych aspek-
tów Zintegrowanego Zarządzania 
Granicami oraz upowszechnianie 
najlepszych praktyk w zakresie 
ochrony granic. Prezydencja będzie 
dążyć do zakończenia prac nad 
zmianą rozporządzenia o Fronteksie, 
w celu wzmocnienia jego zdolności 
do realizacji działań wspierających 

państwa członkowskie w sytuacjach 
kryzysowych, choćby takich, jakich 
doświadczamy obecnie w związku  
z wydarzeniami w Afryce Północnej  
i na Bliskim Wschodzie. 

Prezydencja skupi poza tym swoje wy-
siłki na skutecznym wdrażaniu inicjatyw 
o zasadniczym znaczeniu dla realizacji 
Programu Sztokholmskiego. Będzie 
działała na rzecz dalszego rozwijania 
koncepcji bezpieczeństwa wewnętrzne-
go, w tym m.in. na rzecz zwiększenia 
efektywności komunikacji kryzysowej.

Zupełnie podstawowe znaczenie ma 
dla europejskich obywateli bezpie-
czeństwo żywnościowe. W związku 
z prognozowanym wzrostem liczby 
ludności na świecie, Europa musi 
rozwijać w zrównoważony sposób 
swoje zdolności produkcyjne. W 
czasie polskiego przewodnictwa dys-
kusja nad przyszłością Wspólnej Po-
lityki Rolnej wejdzie w fazę rozstrzy-
gającą, która zostanie zakończona 
nie wcześniej niż w 2012 r. Zrefor-
mowana Wspólna Polityka Rolna, 
efektywnie wykorzystująca środki 
finansowe UE, powinna utrzymywać 
orientację na rynek, uwzględniać 
dobra publiczne, w tym bezpieczeń-
stwo żywnościowe oraz wielofunk-
cyjny rozwój rolnictwa i obszarów 
wiejskich. Istotnym elementem w 
ramach reformowanej WPR będą 
zwłaszcza rozstrzygnięcia dotyczące 
płatności bezpośrednich  
i wsparcia rozwoju obszarów 
wiejskich, ale także polityki jakości 
produktów rolnych. 
Prezydencja będzie ponadto, prowa-



9

dziła prace nad wdrażaniem unijnego 
planu działań na rzecz bioróżnorod-
ności.

Istotnym uzupełnieniem działań  
w zakresie bezpieczeństwa jest 
wzmocnienie zdolności UE  
do oddziaływania na środowisko  
międzynarodowe w tym zakresie. 
Unia silna wewnętrznie, z dynamicz-
nie rozwijającą się i innowacyjną 
gospodarką, mającą ugruntowaną  
pozycję w światowym systemie 
gospodarczym musi – poza swą naj-
bardziej skuteczną „soft power”  

– rozwijać Wspólną Politykę Bezpie-
czeństwa i Obrony. Traktat z Lizbony 
stwarza po temu dobre warunki. 
Nie tylko daje podstawy prawne do 
budowania nowych form współpracy 
wewnątrz UE, ale wprowadza też  
ducha konsolidacji, służąc pogłę-
bieniu integracji i dając szansę na 
pełniejsze wykorzystanie istniejących 
mechanizmów i zdolności w UE.  
Prezydencja zamierza rozpocząć 
debatę nad wzmocnieniem struktur 
odpowiadających za przygotowanie 
i planowanie operacji, tak by  
odzwierciedlały one unikatowy 

cywilno-wojskowy charakter działań 
stabilizacyjnych i kryzysowych UE. 
Będzie też wspomagać działania 
na rzecz utrwalania bezpośrednie-
go dialogu UE z NATO. Istotnym 
elementem polskiego przewodnictwa 
w Radzie UE będzie wzmocnienie 
zdolności wojskowych i cywilnych 
UE. Zamierzamy też m.in. podjąć 
inicjatywę poprzedników w kwestii 
rozwoju powiązań między Wspólną 
Polityką Bezpieczeństwa i Obrony 
oraz Przestrzenią Wolności Bezpie-
czeństwa i Sprawiedliwości. 
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Europa korzystająca  
na otwartości 

Dostatek społeczeństw Unii Euro-
pejskiej zależy nie tylko od sytuacji 
wewnętrznej, lecz również od stosun-
ków z państwami trzecimi i sytuacji 
poza Unią. Polska prezydencja 
będzie wspierała politykę zagranicz-
ną i bezpieczeństwa UE służącą 
wzmacnianiu pozycji Unii na arenie 
międzynarodowej. 

Najsilniejszym narzędziem, jakie Unia 
ma do dyspozycji jest rola wzorca, 
punktu odniesienia dla innych państw. 
Należy dążyć do poszerzania strefy 
wartości i regulacji europejskich po-
przez dalsze rozszerzanie UE, rozwój 
współpracy z państwami sąsiedzkimi, 
promowanie europejskich rozwią-
zań na forach globalnych, budowę 
pogłębionych relacji z partnerami 
strategicznymi oraz mądrą i skutecz-
ną politykę rozwojową.

Działania Unii Europejskiej w tej 
dziedzinie będą miały istotny wpływ 
na gospodarkę unijną. Poprzez 
budowę całościowych i pogłębionych 
stref wolnego handlu z państwami 
Partnerstwa Wschodniego, UE 
przyczyni się do powiększenia strefy 
objętej zasadami i regulacjami unijny-
mi. Aktualny rozwój sytuacji między-
narodowej każe uważniej spojrzeć 
na sprawy związane z procesem sta-
bilizacji i demokratyzacji w obszarze 
sąsiedztwa UE. Ważnym zadaniem 
polskiej prezydencji będzie wzmoc-
nienie relacji gospodarczo-handlo-

wych z południowym sąsiedztwem 
UE. Z kolei kontynuowanie procesu 
rozszerzenia Unii doprowadzi do 
tego, że rynek wewnętrzny obejmie 
swym zasięgiem następne miliony 
obywateli.

Rola Unii na świecie w dużej mierze 
zależy od naszej pozycji w regionie. 
We współpracy z sąsiadami, tymi  
z południa i ze wschodu, drzemie nie-
wykorzystany potencjał. Dobre stosunki 
sąsiedzkie mogą wzmocnić Europę, 
także w wymiarze gospodarczym, 
przynosząc jej najwięcej korzyści, 
stosunkowo niewielkim kosztem. Unia 
Europejska chce rozpocząć pracę nad 
wdrażaniem poszerzonej oferty dla 
sąsiedztwa, zgodnie z wynikami prze-
glądu Europejskiej Polityki Sąsiedztwa.

W relacjach z krajami objętymi 
Partnerstwem Wschodnim, UE 
będzie dążyć do zawierania umów 
stowarzyszeniowych i tworzenia 
całościowych i pogłębionych stref 
wolnego handlu (m.in. finalizacja  
lub znaczący postęp w negocja-
cjach z Ukrainą i Mołdową), do po-
stępów w liberalizacji wizowej oraz  
do pogłębiania współpracy sektoro-
wej. Impulsem do dalszego rozwoju 
Partnerstwa Wschodniego będzie 
szczyt z udziałem głów państw  
i szefów rządów wszystkich państw 
członkowskich i partnerskich. 
Szczyt Partnerstwa Wschodniego 
wyznaczy dalsze cele współpracy 
UE z jej wschodnimi sąsiadami. 
Planowanie konkretnych działań 
będzie możliwe dzięki organizacji 
przez prezydencję szeregu spotkań 

na poziomie ministerialnym, w tym  
z udziałem ministrów spraw zagra-
nicznych. Nieodzowny będzie udział 
społeczeństwa obywatelskiego  
– na listopad 2011 r. planowane 
jest w Polsce Forum Społeczeń-
stwa Obywatelskiego Partnerstwa 
Wschodniego. W wypadku Białorusi 
celem Unii Europejskiej będzie za-
chęcanie tego kraju do współpracy 
z Zachodem, jednak pod warunkiem 
respektowania przez niego podsta-
wowych zasad demokracji i praw 
człowieka.

UE jest też zdeterminowana, by 
rozwijać współpracę w dziedzinie 
WPBiO z partnerami z Europy 
Wschodniej. Korzyści z takiej 
współpracy powinny być obustronne 
i zachęcać partnerów do podejmo-
wania reform służących poprawie ich 
bezpieczeństwa.

W świetle ostatnich wydarzeń  
w Tunezji, Egipcie, Libii, a także  
w innych krajach Południowego  
Sąsiedztwa, polska prezydencja bę-
dzie zabiegać o współpracę opartą 
na partnerstwie, koncentrującą 
się na wspieraniu demokratycznej 
transformacji, budowie nowocze-
snych struktur państwowych bazu-
jących na reformach konstytucyjnych, 
wzmocnieniu sektora sądownictwa  
i bezpieczeństwa oraz walce z korup-
cją. W dziedzinie budowy społeczeń-
stwa obywatelskiego istotne będzie 
wsparcie UE w ramach ochrony 
podstawowych wolności oraz wzmoc-
nienia mechanizmów zapobiegania 
prześladowaniom mniejszości, w tym 
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chrześcijan. Równoległym obszarem 
wsparcia będzie pobudzanie wzro-
stu i rozwoju gospodarczego oraz 
tworzenie nowych miejsc pracy,  
a także pogłębianie relacji handlo-
wych i ułatwianie ruchu osobowe-
go dla określonych grup. 

Rozszerzenie jest strategicznym 
projektem politycznym UE. Leży  
ono w interesie zarówno Unii, jak  
i krajów ubiegających się o członko-
stwo. Proces rozszerzenia wzmacnia 
stabilizację w Europie oraz pozycję 
UE na arenie międzynarodowej, po-
szerza strefę dobrobytu i wspólnego 
kształtowania przyszłości w oparciu 
o jednakowe standardy. Co najważ-
niejsze, rozszerzenie przyczynia 
się do umacniania bezpieczeństwa 
i pomyślności obywateli UE. Polska 
prezydencja będzie dążyć do zapew-
nienia postępu w realizacji strategii 
rozszerzenia. Stawia sobie za cel 
podpisanie Traktatu Akcesyjnego  
z Chorwacją. Zamierza wykorzystać 
wszelkie okoliczności sprzyjające kon-
tynuowaniu negocjacji akcesyjnych 
z Turcją. Nowoczesna Turcja, silna 
gospodarczo i rozwinięta społecznie, 
byłaby wzmocnieniem UE. Prezy-
dencja będzie dbać o zapewnienie 
znaczącego postępu w negocjacjach 
akcesyjnych Islandii. Będzie  
też silnie wspierać europejskie aspira-
cje państw Bałkanów Zachodnich.

Należy mieć nadzieję, że w trakcie 
polskiej prezydencji uda się ustanowić 
nowe ramy współpracy między 
UE a Rosją. Rada będzie wspierać 
działania służące podpisaniu nowego 
porozumienia z Rosją, zakreślającego 
merytoryczne i formalno-prawne ramy 

partnerstwa z Federacją Rosyjską, 
oraz rozwijać unijno-rosyjskie Partner-
stwo na rzecz Modernizacji. 

W obszarze wspólnej polityki handlo-
wej najistotniejszą kwestią w okresie 
polskiej prezydencji będzie wypracowa-
nie właściwej agendy VIII Konferencji 
Ministerialnej WTO w grudniu 2011 r. 
Pojawiające się ostatnio sygnały świad-
czą o tym, że może zaistnieć możliwość 
przyjęcia określonego pakietu uzgod-
nień rozwojowych dla krajów najmniej 
rozwiniętych oraz rozwiązań obniżają-
cych koszty prowadzenia działalności  
w obszarze handlu międzynarodowego, 
bez zamykania możliwości prowa-
dzenia negocjacji mających na celu 
dalszą liberalizację handlu światowego. 
Zadaniem polskiej prezydencji będzie 
dążenie do wypracowania przez UE 
konkluzji i uzgodnień zamykających tę 
fazę negocjacji WTO.

Jest ważne, by głos Unii był spójny  
i wyraźny na wszelkich forach między-
narodowych tj. ONZ, G20, MFW, Grupy 
Banku Światowego, a także podczas 
Konferencji Stron Konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie Zmian Klima-
tu w Durbanie w Republice Południowej 
Afryki (COP17). Ponadto, prezydencja 
podejmie działania w celu intensyfikacji 
przygotowań do Konferencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zrównowa-
żonego rozwoju „Szczyt Ziemi – 2012”, 
która odbędzie się w Rio de Janeiro  
w dniach 4–6 czerwca 2012 r.

***
Kryzys gospodarczy wpłynął na 
nastroje społeczne i poparcie dla 
integracji wśród Europejczyków. Unia 
to przede wszystkim 500 milionów 

obywateli, którzy oczekują sprawne-
go i skutecznego działania na rzecz 
rozwoju społeczno-gospodarczego. 
Polacy przez lata zmagali się z kryzy-
sami, a członkostwo w Unii Europej-
skiej stanowi dla nas zwieńczenie 
walki o wolność. Dlatego integracja 
wzbudza w nas entuzjazm i chęć 
działania. Polska prezydencja chce 
wykorzystać ten potencjał zwykłych 
obywateli i wyjść naprzeciw oczeki-
waniom Europejczyków. Wierzymy, 
że odważne podejmowanie wyzwań  
i solidarne działania mogą przyczynić 
się do osiągnięcia rzeczy trudnych,  
a czasem niewyobrażalnych. Do-
świadczenie pokazuje, że w obliczu 
kryzysów, Europa potrafi działać 
skutecznie, i tak chcemy działać tym 
razem. 

Polska prezydencja będzie podpo-
rządkowana logice współpracy na 
rzecz wzrostu, bezpieczeństwa  
i otwartości Unii Europejskiej. 
Chcemy się przyczynić do wprowa-
dzenia Europy na ścieżkę szybszego 
wzrostu gospodarczego i zwiększenia 
dobrobytu obywateli. Prezydencja, 
wspólnie z Przewodniczącym Rady 
Europejskiej, Wysokim Przedstawi-
cielem ds. Polityki Zagranicznej  
i Bezpieczeństwa, Komisją Europej-
ską, Parlamentem Europejskim oraz 
w bliskiej współpracy z partnerami 
trio, zamierza podporządkować 
swoje działania kwestii nadrzędnej 
— odblokowaniu potencjału Europy. 
Wierzymy, że wzrost gospodarczy 
przyczyni się do odbudowy zaufania 
do Unii Europejskiej i stanie się no-
wym impulsem dla procesu integracji 
europejskiej.
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Część operacyjna  

Rada ds.  
Ogólnych

W kierunku wzmocnionej  
i stabilnej finansowo Europy  
oraz konkurencyjności i spójności 
jej regionów

Rozszerzenie

Celem polskiej prezydencji będzie 
podpisanie Traktatu Akcesyjnego  
z Chorwacją. Zostaną wykorzystane 
wszelkie okoliczności sprzyjające 
kontynuowaniu negocjacji akcesyjnych 
z Turcją. Nowoczesna Turcja, silna 
gospodarczo i rozwinięta społecznie, 
byłaby wzmocnieniem UE. Prezy-
dencja będzie dbać o zapewnienie 
znaczącego postępu w negocjacjach 
akcesyjnych Islandii. Będzie też silnie 
wspierać europejskie aspiracje państw 
Bałkanów Zachodnich.

Polska prezydencja będzie dążyć 
do zapewnienia postępu w realiza-
cji strategii rozszerzenia. Istotnym 
elementem jest determinacja państw 
kandydujących i zainteresowanych 
członkostwem w UE w wypełnianiu 
kryteriów akcesji, które są jednakowe 
dla wszystkich. Zasada warunkowo-
ści gwarantuje odpowiednią jakość 
rozszerzenia rozumianą jako czynnik 
sprzyjający wzmocnieniu spójności 
Unii Europejskiej.

Ambitne finanse UE  
po 2013 r.

Obowiązująca perspektywa finanso-
wa obejmuje okres do grudnia  
2013 r. Polska prezydencja rozpocz-
nie, na podstawie propozycji Komisji 
Europejskiej, negocjacje kolejnych 
Wieloletnich Ram Finansowych. 
Celem prezydencji będzie szczegó-
łowe omówienie propozycji Komisji 
Europejskiej, w tym prezentacja 
stanowisk przez wszystkie państwa 
członkowskie, tak by umożliwić 
zawarcie porozumienia na dalszym 
etapie prac. W odniesieniu do aspek-
tów legislacyjnych celem prezyden-
cji będzie możliwie jak najdalsze 
zaawansowanie prac technicznych. 
Na posiedzeniach Rady ds. Ogólnych 
będą omawiane wszelkie aspekty 
finansowe i horyzontalne propozycji 
Komisji Europejskiej, podczas gdy 
pozafinansowymi aspektami pozo-
stałych aktów prawnych będą się 
zajmowały odpowiednie sektorowe 
formacje Rady.

Polityka Spójności jako 
skuteczna i terytorialnie 
zróżnicowana odpowiedź 
na wyzwania rozwojowe 
Unii Europejskiej

W kontekście negocjacji Wieloletnich 
Ram Finansowych, istotnym elemen-
tem prac Rady ds. Ogólnych będzie 
pakiet legislacyjny dotyczący Polityki 

Spójności po 2013 r. Celem polskiej 
prezydencji będzie maksymalne za-
awansowanie dyskusji nad propozy-
cjami rozporządzeń tak, by umożliwić 
osiągnięcie porozumienia w sprawie 
pakietu do końca 2012 r. W głównym 
nurcie dyskusji nad rozporządzeniami 
znajdą się zagadnienia mające istot-
ny wpływ na zwiększenie efektywno-
ści Polityki Spójności w kontekście 
realizacji unijnej strategii „Europa 
2020” – programowanie strategiczne, 
koncentracja tematyczna, warunko-
wość, europejska współpraca tery-
torialna oraz ewaluacja. W grudniu 
2011 r. polska prezydencja planuje 
zorganizowanie na forum Rady  
ds. Ogólnych formalnego spotkania 
ministrów odpowiedzialnych za Polity-
kę Spójności. Spotkanie to posłuży 
do przeprowadzenia kierunkowej 
debaty politycznej na temat najważ-
niejszych zagadnień, zidentyfikowa-
nych w toku dyskusji nad rozporzą-
dzeniami. 

Pierwszy przegląd Strate-
gii UE dla regionu Morza 
Bałtyckiego (SRMB)

W październiku 2009 r. Rada Euro-
pejska wezwała Komisję Europejską 
do przeprowadzenia w 2011 r. przeglą-
du pierwszej strategii makroregional-
nej Unii Europejskiej – Strategii UE 
dla regionu Morza Bałtyckiego. Przy-
padnie on właśnie na czas polskiej 
prezydencji. Podstawą konkluzji ws.  
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przeglądu SRMB będzie raport przyjęty 
przez Komisję Europejską w czerwcu 
2011 r. W  ramach promocji tego tematu 
w dniach 24–26 października 2011 r. 
w Gdańsku planowane jest II Forum 
interesariuszy Strategii UE dla regionu 
Morza Bałtyckiego, które zostanie 
połączone ze szczytem Bałtyckiego 
Forum Rozwoju (Baltic Development 
Forum). Dyskusja podczas II Forum 
interesariuszy wniesie istotny wkład 
do przeglądu Strategii.

Europejski Obszar Gos-
podarczy, współpraca z 
krajami EFTA 

Rozwijając współpracę z krajami 
EFTA, prezydencja będzie dążyć  
do intensyfikacji i lepszej organizacji 
współpracy ze Szwajcarią i prowadzić 
prace nad przyjęciem nowej umowy  
o przeciwdziałaniu nadużyciom 
finansowym. Zamierza też kontynuować 
rozmowy z Liechtensteinem w sprawie 
wymiany informacji podatkowych. 
Poza tym będą podejmowane dzia-
łania zmierzające do zawarcia przez 
Unię Europejską umów o przeciw-
działaniu nadużyciom finansowym  
z Andorą, Księstwem Monako  
i Republiką San Marino. Prezydencja 
będzie również wspierać działania na 
rzecz dalszej liberalizacji wzajemnych 
obrotów towarami rolnymi i rolnymi 
przetworzonymi między UE i Nor-
wegią oraz między UE i Szwajcarią.  

Prezydencja przeprowadzi przegląd 
działań programowo-wdrożeniowych 
nowej perspektywy Mechanizmów  
Finansowych  2009–2014 oraz 
Szwajcarskiej Pomocy Finanso-
wej 2007–2012 w poszczególnych 
państwach-beneficjentach. Ponadto, 
prezydencja planuje zainicjowanie  
rozmów na forum państw UE na  
temat możliwości kontynuacji Szwaj-
carskiej Pomocy Finansowej.

Zagadnienia jądrowe

Prezydencja będzie kontynuować 
prace związane ze sfinalizowaniem 
prac dotyczących ustanowienia 
europejskich ram regulacyjnych od-
noszących się do kwestii jądrowych, 
w szczególności związane z rewizją 
dyrektywy ustanawiającej podsta-
wowe standardy bezpieczeństwa 
w odniesieniu do promieniowania 
jonizującego. Uwzględnienie potrzeby 
związanej z rozwojem energetyki 
jądrowej ma istotne znaczenie dla 
wzrostu bezpieczeństwa energetycz-
nego Europy oraz dla ograniczania 
emisji dwutlenku węgla. Zgodnie  
z konkluzjami Rady Europejskiej  
z 24–25 marca 2011 r., prezydencja 
będzie promować stosowanie najwyż-
szych standardów bezpieczeństwa 
jądrowego w Unii Europejskiej i kra-
jach sąsiednich. Prezydencja będzie 
popierać inicjatywy odnoszące się do 
bezpieczeństwa jądrowego w wymia-

rze globalnym, włączając w to rozwój 
systemu porozumień dwustronnych 
między Wspólnotą Euratom a pań-
stwami trzecimi w sprawie współpra-
cy w zakresie pokojowego wyko-
rzystania energii jądrowej, a także 
proces przeglądów bezpieczeństwa 
w elektrowniach jądrowych zlokalizo-
wanych w Unii Europejskiej.
Perturbacje na światowym rynku 
dostaw radioizotopów dla potrzeb 
medycznych są jednym z poważ-
niejszych zagrożeń, do których 
prezydencja polska przywiązuje duże 
znaczenie i planuje podjęcie działań 
zależnie od potrzeb.
 
Integracja i optymalizacja 
Europejskiego Systemu 
Statystycznego

Prezydencja będzie dążyć do poprawy 
jakości, wiarygodności i efektywności 
Europejskiego Systemu Statystycz-
nego. Będzie też wspierała inicjatywy 
zmierzające do redukcji obciążeń 
respondentów i zmniejszenia kosztów 
badań statystycznych oraz konty-
nuowała zapoczątkowaną przez 
prezydencję węgierską debatę nad 
rozporządzeniem w sprawie systemu 
rachunków narodowych i regionalnych 
w Unii Europejskiej. Prezydencja pla-
nuje zaawansowanie procedury legi-
slacyjnej w sprawie decyzji dotyczącej 
Europejskiego wieloletniego programu 
statystycznego 2013–2017.
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Rada  
ds. Zagranicznych  

Stosunki zewnętrzne UE 

W obliczu znaczących wydarzeń  
na arenie międzynarodowej, które 
stanowią wyzwanie dla Unii Euro-
pejskiej funkcjonującej w obszarze 
stosunków zewnętrznych, zgodnie  
z nowymi rozwiązaniami przewidzia-
nymi w Traktacie z Lizbony, polska 
prezydencja będzie przywiązywać 
istotne znacznie do współpracy  
z Przewodniczącym Rady Europej-
skiej, Wysoką Przedstawiciel  
ds. Zagranicznych i Polityki Bez-
pieczeństwa oraz podlegającą jej 
Europejską Służbą Działań Zewnętrz-
nych, a także Komisją Europejską. 
Szczególną rolę odgrywać będzie 
bliska współpraca z Parlamentem 
Europejskim, który w świetle Traktatu  
z Lizbony uzyskał istotne uprawnie-
nia w zakresie stosunków zewnętrz-
nych UE. Celem tych działań będzie 
wzmocnienie roli Unii Europejskiej 
na arenie międzynarodowej jako 
skutecznej organizacji wykorzystują-
cej potencjał państw członkowskich 
i instytucji Unii, odpowiadającej na 
wyzwania globalne oraz potrzeby 
obywateli. Istotna będzie współpraca 
na szczeblu Rady ds. Zagranicznych 
w celu zapewnienia właściwej koor-
dynacji wszystkich aspektów polityki 
zewnętrznej UE. 

Polska w ramach prezydencji będzie 
wspierać wszystkie działania Wyso-
kiej Przedstawiciel i ESDZ, w tym  
w szczególności związane ze stabi-

lizacją, demokratyzacją i rozwojem 
sąsiedztwa UE, a także z kwestiami 
rozwoju Wspólnej Polityki Bezpie-
czeństwa i Obrony.

Polska prezydencja będzie traktować 
realizację celów Europejskiej Polityki 
Sąsiedztwa (EPS) nie tylko jako spo-
sób zapewnienia rozwoju stabilnego  
i bezpiecznego obszaru w otoczeniu 
Unii Europejskiej, ale również jako klu-
czowy instrument długofalowego zbli-
żania tych państw do UE. W tym celu 
polska prezydencja będzie wspierać 
rozpoczęcie prac nad poszerzoną ofer-
tą dla sąsiedztwa, zgodnie z wynikami 
przeglądu EPS, jak również zapew-
nienia adekwatnego jej finansowania 
przy pomocy bardziej elastycznego 
instrumentarium. Z punktu widzenia 
polskiej prezydencji, EPS powinna być 
ukierunkowana na wspieranie proce-
sów demokratycznych, ochronę praw 
człowieka, a także inicjowanie reform 
gospodarczych, oczekiwanych przez 
społeczeństwa w krajach partnerskich.

Kluczowym wydarzeniem podczas 
polskiej prezydencji będzie II Szczyt 
Partnerstwa Wschodniego w Warsza-
wie we wrześniu 2011 r. W ramach 
dalszego wzmacniania Partnerstwa 
Wschodniego, polska prezydencja 
będzie dążyć do uzyskania wymier-
nych postępów w zakresie pogłę-
biania współpracy UE z państwami 
partnerskimi poprzez intensyfikację 
procesów politycznego stowarzysze-
nia, integracji gospodarczej i liberali-
zacji reżimów wizowych. 

Wobec rozwoju sytuacji międzynaro-
dowej w południowym sąsiedztwie UE, 

Polska w ramach prezydencji będzie 
wspierać wdrażanie uzgodnionej stra-
tegii na rzecz rozwoju demokratyzacji, 
pobudzania gospodarki i tworzenia 
nowych miejsc pracy w państwach  
Basenu Morza Śródziemnego, rów-
nież poprzez dzielenie się doświad-
czeniem transformacyjnym części 
państw członkowskich UE, a także 
promocję dialogu międzykulturowego.

Polska prezydencja będzie we 
współpracy z Wysoką Przedstawiciel 
i ESDZ zabiegać o rozwój Wspólnej 
Polityki Bezpieczeństwa i Obrony. 
Jest to szczególnie istotne w obliczu 
bieżących wydarzeń w południowym 
sąsiedztwie UE. Polskie propozycje 
rozwoju WPBiO zawarte w Liście 
Weimarskim i przyjęte przez Radę 
ds. Zagranicznych w styczniu 2011 r., 
zmierzają do podniesienia spraw-
ności UE w zakresie reagowania 
kryzysowego. 

Będą to działania zmierzające do 
wzmocnienia struktur odpowiada-
jących za przygotowanie operacji 
UE, a także rozwój zdolności, ze 
szczególnym uwzględnieniem dal-
szego rozwoju Grup Bojowych  
oraz inicjatyw wielonarodowych  
w ramach realizacji koncepcji  
„pooling and sharing”. Wśród 
naszych inicjatyw szczególne miej-
sce znajdą również te dotyczące 
współpracy UE – NATO i polityki 
partnerstwa. Podjęte działania 
mają na celu aktywne wsparcie 
prac, którym przewodniczy Wysoka 
Przedstawiciel ds. Zagranicznych  
i Polityki Bezpieczeństwa. 
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Współpraca rozwojowa  
i pomoc humanitarna

Polska przejmie przewodnictwo  
w Radzie UE w trakcie debaty na temat 
przyszłości polityki rozwojowej UE. 

Jednym z najważniejszych wydarzeń 
międzynarodowych w trakcie polskiej 
prezydencji będzie IV Forum Wyso-
kiego Szczebla nt. Efektywności Po-
mocy w Korei Południowej. Polska w 
ramach prezydencji będzie dążyć do 
ugruntowania pozycji Unii w dziedzinie 
pomocy rozwojowej i zwiększenia 
efektywności działań pomocowych.

Zagadnieniem, które wiąże się bezpo-
średnio z problematyką skuteczności 
pomocy jest uzgodnienie pomiędzy 
Unią i jej państwami członkowski-
mi kwestii programowania pomocy 
rozwojowej, które stanie się istotnym 
elementem debaty o kształcie europej-
skiej współpracy rozwojowej. 

Polska prezydencja zamierza efek-
tywnie wspierać dyskusję o przyszłym 
kształcie instrumentów finansowania 
współpracy rozwojowej w ramach no-
wych Wieloletnich Ram Finansowych. 

Ważnym zadaniem polskiej prezy-
dencji będzie także realizacja zobo-
wiązań wynikających ze współpracy 
pomiędzy Unią Europejską a krajami 
AKP (Afryki, Karaibów i Pacyfiku). 

We współpracy z Komisją Europejską 
polska prezydencja zorganizuje  
w grudniu 2011 r. VI edycję Europej-
skich Dni Rozwoju.

Polska w ramach prezydencji będzie 
kontynuować prace służące wdro-
żeniu okresowego przeglądu Planu 
Działania Europejskiego Konsensusu 
Humanitarnego. Jednym  
z ważniejszych zadań będzie także 
prowadzenie dalszej dyskusji i prac 
przygotowawczych służących okre-

śleniu miejsca i zadań Europejskiego 
Ochotniczego Korpusu Pomocy 
Humanitarnej w Europejskiej polityce 
działań humanitarnych. 

Istotnym zagadnieniem podczas 
polskiej prezydencji będzie kontynu-
acja negocjacji Konwencji o Pomocy 
Żywnościowej.

Polityka Handlowa

W drugiej połowie 2011 r. pojawi się 
szansa na doprowadzenie do ustalenia 
określonego pakietu uzgodnień rozwo-
jowych dla krajów najmniej rozwiniętych 
oraz rozwiązań obniżających koszty 
prowadzenia działalności w obszarze 
handlu międzynarodowego (early 
harvest), przy równoczesnym założeniu, 
że nie oznacza to zamknięcia możliwo-
ści prowadzenia dalszych negocjacji  
w ramach Rundy Doha i przy zachowa-
niu zasady single undertaking  
w odniesieniu do całego pakietu. Polska 
prezydencja będzie wspierała wysiłki 
na rzecz przyjęcia i uzgodnienia takiego 
pakietu podczas VIII Konferencji  
Ministerialnej WTO w grudniu 2011 r.

Polska prezydencja będzie także 
wspierać wysiłki Komisji Europejskiej 
zmierzające do jak najszybszego, 
najpóźniej do końca 2011 r., uzgodnie-
nia planu dalszych prac dotyczących  
procesu negocjacyjnego w pozostałych 
obszarach negocjacyjnych Rundy DDA 
WTO, w tym „modalities” w zakresie 
dostępu do rynku dla towarów i usług.

Ważnym zadaniem polskiej prezy-
dencji będzie wzmocnienie relacji 
gospodarczo-handlowych z Europą 
Wschodnią i Południową. Oznaczać 
to będzie zwrócenie uwagi na potrze-
bę jak największego zaawansowania 
negocjacji pogłębionej umowy o wol-
nym handlu UE – Ukraina (DCFTA), 
w ramach negocjacji umowy stowarzy-
szeniowej z tym krajem, z nadzieją,  
że jeszcze przed końcem 2011 r. 

będzie możliwa finalizacja tych 
negocjacji. Polska prezydencja będzie 
zabiegać o rozpoczęcie negocjacji 
DCFTA z Mołdową i Gruzją w ramach 
negocjacji umów stowarzyszeniowych 
z tymi krajami. Równocześnie polska 
prezydencja będzie wspierać proces 
akcesji Federacji Rosyjskiej do WTO 
licząc, że będzie ona możliwa jeszcze 
w 2011 r. 

Polska prezydencja będzie wspierać 
wysiłki na rzecz zamknięcia negocja-
cji umów o wolnym handlu UE – Indie  
i UE – Singapur oraz umowy go-
spodarczo-handlowej UE – Kanada. 
Ponadto, w ramach negocjacji  
ws. porozumień stowarzyszeniowych 
UE z państwami trzecimi, zawierają-
cych istotne komponenty handlowe, 
polska prezydencja będzie wspie-
rać dążenia na rzecz zakończenia 
negocjacji UE – Mercosur. Polska 
prezydencja będzie również działać 
na rzecz podpisania umowy stowarzy-
szeniowej UE z państwami Ameryki 
Środkowej oraz wielostronnej umowy 
handlowej UE z Peru i Kolumbią.

Polska prezydencja będzie wspierać 
wypracowanie na forum unijnym 
zasad realizacji wspólnej polityki 
inwestycyjnej, w tym zawieranie 
umów międzynarodowych z naszymi 
partnerami zewnętrznymi, regulują-
cych kwestie popierania i ochrony 
inwestycji, które do tej pory były 
przedmiotem wyłącznie dwustron-
nych narodowych umów.

W drugiej połowie 2011 r. rozpoczną 
się również prace nad reformą systemu 
jednostronnych preferencji celnych UE 
dla krajów rozwijających się i najsłabiej 
rozwiniętych (GSP UE) na okres od 
2014 r. Polska prezydencja będzie 
działać na rzecz jak największego 
zaawansowania prac nad nowym sys-
temem tych preferencji jako ważnego 
instrumentu polityki rozwojowej UE.
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Polska prezydencja będzie także 
poszukiwać rozwiązania problemu 
barier występujących w handlu 
międzynarodowym. Polska w ramach 
prezydencji będzie również wspierać 

wysiłki UE na rzecz zapewnienia 
poprawy dostępu dostawcom unijnym 
do rynku zamówień publicznych  
w krajach rozwiniętych i krajach  
o dużych gospodarkach wschodzą-

cych, a także działania mające na 
celu zwiększenie możliwości dostępu 
MŚP do rynków krajów trzecich.
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Reformy strukturalne, szybszy 
wzrost gospodarczy, zdrowsze 
finanse publiczne  

W drugiej połowie 2011 r. Rada ds. 
Gospodarczych i Finansowych będzie 
miała następujące priorytety: efektyw-
ne wprowadzenie w życie rozwiązań 
służących wzmocnieniu wzrostu go-
spodarczego, stworzenie podstaw 
stabilizacji finansów publicznych 
w UE oraz wdrażanie – w ramach 
strategii „Europa 2020” – inicjatyw 
na rzecz zatrudnienia i wzrostu 
gospodarczego. Działania te mają 
służyć wzmocnieniu konkurencyjno-
ści globalnej UE, a także szybkiemu 
i adekwatnemu reagowaniu na 
bieżącą sytuację gospodarczą, która 
wciąż pozostaje pod wpływem kryzysu 
finansowego i gospodarczego oraz kry-
zysu finansów publicznych w niektórych 
państwach członkowskich UE. Wszyst-
kie działania Rady będą realizowane  
w duchu dbałości o jakość i komplekso-
wą ocenę skutków (impact assessment) 
nowych aktów prawnych, eliminacji ba-
rier i utrudnień dla funkcjonowania rynku 
wewnętrznego oraz dobrej koordynacji  
z innymi formacjami Rady UE.

Zarządzanie gospodarcze  
– wdrożenie nowych  
rozwiązań

Stabilizacja sytuacji w związku  
z utrzymującym się kryzysem zadłu-
żeniowym w niektórych państwach 

członkowskich oraz wzmocnienie 
zarządzania gospodarczego w UE 
będą głównymi priorytetami polskiej 
prezydencji w obszarze gospodar-
czym i finansowym. Dla prezydencji, 
pomimo że Polska nie jest członkiem 
strefy euro, stabilność wspólnej waluty 
jest kluczowa dla stabilności całej UE. 
Prezydencja będzie aktywnie wspie-
rała działania służące zapewnieniu 
długookresowej stabilności finansów 
publicznych, kontynuowała prace nad 
wdrożeniem pakietu legislacyjnego na 
rzecz wzmocnienia dyscypliny fiskal-
nej i nadzoru makroekonomicznego 
oraz podejmowała starania na 
rzecz wypracowania stanowiska  
w odniesieniu do przyszłości dostę-
pnych instrumentów pomocowych. 
Rada będzie działać na rzecz 
konsekwentnego stosowania Paktu 
Stabilności i Wzrostu, w szczególności 
będzie oceniać postępy państw człon-
kowskich w zakresie redukcji nadmier-
nych deficytów podczas pierwszego 
roku obowiązywania Semestru Euro-
pejskiego. Działania te mają kluczowe 
znaczenie z punktu widzenia skutków 
oraz potrzeby wzmocnienia mechani-
zmów służących zapobieganiu takim 
kryzysom w przyszłości.

Będą też kontynuowane działania zwią-
zane z ustanowieniem Europejskiego 
Mechanizmu Stabilności, tak by  
umożliwić jego wejście w życie, zgod-
nie z harmonogramem określonym 
przez Radę Europejską w grudniu 2010 r.

Rada ECOFIN będzie zaangażowana 
w proces zarządzania realizacją stra-
tegii „Europa 2020”. Będzie dążyła  
do skutecznej implementacji średnio- 

i długoterminowych reform struktural-
nych, mających na celu zwiększenie 
konkurencyjności UE, jej potencjału 
gospodarczego, spójności społecznej 
oraz konwergencji gospodarczej.

Uznając Europejski System Rachun-
ków Narodowych i Regionalnych za 
istotne narzędzie wykorzystywane 
dla celów administracyjnych UE, jak 
również do analiz koordynacji  
i konwergencji polityk gospodarczych 
państw członkowskich, polska prezy-
dencja będzie intensywnie pracować 
nad wnioskami legislacyjnymi doty-
czącymi rewizji tego systemu.

Usługi finansowe  
– wzmocnienie bezpieczeń-
stwa europejskiego rynku 
finansowego

Uznając za ważne wzmocnienie 
stabilności sektora finansowego 
w UE, polska prezydencja będzie 
wspierała i promowała szybkie 
przyjęcie propozycji zmierzających 
do poprawy regulacji i nadzoru 
rynków finansowych, jak również 
do opracowania zasad zarządzania 
kryzysowego, które służyłyby zabez-
pieczeniu sektora przed negatywnymi 
skutkami kryzysów oraz utrzymaniu 
stabilności rynków finansowych. 
Szczególny nacisk zostanie położony 
na wdrażanie rozwiązań zwiększa-
jących integralność i przejrzystość 
sektora finansowego oraz ograni-
czających zagrożenia systemowe 
i nadmierne podejmowanie ryzyka. 
Poza tym Rada ECOFIN będzie mo-
nitorować funkcjonowanie nowych 
ram nadzoru makro- i mikroostroż-

Rada ds.  
Gospodarczych  
i Finansowych
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nościowego, ściśle współpracując 
z Europejską Radą Ryzyka Syste-
mowego oraz nowo utworzonymi 
agencjami nadzorczymi.

Budżet UE na 2012 r. – na 
miarę potrzeb i wyzwań

Polska prezydencja będzie działać  
na rzecz sprawnego przeprowadzenia 
rocznej procedury budżetowej zgodnie 
z nowymi uregulowaniami prawnymi 
zapisanymi w Traktacie z Lizbony, które 
przyznają Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie równe prawa. Celem prezy-
dencji będzie zapewnienie uchwalenia 
na czas budżetu UE na 2012 r.  
w wielkości gwarantującej sprostanie 
wyzwaniom, przed którymi stoi Europa.

Rozporządzenie finansowe 
– nowe, skuteczne przepisy 
budżetowe 

Prezydencja polska będzie dążyć do 
zapewnienia sprawnej kontynuacji 
prac nad zmianą rozporządzenia 
finansowego ustanawiającego nowe 
zasady budżetowe w celu efektywne-
go wdrażania polityk UE.

Środki własne UE  
– w kierunku nowoczesne-
go systemu finansowania

Prezydencja zainicjuje prace nad 
nowym kształtem systemu dochodów 
budżetu UE na podstawie propozycji 
Komisji Europejskiej w celu stworzenia 
nowoczesnego i sprawiedliwego sposo-
bu finansowania działań UE w nowych 
Wieloletnich Ramach Finansowych. 

Ochrona interesów finan-
sowych UE – wdrażanie 
efektywnych rozwiązań

Prezydencja będzie wspierać inicjaty-
wy z zakresu ochrony interesów  
finansowych UE oraz przeciwdziała-
nia nadużyciom finansowym i wszel-

kiej nielegalnej działalności godzącej 
w interesy finansowe UE. Nacisk 
zostanie położony na zreformowanie 
urzędów UE realizujących zadania 
związane z należytą kontrolą docho-
dów i wydatków budżetowych.

Podatki – w stronę bardziej 
przejrzystych uregulowań

W dziedzinie podatków bezpośred-
nich, prezydencja będzie prowadzić 
dalsze prace nad propozycją Komisji 
Europejskiej w sprawie wspólnej skon-
solidowanej podstawy opodatkowania. 
Zostaną podjęte starania na rzecz 
uzyskania postępów w pracach nad 
innymi propozycjami legislacyjnymi Ko-
misji Europejskiej. Szczególny nacisk 
zostanie położony na sprawy dobrego 
zarządzania, zwłaszcza w zakresie 
opodatkowania dochodów z oszczęd-
ności oraz umów z krajami trzecimi  
w sprawie zapobiegania nadużyciom.

Mając na uwadze konkluzje Rady 
Europejskiej z 24–25 marca 2011 r.,  
konieczne będzie kontynuowanie 
prac w obszarze opodatkowania 
sektora finansowego. 

W zakresie podatków pośrednich, jak 
tylko Komisja Europejska przedstawi 
propozycję legislacyjną, prezyden-
cja podejmie priorytetowo prace 
odnośnie do współpracy admi-
nistracyjnej w zakresie podatku 
akcyzowego. Prace nad zmianą 
dyrektywy w sprawie opodatko-
wania wyrobów energetycznych 
i energii elektrycznej będą także 
kontynuowane.

W obszarze podatku od wartości 
dodanej, prezydencja będzie konty-
nuowała prace zmierzające  
do uproszczenia regulacji, zmniej-
szenia obciążeń administracyj-
nych, a także przeciwdziałania 
nadużyciom. W przypadku gdy 

Komisja Europejska przedstawi 
komunikat w sprawie nowej strategii 
VAT, będą podejmowane starania, 
by wykorzystać dyskusję nad tą 
strategią do poprawy funkcjono-
wania rynku wewnętrznego oraz 
zwiększenia efektywności systemów 
podatków pośrednich, tak by wzmac-
niać wzrost gospodarczy UE.

Wymiar zewnętrzny – silny  
i jednolity głos UE na forach 
międzynarodowych

Polska prezydencja będzie dążyć  
do wypracowywania i prezento-
wania przez UE skoordynowa-
nego, jednolitego stanowiska 
na spotkaniach G20 na szczeblu 
ministrów finansów i prezesów 
banków centralnych. Dołoży też 
wszelkich starań, by przy pełnej 
współpracy Przewodniczącego 
Rady Europejskiej i Przewodniczą-
cego Komisji Europejskiej, oraz tych 
krajów członkowskich, które będą 
uczestniczyć w szczycie, zapewnić 
właściwą koordynację przygotowa-
nia stanowiska UE przed spotka-
niem przywódców G20.

Polska prezydencja zaangażuje się 
w przygotowanie i prezentowanie 
stanowiska UE na forum Między-
narodowego Funduszu Waluto-
wego, Grupy Banku Światowego 
oraz utrzymaniem bliskich relacji  
z innymi międzynarodowymi i regio-
nalnymi instytucjami finansowymi 
oraz organizacjami zajmującymi 
się integracją gospodarczą. Polska 
prezydencja będzie wzmacniała 
współpracę gospodarczą z krajami 
partnerskimi objętymi Europejską 
Polityką Sąsiedztwa, w szczególno-
ści z państwami uczestniczącymi 
w Partnerstwie Wschodnim, 
państwami należącymi do Europej-
skiego Stowarzyszenia Wolnego 
Handlu oraz państwami kandydują-
cymi do członkostwa w UE.
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Rada  
ds. Konkurencyjności

Ku większej dynamice Europy  

Silniejszy rynek 
wewnętrzny korzystny dla 
przedsiębiorców i obywateli

Jednolity rynek był i jest podstawowym 
instrumentem wzrostu gospodarczego 
Unii Europejskiej. Jest to także jeden  
z największych atutów UE. Jego bene-
ficjentami są przedsiębiorcy i obywa-
tele ze wszystkich państw członkow-
skich. Polska prezydencja będzie 
dążyła do przyspieszenia zmian na 
jednolitym rynku, aby umożliwić pełne 
wykorzystanie jego potencjału. Dzia-
łania podejmowane w tym zakresie 
będą się koncentrowały na realizacji 
inicjatyw zawartych w Single Market 
Act, wybranych w wyniku szerokich 
konsultacji społecznych.

Szczególną uwagę prezydencja za-
mierza poświęcić rozwojowi handlu 
elektronicznego. Aby umożliwić 
uczestnikom rynku UE korzystanie 
w pełni z usług elektronicznych 
konieczne będzie ograniczenie barier 
prawnych i administracyjnych oraz 
zwiększenie zaufania użytkowników 
i ich poczucia bezpieczeństwa. 

Sprawnie funkcjonujący i zintegrowa-
ny rynek wewnętrzny w obszarze 
usług stanowi kluczowe narzędzie 
tworzenia wzrostu i miejsc pracy, któ-
rych potrzebuje Europa. Prezydencja 
będzie promować pełną implementa-
cję dyrektywy o usługach i wspierać 

kolejne działania mające na celu 
zapewnienie właściwego stosowania 
jej przepisów. 

Korzyści z funkcjonowania jednoli-
tego rynku powinny być w większym 
stopniu udziałem przedsiębiorstw,  
w szczególności sektora MŚP.  
Na rok 2011 przypada podsumowanie 
działań, do jakich państwa człon-
kowskie zobowiązały się, przyjmując 
Small Business Act. Będziemy wspie-
rać i promować inicjatywy Komisji, 
które poprawiają szanse rozwojowe 
sektora MŚP, w tym zwiększą dostęp 
do rynków państw trzecich i funduszy 
ryzyka (venture capital).

W związku z przyjęciem decyzji  
o podjęciu wzmocnionej współpracy,  
prezydencja będzie dążyła do zakoń-
czenia prac nad ustanowieniem jed-
nolitego systemu ochrony paten-
towej. Proponowane w tym zakresie 
rozwiązania powinny doprowadzić do 
stworzenia systemu taniego patentu, 
łatwo dostępnego dla europejskich 
przedsiębiorców, co zwiększy aktyw-
ność patentową i konkurencyjność, 
zwłaszcza w sektorze MŚP. 

Jednym z priorytetów prezydencji 
będzie poprawa otoczenia regu-
lacyjnego, w którym funkcjonują 
europejskie przedsiębiorstwa. W 
ramach inicjatywy Smart Regulation 
szczególna uwaga zostanie poświę-
cona instrumentowi oceny wpływu 
regulacji stosowanemu w procesie 
stanowienia prawa.

W celu ułatwienia prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej w UE, zostaną 

podjęte działania na rzecz połączenia 
niektórych rejestrów działalności 
gospodarczej, jako technicznego 
narzędzia ułatwiającego przedsiębior-
com dostęp do informacji. 

W zakresie prawa autorskiego 
polska prezydencja będzie prowa-
dziła prace nad dyrektywą dotyczącą 
licencjonowania dzieł osieroconych, 
aby umożliwić publikowanie zasobów 
bibliotecznych lub archiwaliów  
w formacie cyfrowym. Podejmie też 
dyskusję nt. Zielonej Księgi dotyczą-
cej utworów audiowizualnych. 

W zakresie zamówień publicznych, 
prezydencja będzie prowadzić prace 
nad inicjatywą ws. koncesji na usługi.

Prawidłowe funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego nie jest możliwe bez 
zapewnienia wysokiego poziomu 
ochrony konsumentów. Prezyden-
cja planuje rozpoczęcie negocjacji 
na temat wniosku KE w sprawie 
stosowania alternatywnych mecha-
nizmów rozwiązywania sporów 
(ADR) w celu wzmocnienia pozycji 
konsumentów i zapewnienia im me-
chanizmów skutecznego egzekwowa-
nia swoich praw. 

Polska prezydencja będzie dążyła do 
rozpoczęcia prac nad dyrektywą w 
sprawie zorganizowanych podróży, 
wakacji i wycieczek.

Dążąc do ujednolicenia poziomu 
bezpieczeństwa w całej UE  
i wzmocnienia systemu nadzoru 
rynku oraz mając na względzie 
stworzenie spójnego rynku we-
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wnętrznego produktów zharmonizo-
wanych i niezharmonizowanych oraz 
zapewnienie całościowej ochrony 
interesów konsumentów i przejrzy-
stości dla producentów, prezydencja 
planuje podjęcie prac nad noweliza-
cją dyrektywy w sprawie ogólnego 
bezpieczeństwa produktów, po 
przedstawieniu odpowiedniego pro-
jektu, co jest planowane na II połowę 
2011 r.

Prezydencja zamierza wspierać  
działania Komisji Europejskiej służące 
wzmocnieniu instrumentów rynku 
wewnętrznego, m.in. będzie prowadzić 
prace na rzecz usprawnienia współpra-
cy administracyjnej państw członkow-
skich (system wymiany informacji na 
rynku wewnętrznym – IMI). 

W obszarze unii celnej prezydencja 
skoncentruje się na Planie Działa-
nia dla Partnerstwa Wschodniego. 
Będzie także nadzorować wdrażanie 
przepisów wykonawczych do Zmo-
dernizowanego Kodeksu Celnego. 
Ponadto kontynuowane będą prace 
nad zmianą legislacji dotyczącej 
działań organów celnych przeciwko 
towarom podrabianym.

Bardziej konkurencyjna 
gospodarka europejska

W drugiej połowie 2011 r. jednym  
z obszarów działania Rady ds. Kon-
kurencyjności będzie polityka prze-
mysłowa. Uwzględniając kontekst 
kryzysu gospodarczego i jego wpływu 
na kondycję przedsiębiorstw, a także 
cele UE w zakresie polityki klima-
tycznej i strategii „Europa 2020”, 
prezydencja skoncentruje się na 
kluczowych dla przemysłu elemen-
tach inicjatyw flagowych „Polityka 
przemysłowa w erze globalizacji” 
i  „Efektywność zasobów”. Regula-
cje środowiskowe, w tym te mające 
na celu zwiększenie efektywności 
wykorzystania zasobów, mają 

bardzo istotny wpływ na warunki 
funkcjonowania przemysłu, dlatego 
też rozważając ich zastosowanie, 
należy mówić o wszelkich istotnych 
konsekwencjach z nich wynikają-
cych. Prezydencja będzie wspierała 
intensyfikację współpracy miedzy 
organami krajowymi i Komisją 
Europejską w zakresie skuteczne-
go stosowania prawa konkurencji. 
Podjęcie tego tematu przez Radę ds. 
Konkurencyjności wniesie wartość 
dodaną do dyskusji o konkurencyjno-
ści gospodarki UE. 

Przyszłość inicjatywy rynków wiodą-
cych oraz koncepcja Europejskich 
Partnerstw Innowacyjnych będzie 
tematem konferencji, która odbędzie 
się w październiku w Warszawie. 

Poza tym prezydencja podejmie te-
mat przyszłości polityki kosmicznej, 
wraz z opcją przyszłego programu 
kosmicznego.

W celu usprawnienia swobodnego 
przepływu towarów na rynku we-
wnętrznym, konieczne jest kontynu-
owanie działań w zakresie harmo-
nizacji technicznej. Prezydencja 
dostrzega potrzebę zapewnienia 
nowoczesnego i elastycznego 
systemu normalizacji w UE. Będzie 
też kontynuować prace nad istotną 
legislacją dla przemysłu chemicz-
nego dotyczącą m.in.: ograniczenia 
stosowania fosforanów w detergen-
tach oraz prekursorów materiałów 
wybuchowych. W 2011 r. przypada 
piąta rocznica przyjęcia pakietu 
chemicznego REACH: wydarzeniu 
temu zostanie poświęcona jedna  
z konferencji tematycznych organi-
zowanych przez prezydencję. Nale-
ży również zapewnić dostosowanie 
dyrektyw sektorowych do Nowych 
Ram Legislacyjnych.

Prezydencja dużą wagę przywiązuje 
do podniesienia konkurencyjności 

sektora turystyki w UE, m.in. poprzez 
rozwój innowacyjności w turystyce, 
przegląd dotychczasowych inicjatyw 
oraz analizę nowych wyzwań w tym 
zakresie, a także poprzez organizację 
Europejskiego Forum Turystyki  
w Krakowie w październiku 2011 r. 

Zintegrowana Europejska 
Przestrzeń Badawcza

Prezydencja zamierza wnieść 
wkład w budowanie zrównoważo-
nej i zintegrowanej Europejskiej 
Przestrzeni Badawczej (European 
Research Area – ERA), która powin-
na być postrzegana jako europejska 
wspólnota aktywnie odpowiadająca 
na globalne wyzwania i w pełni 
wykorzystująca kapitał intelektualny 
wszystkich państw i regionów Europy. 
Prezydencja planuje zorganizowanie 
konferencji ministerialnej na temat 
sposobu funkcjonowania ERA oraz 
zarządzania nią w kontekście postu-
latu pełnego wykorzystania kapitału 
intelektualnego Europy, a także 
konferencji dotyczącej specjalizacji 
narodowej/regionalnej oraz efektów 
Polityki Spójności w obszarze nauki  
i innowacji. 

Prezydencja przewiduje kontynuację 
dyskusji związanej ze Wspólnymi 
Ramami Strategicznymi na rzecz 
badań naukowych i innowacji,  
w tym z kolejnym Programem 
Ramowym. Prace nad dokumentem 
będą się toczyć w kontekście priory-
tetów wskazanych w strategii „Euro-
pa 2020” oraz w inicjatywie flagowej 
„Unia Innowacji”. Ich celem będzie 
stworzenie efektywnego i spójne-
go systemu wsparcia działalności 
badawczo-rozwojowej na poziomie 
unijnym, narodowym i regionalnym. 

Prezydencja stawia sobie za cel 
wspieranie działań zmierzających 
do stworzenia prostszego i bardziej 
zharmonizowanego Programu 
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Ramowego, który będzie spójny 
z  innymi instrumentami wsparcia, 
zwłaszcza instrumentami stosowa-
nymi w ramach Polityki Spójności. 
Szczególna uwaga zostanie poświęco-
na także kwestiom upraszczania zasad 
administracyjno-finansowych związa-
nych z uczestnictwem w Programie 
Ramowym oraz jego dostępności dla 
małych zespołów badawczych i MŚP. 

W kontekście prac nad decyzją ws. 
przedłużenia Programu EURATOM, 
prezydencja zamierza zakończyć proces 
negocjacji i doprowadzić do przyjęcia 
ww. decyzji pod koniec 2011 r. Działania 
podejmowane w tym zakresie będą także 
dotyczyły m.in. ewentualnej dyskusji nad 
statutem Wspólnego Przedsięwzięcia Fu-
sion 4 Energy, podmiotu zajmującego się 
w imieniu UE realizacją projektu ITER.

Ponadto, prezydencja zamierza konty-
nuować prace związane z wdrażaniem  
strategii „Europa 2020”, a zwłaszcza 
inicjatywy flagowej „Unia Innowacji”.  
W tym kontekście, prezydencja podej-
mie działania związane z partnerstwa-
mi w obszarze badań i innowacji.
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Rada ds.  
Transportu, Telekomuni-
kacji i Energii
Spójność i integracja  

Polityka transportowa

Głównym priorytetem prezydencji 
w zakresie polityki transportowej 
będzie rewizja wytycznych ws. 
Transeuropejskich Sieci Transpor-
towych (TEN-T). Sieci te to jeden 
z kluczowych elementów zintegro-
wanej i spójnej Europy. Ich przyszły 
kształt ma wielkie znaczenie dla 
wszystkich państw członkowskich 
– zarówno jeśli chodzi o rozwój 
wspólnego rynku, jak i mobilności 
społecznej, a także z uwagi na wciąż 
istniejące różnice między poszcze-
gólnymi regionami europejskimi  
w rozwoju infrastruktury trans-
portowej. W pracach nad rewizją 
wytycznych ws. sieci TEN-T polska 
prezydencja będzie mieć na celu 
stworzenie w całej Unii Europejskiej 
spójnego i zintegrowanego systemu 
transportowego, który będzie stymu-
lował rozwój gospodarczy UE. 

Prezydencja będzie także przywią-
zywała dużą wagę do pogłębienia 
integracji transportowej z państwami 
trzecimi na wschodniej granicy UE. 
Dlatego też zamierza przeprowadzić 
debatę nad komunikatem w sprawie 
międzynarodowej polityki transpor-
towej wobec krajów ościennych. 
Celem komunikatu będzie dostoso-
wanie polityki transportowej UE wo-
bec krajów sąsiadujących do nowych 

warunków, określonych poprzez wy-
niki procesu rewizji wytycznych sieci 
TEN-T oraz szereg inicjatyw podej-
mowanych wobec krajów sąsiednich, 
np. Partnerstwo Wschodnie. Rozwój 
połączeń transportowych z pań-
stwami trzecimi jest istotny nie tylko 
z punktu widzenia państw, których 
granice są jednocześnie granicami 
UE, ale także z punktu widzenia 
mobilności społecznej i rozwoju 
ekonomicznego całej UE.

Polska chciałaby wykorzystać swoje 
bogate doświadczenie w zakresie 
morskiego szkolnictwa wyższego. 
Dlatego prezydencja planuje zainicjo-
wanie prac nad tzw. Pakietem ws. 
Morskiej Agendy Socjalnej. Obejmie 
on takie zagadnienia, jak: konkuren-
cyjność w żegludze, warunki pracy, 
kwalifikacje i szkolenie marynarzy. 
Prezydencja uznaje Morską Agendę 
Socjalną za szczególnie ważny ele-
ment unijnej polityki morskiej, zwłasz-
cza w jej wymiarze społecznym.

Coraz więcej obywateli UE korzysta 
z transportu lotniczego. Dlatego 
istnieje potrzeba zwiększenia prze-
pustowości portów lotniczych UE. 
Konieczne jest też dostosowanie 
przepisów do aktualnych warunków 
rynkowych, jak również zapew-
nienie większej konkurencyjności 
usług związanych z obsługą portów 
lotniczych UE. Zagadnienia te będą 
stanowiły przedmiot prac prezydencji 
w ramach tzw. Pakietu Lotniskowe-
go. Szczególną uwagę prezydencja 
zamierza poświęcić rewizji dyrek-
tywy ws. rynku obsługi naziemnej 
w portach lotniczych UE.

Telekomunikacja

Polska prezydencja będzie kon-
tynuować prace nad Programem 
Polityki Widma Radiowego (RSPP). 
Poprawa koordynacji zarządzania 
widmem radiowym w obrębie UE i na 
jej granicach zewnętrznych ma nie-
zwykle istotny wpływ na zmniejszenie 
barier rozwoju bezprzewodowych 
technologii telekomunikacyjnych. 
Problematyce tej zostanie poświęco-
na konferencja ministerialna na temat 
perspektyw rozwoju rynku łączności 
elektronicznej w UE. 

Prezydencja polska przeprowadzi 
również debatę nad rozporządze-
niem ws. roamingu w  sieciach 
telefonii komórkowej. Na podsta-
wie raportu Komisji Europejskiej, 
prezydencja umożliwi Radzie zajęcie 
stanowiska w sprawie ewentualnego 
przedłużenia funkcjonowania tej regu-
lacji, kierując się przede wszystkim 
interesami konsumentów UE. Prze-
gląd rozporządzenia roamingowego 
podczas polskiej prezydencji może 
umożliwić rozszerzenie zakresu 
przedmiotowego rozporządzenia  
o regulację cen detalicznych transferu 
danych. 

Społeczeństwo  
informacyjne

Prezydencja będzie kontynuować 
prace nad efektywnym wdrażaniem 
założeń Europejskiej Agendy Cy-
frowej – inicjatywy flagowej Komisji  
w ramach strategii „Europa 2020” –  
w zakresie rozwoju społeczeństwa 
informacyjnego oraz budowy jedno-
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litego rynku cyfrowego. Realizacja 
zapisów Europejskiej Agendy  
Cyfrowej przyczyni się do efek-
tywnego wykorzystania potencjału 
technologii ICT na rzecz rozwoju 
gospodarczego i społecznego. Dużo 
uwagi prezydencja poświęci działaniu 
Komisji w ramach pierwszej oceny 
wdrażania Europejskiej Agendy 
Cyfrowej.

Ważnym tematem, na którym 
skupi się polska prezydencja będzie 
rozwój e-administracji. Zgodnie 
z Europejskim Planem Działań na 
rzecz administracji elektronicznej  
na lata 2011–2015, rządy krajów Unii 
Europejskiej będą rozwijać usługi 
administracji elektronicznej nasta-
wione na potrzeby użytkowników, 
sprzyjające mobilności obywateli  
i przedsiębiorstw również w wymiarze 
transgranicznym oraz przynoszące 
korzyści w wymiarze gospodarki 
i ochrony środowiska naturalnego. 
Polska prezydencja wspólnie z Komi-
sją zorganizuje konferencję ministrów 
nt. e-administracji. 

Innym ważnym tematem, jaki podej-
mie prezydencja będzie problema-
tyka bezpieczeństwa i prywatności 
w dziedzinie ICT. W razie potrzeby 
prezydencja polska będzie kontynu-
ować pracę nad rozporządzeniem 
modernizującym Europejską Agencję 
ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji 

(ENISA) i będzie dążyć do sprawnej 
realizacji prac w tym temacie. 

Zintegrowana Unia  
w globalnym dialogu  
energetycznym

Zmieniająca się sytuacja na rynku 
energii w UE stawia przed Europą 
kolejne wyzwania wymagające wspól-
nego, pogłębionego wysiłku państw 
członkowskich na rzecz realizacji 
celów unijnej polityki energetycznej 
wyznaczonych w Traktacie z Lizbony. 
Unia potrzebuje stabilnej i długofalo-
wej strategii na rzecz rozwoju sektora 
energetycznego w perspektywie 
2050 r. Prezydencja pragnie wyjść 
tym wyzwaniom naprzeciw. Polska 
prezydencja będzie wspierać dążenia 
państw i instytucji europejskich do 
pełnego wdrożenia już przyjętych 
rozwiązań, takich jak III pakiet liberali-
zacyjny. 

Prezydencja zamierza osiągnąć 
największy możliwy postęp w sprawie 
pakietu infrastrukturalnego i aktów 
dotyczących efektywności energe-
tycznej, stanowiących główną część 
legislacji energetycznej, która stanie 
na agendzie w drugiej połowie 2011 r. 
Bliska i dobra współpraca pomiędzy 
wszystkimi aktorami unijnego procesu 
decyzyjnego będzie niezbędna, 
zwłaszcza w odniesieniu do infra-
strukturalnych aktów legislacyjnych, 

jeśli mają one zostać przyjęte w 
terminie umożliwiającym realizację 
celów strategii energetycznej UE na 
lata 2011–2020. 

Polska prezydencja zamierza za-
kończyć toczące się negocjacje nad 
rozporządzeniem o spójności  
i przejrzystości rynku energii  
(REMIT). Prezydencja planuje rów-
nież ukończenie prac nad aktami 
prawnymi, których przyjęcie jest uwa-
runkowane zewnętrznymi ogranicze-
niami terminowymi, jak w wypadku 
nowej umowy EU – US Energy Star.

Polska prezydencja zamierza wnieść 
wkład w zdefiniowanie zewnętrznej 
polityki energetycznej UE. Wzmoc-
nienie tego obszaru polityki UE jest 
dla niej priorytetem. Prezydencja 
planuje przeprowadzenie debaty nad 
sposobami rozwoju tej polityki w naj-
bliższych latach oraz mechanizmami, 
które pomogłyby wzmocnić głos UE 
w globalnym dialogu energetycznym. 
Na podstawie tej debaty, zamiarem 
prezydencji będzie przyjęcie konkluzji 
Rady TTE w listopadzie 2011 r. 
Konkluzje te powinny zawierać jasno 
określony zestaw działań i instrumen-
tów (takich jak mechanizm solidar-
ności oraz koordynacji), których 
implementacja zapewni, że pozycja 
UE będzie właściwie uwzględniona 
na szczeblu międzynarodowym. 
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Rada ds. Wymiaru 
Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych 
Ochrona praw i bezpieczeństwa 
obywateli UE 

Efektywne osiąganie celów 
Programu Sztokholmskiego 
jako główne wyzwanie 

Mając na uwadze dotychczasowy roz-
wój przestrzeni wolności, bezpieczeń-
stwa i  sprawiedliwości, prezydencja 
skupi swoje wysiłki  
na skutecznym wdrażaniu inicjatyw 
o  zasadniczym znaczeniu dla  
realizacji Programu Sztokholmskiego. 
Prezydencja będzie prowadziła dzia-
łania mające na celu dalsze wdraża-
nie i opracowywanie mechanizmów 
zapewniających ochronę obywateli 
oraz ułatwianie im dostępu  
do wymiaru sprawiedliwości. Działania 
prezydencji będą się koncentrować 
również na inicjatywach odnoszących 
się do usprawnienia zarządzania w 
strefie Schengen, zarządzania grani-
cami, ustanowienia nowych instru-
mentów polityki migracyjnej i azylowej, 
umocnienia mechanizmów współpracy 
w zakresie zwalczania przestępczości 
zorganizowanej.  

Prezydencja ma nadzieję na postęp 
w negocjacjach nad przystąpieniem 
Unii Europejskiej do Europejskiej 
Konwencji Praw Człowieka. Będzie 
wspierać Komisję Europejską w jej 
wysiłkach na rzecz wynegocjowania 
porozumienia akcesyjnego. Na pod-
stawie wniosku Komisji Europejskiej, 

polska prezydencja rozpocznie dys-
kusję w Radzie dotyczącą przyjęcia 
decyzji upoważniającej do zawarcia 
tego porozumienia. Będzie także 
kontynuowała prace nad wewnętrzny-
mi regulacjami określającymi zasady 
postępowania w sprawach wynikają-
cych ze stosowania Konwencji  
i porozumienia akcesyjnego. Poświę-
ci również należną uwagę propozycji 
Programu Wieloletniego Agencji Praw 
Podstawowych (APP).  

Sprawy wewnętrzne

Jednym z najważniejszych zadań 
realizowanych przez prezydencję 
będzie współpraca na rzecz zwal-
czania przestępczości narkotykowej.
Prezydencja zamierza opracować  
i zaproponować przyjęcie przez 
Radę UE Europejskiego Paktu 
przeciwko Narkotykom Syntetycz-
nym. Poza tym skoncentruje się na 
nadaniu nowego impulsu do rozwoju 
współpracy pomiędzy UE i pań-
stwami trzecimi z Europy Wschod-
niej w zwalczaniu przestępczości 
narkotykowej, promocji współpracy 
regionalnej na rzecz zwalczania 
przestępczości narkotykowej,  
w szczególności z państwami Euro-
py Wschodniej, oraz podejmie temat 
nowych narkotyków syntetycznych. 
Prezydencja zainauguruje również 
Ewaluację Strategii Antynarkoty-
kowej UE na lata 2005–2012 i Planu 
Działania na lata 2009–2012.

W drugiej połowie 2011 r. będą kon-
tynuowane prace na rzecz rozwoju 
współpracy policyjnej w UE, w tym 
nad wdrożeniem Strategii Bezpie-

czeństwa Wewnętrznego. Prioryte-
tem będzie osiągnięcie postępu, jeśli 
chodzi o następujące sprawy:
 •   realizacja cyklu polityki UE
     dotyczącej przestępczości 
     poważnej i zorganizowanej 
     (Harmony);
•    wspieranie działań związanych 

z ustanowieniem wieloletniego 
programu szkoleniowego  
Euroeast Police dla państw  
Partnerstwa Wschodniego;

•    przegląd działań Komitetów CATS
i SCIFA oraz analiza zasadności 
ich funkcjonowania po 2011 r.;

•    wypracowanie instytucjonalnych 
mechanizmów współpracy po-
między WPBiO i WSiSW (w tym 
pomiędzy COSI i PSC) na rzecz 
poprawy planowania i umacniania 
zdolności cywilnych misji WPBiO;

•    kontynuowanie prac nad 
zapewnieniem spójnej polityki UE 
dotyczącej wymiany informacji 
między organami ścigania z peł-
nym poszanowaniem standardów 
ochrony danych osobowych,  
w tym dążenie do pełnej imple-
mentacji unijnej strategii zarządza-
nia informacjami, monitorowanie 
implementacji Decyzji Prüm, prace 
nad projektem dyrektywy dotyczą-
cej europejskiego PNR  
i kontynuacja lub finalizacja  
negocjacji umów dotyczących 
PNR z USA, Australią i Kanadą 
oraz stałe monitorowanie przebie-
gu negocjacji umowy dotyczącej 
ochrony danych z USA;

•    podjęcie działań na rzecz 
nowelizacji dyrektywy o ochronie 
danych osobowych, a także roz-
poczęcie dyskusji nad możliwo-
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ścią utworzenia unijnego TFTP na 
podstawie komunikatu KE;

•    zwalczanie wykorzystywania
seksualnego dzieci i pornografii 
dziecięcej w cyberprzestrzeni,  
fałszerstw pieniędzy, w szczegól-
ności Euro, rozpoznanie i zwal-
czanie handlu ludźmi, rozpoznanie 
zjawiska przestępczości przeciw-
ko dobrom kultury, przeciwdziała-
nie nielegalnej produkcji wyrobów 
tytoniowych i obrotowi nimi,  
poprawa bezpieczeństwa imprez 
sportowych, podjęcie działań na 
rzecz standaryzacji badań krymi-
nalistycznych.

W dniu 11 września 2011 r. upływa 
10. rocznica ataku terrorystycznego 
na World Trade Center. Pamięć o tym 
tragicznym wydarzeniu i lekcje z jego 
następstw będą przedmiotem refleksji 
w trakcie debaty w ramach semina-
rium na temat roli Centrów Antyterro-
rystycznych państw członkowskich  
w zakresie zwalczania terroryzmu,  
a także zmian strukturalnch i proce-
duralnch w polityce antyterrorystycz-
nej państw członkowskich w ostatniej 
dekadzie.

Ważnym tematem będzie ochrona 
imprez masowych przed zagro-
żeniami terrorystycznymi (w tym 
zwiększenie bezpieczeństwa CBRN). 
Prezydencja skupi się również na 
kwestiach związanych z przeciwdzia-
łaniem cyberterroryzmowi, zjawiskiem 
radykalizacji (w kontekście wpływu 
konfliktu w rejonie Kaukazu Północ-
nego na mniejszość z tego regionu  
w UE) oraz powiązaniami ekstremi-
zmu lewicowego z terroryzmem.

Zostaną podjęte prace nad nowymi 
zadaniami i kierunkami współpracy 
celnej, ze szczególnym uwzględnie-
niem zarządzania w służbach celnych 
w sytuacjach kryzysowych. Prezyden-
cja będzie działać na rzecz zacieśnia-
nia współpracy celno-policyjnej.

W zakresie ochrony ludności pre-
zydencja będzie dążyć do poprawy 
istniejących mechanizmów ochrony 
ludności w UE w celu zwiększe-
nia efektywności podejmowanych 
działań na poziomie Wspólnoty oraz 
poprawy praktycznej współpracy 
między agencjami UE a państwami 
członkowskimi. Rozpoczęcie procesu 
przekształcania Wspólnotowego 
Mechanizmu Ochrony Ludności oraz 
Instrumentu Finansowego Ochrony 
Ludności przyczyni się do osiągnięcia 
tego celu. Prezydencja skoncen-
truje się także na zintegrowanym 
podejściu do komunikacji kryzysowej 
w celu dalszego rozwijania aspektów 
społecznych i technologicznych. 

Migracje, azyl  
i zarządzanie granicami 

Prezydencja będzie kontynuowała 
prace nad rozwojem instrumentów 
zarządzania legalną migracją, 
uwzględniając kierunki i wytyczne 
strategii „Europa 2020”.

Podejmie również debatę na temat 
przyszłości Globalnego Podejścia 
do Migracji (GPM) w odniesieniu  
do Europy Wschodniej i Azji Cen-
tralnej w celu kontynuacji prac nad 
wdrożeniem Planu Działania Procesu 
Praskiego. Priorytetem prezydencji 
będzie również rozwój zdolności za-
rządzania migracją i sytuacjami nad-
zwyczajnymi charakteryzującymi się 
nagłym napływem obywateli państw 
trzecich, których przykładem jest ta, 
z którą mamy obecnie do czynienia  
w regionie Południowego Sąsiedztwa.  

Skuteczne działania przeciwko 
nielegalnej imigracji są waż-
nym elementem wspólnej polityki 
migracyjnej. Dlatego prezydencja 
podejmie prace nad dalszym roz-
wojem efektywnej i zrównoważonej 
polityki w zakresie powrotów i read-
misji imigrantów, przede wszystkim 

wspierając dobrowolne powroty, przy 
jednoczesnym poszanowaniu praw 
podstawowych.

Prezydencja podejmie działania 
konieczne do zakończenia prac nad 
Wspólnym Europejskim Syste-
mem Azylowym do końca 2012 r., 
w szczególności odnoszące się do 
uzyskania porozumienia politycznego 
w sprawie rozporządzeń Dublin III  
i Eurodac, a także podejmie niezbęd-
ne starania dla zakończenia prac 
nad projektem dyrektywy kwalifika-
cyjnej. Prezydencja będzie dążyła 
do uzyskania znaczącego postępu 
w pracach nad przekształceniem 
dyrektyw proceduralnej i recepcyjnej. 
Aktywnie wspierane będą działania 
Europejskiego Urzędu Wsparcia  
w dziedzinie Azylu (EASO). 

Działaniem priorytetowym będzie 
rozwijanie praktycznych aspektów 
Zintegrowanego Zarządzania Gra-
nicami, w tym prace nad koncepcją 
„inteligentnych granic” (utworzenie 
systemu EUROSUR) oraz upo-
wszechnianie najlepszych praktyk  
w zakresie ochrony granic.

Polska prezydencja zamierza 
przeprowadzić debatę na rzecz 
usprawnienia funkcjonowania strefy 
Schengen. W drugiej połowie 2011 r. 
zostaną zapoczątkowane prace 
zmierzające do przyjęcia zmian 
w Kodeksie Granicznym Schen-
gen, które usprawnią procedury 
kontroli granicznej. Prezydencja bę-
dzie dążyć do zakończenia prac nad 
zmianą rozporządzenia o Fronteksie, 
w celu wzmocnienia jego zdolności 
do realizacji działań wspierających 
państwa członkowskie w sytuacjach 
kryzysowych. Prezydencja podejmie 
wysiłki na rzecz sprawnego przepro-
wadzania ewaluacji Schengen  
i wykonania harmonogramu uru-
chomienia Systemu Informacyjnego 
Schengen drugiej generacji (SIS II).
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W zakresie polityki wizowej priorytety 
prezydencji to dalsze efektywne wdra-
żanie Kodeksu Wizowego, rozwijanie 
dialogu wizowego (w tym procesu libe-
ralizacji wizowej) z państwami trzecimi 
oraz osiągnięcie operacyjności przez 
Wizowy System Informacyjny. W ra-
mach monitorowania realizacji planów 
działania dotyczących liberalizacji 
wizowej szczególny nacisk zostanie 
położony na wspieranie procesu 
wprowadzania ułatwień wizowych oraz 
liberalizacji wizowej z krajami Partner-
stwa Wschodniego oraz Federacją 
Rosyjską.

Do kwestii priorytetowych należy 
również zaliczyć przeprowadzenie 
technicznej modyfikacji rozporzą-
dzenia Rady UE nr 539/2001 z dnia 
15 marca 2001 r. wymieniającego 
państwa trzecie, których obywatele 
muszą posiadać wizy podczas prze-
kraczania granic zewnętrznych oraz 
te, których obywatele są zwolnieni 
z tego wymogu, a także zapewnienie 
sprawnej realizacji procesu prowadzą-
cego do przyjęcia decyzji Parlamentu 
Europejskiego i Rady ustanawiającej 
listę dokumentów uprawniających 
ich posiadaczy do przekraczania 
zewnętrznych granic UE.

Wymiar sprawiedliwości

W dziedzinie współpracy sądowej  
w sprawach cywilnych prezyden-
cja skoncentruje się na działaniach 
mających na celu uproszczenie 
wykonywania praw przysługujących 
obywatelom w sferze majątkowej.  
W tym względzie istotne znaczenie 
będą miały prace nad projektem 
rozporządzenia w sprawie dziedzi-
czenia i spadków międzynarodo-
wych oraz nad zmianą rozporzą-
dzenia Bruksela I, które określa 
zasady jurysdykcji, uznawania 
orzeczeń oraz ich wykonywania  
w przeważającej większości spraw 
cywilnych i handlowych. 

Prezydencja zamierza podjąć debatę 
nad przedstawionym przez Komisję 
Europejską wnioskiem z zakresu euro-
pejskiego prawa umów, który powinien 
usuwać realne bariery w  międzynaro-
dowym handlu internetowym powo-
dujące utrudnienia dla konsumentów. 

Prezydencja podejmie również prace 
nad wnioskiem w sprawie poprawy 
skuteczności wykonywania orze-
czeń sądowych w Unii Europejskiej, 
jeśli chodzi o transgraniczne odzyski-
wanie wierzytelności.

W zakresie współpracy sądowej  
w sprawach karnych działania prezy-
dencji będą się koncentrować  
na dwóch kwestiach. Przede wszyst-
kim będą zmierzały do wzmocnienia 
procesowych i pozaprocesowych praw 
ofiar przestępstw. Zdaniem prezydencji 
szczególną uwagę należy poświęcić 
kwestii planowanego projektu dyrekty-
wy w sprawie wzmocnienia pozycji 
ofiary w postępowaniu karnym. Poza 
tym prezydencja będzie kontynuowała 
działania na rzecz umocnienia praw 
procesowych osób podejrzanych 
lub oskarżonych w postępowaniu 
karnym, skupiając się na opracowaniu 
instrumentu gwarantującego podejrza-
nym dostęp do adwokata.

Dodatkowo, oprócz tych dwóch priory-
tetów, kontynuowane będą także prace 
nad techniczną implementacją ECRIS 
oraz nad podręcznikiem dla praktyków. 
Prezydencja podejmie się również 
kontynuacji działań nad Europejskim 
Nakazem Dochodzeniowym oraz pro-
jektem dyrektywy w sprawie ataków na 
systemy informatyczne.

Wymiar zewnętrzny  
Przestrzeni Wolności, 
Bezpieczeństwa i 
Sprawiedliwości (PWBiS)

Prezydencja będzie dążyła do 
wzmocnienia zewnętrznego wymiaru 

PWBiS jako narzędzia do usprawnie-
nia procesu zarządzania przepływa-
mi migracyjnymi oraz do poprawy 
stanu bezpieczeństwa wewnętrz-
nego UE i jej partnerów. Nacisk 
zostanie położony na zapewnienie 
lepszej korelacji między działaniami 
podejmowanymi w ramach stosun-
ków zewnętrznych PWBiS a innymi 
politykami UE, zwłaszcza polityką 
zagraniczną, obronną, rozwojową 
i handlową. Ważnym zadaniem 
będzie podjęcie debaty na temat 
zapewnienia komplementarności  
i spójności działań podejmowanych 
przez UE i państwa członkowskie 
wobec państw trzecich.

Prezydencja zapewni sprawne konty-
nuowanie współpracy strategicznej  
ze Stanami Zjednoczonymi, Federa-
cją Rosyjską, państwami Bałkanów 
Zachodnich oraz państwami Unii dla 
Śródziemnomorza. 

Szczególny nacisk zostanie położo-
ny na rozwijanie mobilności  
i bezpieczeństwa w ramach polityki 
Partnerstwa Wschodniego poprzez 
zainicjowanie nowych oraz wzmoc-
nienie istniejących form współpra-
cy w dziedzinie ochrony granic, 
zwiększanie zdolności do zarządza-
nia migracjami (w tym promowanie 
legalnej i zwalczanie nielegalnej 
migracji) oraz rozwój współpracy  
policyjnej (zwalczanie przestępczo-
ści zorganizowanej i poważnych 
form przestępczości, w tym zwal-
czanie handlu ludźmi). Prezydencja 
będzie dążyć do sprawnej realizacji 
planów działania w sprawie liberali-
zacji wizowej dla Ukrainy i Mołdowy, 
kładąc nacisk na wykonywanie 
zobowiązań i kryteriów związanych 
z bezpieczeństwem, rządami prawa 
i wymiarem sprawiedliwości. Będzie 
rozwijany dialog wizowy także  
z pozostałymi krajami Partnerstwa 
Wschodniego na podstawie oceny 
gotowości każdego z nich.
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Rada ds. Rolnictwa  
i Rybołówstwa  

Reformy dla sprostania wspólnym 
wyzwaniom 

WPR sprawnie służąca 
celom UE

W drugiej połowie 2011 r. dyskusja 
nad przyszłością Wspólnej Polityki 
Rolnej wejdzie w fazę rozstrzyga-
jącą. Komisja Europejska przekaże 
Radzie i Parlamentowi Europejskie-
mu pakiet propozycji legislacyjnych, 
dotyczących m.in. systemu płatności 
bezpośrednich, polityki rozwoju 
obszarów wiejskich oraz regulacji 
rynków. Rozwiązania dotyczące tych 
ważnych elementów WPR będą miały 
kluczowe znaczenie dla efektywnego 
wykorzystania potencjału rolnictwa 
i obszarów wiejskich w realizacji 
długofalowych celów i ambicji UE, 
wskazanych m.in. w strategii „Europa 
2020”. WPR powinna być narzędziem 
do zbudowania silnego, konkuren-
cyjnego i zrównoważonego europej-
skiego rolnictwa, odpowiadającego 
na globalne wyzwania i przyczy-
niającego się do trwałego rozwoju 
społeczno-ekonomicznego obszarów 
wiejskich. Prezydencja rozpocznie 
prace nad projektami legislacyjnymi 
Komisji, aby umożliwić kolejnym pań-
stwom trio sprawne przeprowadzenie 
procesu wypracowania wspólnego 
stanowiska przez państwa członkow-
skie oraz prowadzenie skutecznych 
negocjacji pomiędzy Radą i Parla-
mentem Europejskim. Jednym  
z celów prezydencji będzie określenie 

podstaw dla osiągnięcia porozu-
mienia w sprawie nowego systemu 
płatności bezpośrednich, opartego na 
obiektywnych, a nie na historyczych 
kryteriach. Prezydencja będzie rów-
nież pracować nad porozumieniem 
dotyczącym silnego II filara wraz ze 
wszystkimi jego dotychczasowymi 
powiązaniami z Polityką Spójności. 

W kontekście debaty nad przyszło-
ścią Wspólnej Polityki Rolnej oraz 
poprawą konkurencyjności rolnictwa 
europejskiego, polska prezydencja 
zwróci szczególną uwagę na potrzebę 
wspierania inwestycji związanych 
z rozwojem odnawialnych źródeł 
energii na terenach wiejskich oraz 
będzie promować działania ukierun-
kowane na zwiększenie wytwarza-
nia energii z produktów ubocznych 
rolnictwa oraz pozostałości przemysłu 
rolno-spożywczego. 

Prezydencja będzie kontynuowała 
dyskusję na temat przyszłości rynku 
mleka i przetworów mlecznych  
w kontekście zniesienia systemu 
kwotowania produkcji mleka prze-
widzianego na 2015 r. Dyskusja ta 
będzie się opierać m.in. na zalece-
niach Grupy Wysokiego Szczebla ds. 
Konkurencyjności Przemysłu Rolno-
Spożywczego oraz Grupy Ekspertów 
Wysokiego Szczebla ds. Mleczar-
stwa, jak również na propozycjach  
z pakietu mlecznego, przedstawione-
go przez Komisję Europejską.

Istotnym elementem w ramach refor-
mowanej WPR będą rozstrzygnięcia 
dotyczące polityki jakości produk-
tów rolnych. Prezydencja będzie 

kontynuować prace nad pakietem 
legislacyjnym w tym zakresie.

Uproszczenie Wspólnej Polityki 
Rolnej niezmiennie pozostaje istot-
nym priorytetem działań. Propono-
wane rozwiązania co do przyszłego 
kształtu WPR powinny brać pod 
uwagę także ten aspekt. Poza 
tym, prezydencja będzie dążyła do 
porozumienia w sprawie propozycji 
legislacyjnych dotyczących uchylenia 
zbędnych aktów prawnych. 

Będą też podejmowane dalsze prace 
na rzecz dostosowania aktów praw-
nych do Traktatu z Lizbony.

Reformując Wspólną 
Politykę Rybacką

W odniesieniu do rybactwa, najistot-
niejszym celem prezydencji będzie 
kompleksowa reforma Wspólnej 
Polityki Rybackiej. Prezydencja 
dostrzega konieczność kontynuacji 
prac, w oparciu o postęp dokonany 
od reformy w 2002 r., zmierzając 
do osiągnięcia zrównoważonego 
sektora rybackiego we wszystkich 
jego wymiarach i odpowiadając na 
wyzwania wynikające z obecnego 
stanu sektora rybackiego w UE. 
Reforma Wspólnej Polityki Rybackiej 
powinna zapewnić zrównoważone  
i odpowiedzialne zarządzanie gatun-
kami ryb w perspektywie wieloletniej 
oraz przyczynić się do realizacji 
celów strategii „Europa 2020”. Poza 
pracami nad reformą Wspólnej 
Polityki Rybackiej, prezydencja skupi 
się na nowym Europejskim Fundu-
szu Rybackim w ramach negocjacji 
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perspektywy finansowej na lata  
2014–2020. 

Wiele uwagi prezydencja zamierza 
poświęcić ustalaniu kwot połowowych 
na 2012 r. na Morzu Bałtyckim, Morzu 
Czarnym oraz na pozostałych wodach 
dalekomorskich w celu osiągnięcia 
porozumienia zgodnego z zasadą 
zrównoważonego rybołówstwa.
Prezydencja włączy się również  
w kształtowanie zewnętrznej polityki 
rybackiej i w negocjowanie umów 
dwustronnych z krajami trzecimi, jak 
również w koordynację prac w ramach 
regionalnych organizacji ds. zarządza-
nia rybołówstwem. 

Kwestie weterynaryjne  
i fitosanitarne 

Prezydencja zamierza rozpocząć 
prace nad spodziewaną propozycją 

Komisji Europejskiej, dotyczącą 
elektronicznej identyfikacji bydła, 
niezwłocznie po jej opublikowaniu. 

Poza tym będzie kontynuowała 
współpracę z Komisją Europejską 
w zakresie założeń nowej Wspól-
notowej Strategii Zdrowia Roślin. 
Istotne znaczenie będzie miało 
podsumowanie 6. sesji Komisji ds. 
Środków Fitosanitarnych oraz wypra-
cowanie stanowiska UE do projektów 
Międzynarodowych Standardów ds. 
Środków Fitosanitarnych, przekaza-
nych do konsultacji państwom-stro-
nom Międzynarodowej Konwencji 
Ochrony Roślin. 

Ponadto, prezydencja będzie współ-
uczestniczyła w przygotowaniu i prze-
prowadzeniu konferencji pod tytułem: 
„Ochrona Prawna Odmian Roślin  
w Unii Europejskiej w XXI wieku”,  

organizowanej przez Komisję Euro-
pejską (DG SANCO) w ramach pod-
sumowania wyników ewaluacji prawa 
do odmian roślin i jego implementacji 
w Unii Europejskiej.

Lasy i leśnictwo

Przedmiotem zainteresowania prezy-
dencji będzie trwała i zrównoważona 
gospodarka leśna i jej istotny wkład 
w zieloną ekonomię w kontekście 
zrównoważonego rozwoju oraz 
łagodzenie wpływu zmian klimatu 
i adaptację do zmian klimatu. Ponad-
to, prezydencja poświęci szczególną 
uwagę możliwemu prawnie wiążące-
mu porozumieniu o lasach w Europie  
w ramach procesu FOREST EURO-
PE.
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Rada ds. Zatrudnienia, 
Polityki Społecznej, 
Zdrowia i Spraw Konsu-
menckich
Wyzwania demograficzne, zdrowie  
i ochrona konsumentów 

Zatrudnienie i polityka 
społeczna

Priorytetami prezydencji w obszarze 
zatrudnienia i polityki społecznej będą 
następujące kwestie:
•    Solidarność pokoleń: w stronę

demograficznej przyszłości 
Europy.

•    Aktywna Europa (Europa, która
pracuje).

•    Partnerstwo obywatelskie: władze
publiczne i organizacje pozarzą-
dowe w realizacji celów polityki 
społecznej.

W ramach obszaru priorytetowe-
go Solidarność pokoleń: w stronę 
demograficznej przyszłości Europy, 
prezydencja będzie propagować 
rozwiązania ułatwiające godzenie 
życia zawodowego z osobistym, 
w tym poprawę dostępności usług 
opiekuńczych dla dzieci oraz osób 
starszych, zwiększenie i wydłuże-
nie aktywności zawodowej różnych 
grup społecznych, podniesienie 
opłacalności mobilności na rynku 
pracy i zwiększenie znaczenia 
dialogu społecznego dla realizacji 
celów polityki społecznej. Przewiduje 
się kontynuację prac nad rewizją 
dyrektywy 92/85/EWG w sprawie 
wprowadzenia środków służących 

wspieraniu poprawy w miejscu pracy 
bezpieczeństwa i zdrowia pracownic 
w ciąży, pracownic, które niedaw-
no rodziły i pracownic karmiących 
piersią oraz zainicjowanie prac nad 
raportem w sprawie godzenia życia 
zawodowego i prywatnego, który 
zostanie opracowany przez Euro-
pejski Instytut ds. Równości Kobiet 
i Mężczyzn. Kwestia godzenia ról 
zawodowych i prywatnych znajdzie 
odzwierciedlenie w konkluzjach 
wypracowanych przez Radę. 

Realizując priorytet Aktywna 
Europa, prezydencja podejmie 
debatę na temat wpływu modelu 
flexicurity na poziom zatrudnienia, 
w szczególności osób starszych. 
Debata będzie również dotyczyła 
społecznie pozytywnych aspektów 
aktywności zawodowej. Podczas 
prezydencji zostanie przeprowadzo-
ny przegląd czynników motywują-
cych i zniechęcających pracowni-
ków do utrzymywania i wydłużania 
aktywności zawodowej. W ramach 
omawianego priorytetu prezydencja 
spróbuje ocenić, w jakim zakresie 
kryzys gospodarczy przyczynił się 
do reform rynków pracy, a także 
zaproponuje spojrzenie na przy-
szłość europejskiego rynku pracy 
po 2020 r. Wynik debaty znajdzie 
odzwierciedlenie w konkluzjach wy-
pracowanych przez Radę. Ponadto, 
polska prezydencja przeprowadzi 
negocjacje zmian w rozporządzeniu 
ustanawiającym Europejski Fun-
dusz Dostosowania do Globalizacji, 
które zostaną zaproponowane 
przez Komisję Europejską. 
Partnerstwo obywatelskie: władze 

publiczne i organizacje pozarządowe 
w realizacji celów polityki społecz-
nej – w tym obszarze prezydencja 
zainicjuje debatę dotyczącą roli  
i znaczenia organizacji pozarządo-
wych oraz innych partnerów w reali-
zacji polityki społecznej. Planowana 
jest dyskusja na temat e-wolontariatu 
jako innowacyjnego instrumentu 
realizacji celów społecznych i jego 
dalszego rozwoju. Ważnym wyda-
rzeniem, które przypadnie na okres 
przewodnictwa Polski w Radzie UE 
będzie podsumowanie Europejskiego 
Roku Wolontariatu 2011. 

Wzmocnienie pozycji kon-
sumentów, zapewnienie im 
bezpieczeństwa i skutecz-
nej ochrony 

Polityka ochrony konsumentów  
na szczeblu Unii Europejskiej stanowi 
ważny element funkcjonowania rynku 
wewnętrznego. Jeżeli wspólny rynek 
będzie sprawnie funkcjonował, kon-
sumenci będą mieli większe zaufanie 
do transakcji międzynarodowych, co 
pozytywnie wpłynie na konkurencję  
i ceny, i w rezultacie przyniesie 
korzyści wszystkim obywatelom UE. 
Realizacji tego celu oraz dążeniu do 
stworzenia rzeczywistego, wewnętrz-
nego rynku wymiany dóbr konsump-
cyjnych służy wzmocniona ochrona 
konsumentów. Pod tym kątem 
prezydencja dokona oceny realiza-
cji Strategii Polityki Konsumenckiej 
2007–2013 i  rozpocznie prace nad 
nową Strategią Polityki Konsumenc-
kiej na lata 2014–2020, która określi 
wyzwania Unii Europejskiej w zakresie 
ochrony konsumentów na kolejne lata. 
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Polska prezydencja zorganizuje 
Europejski Dzień Konkurencji i Kon-
sumentów, który zgromadzi szefów 
europejskich urzędów ochrony konsu-
mentów i konkurencji. Do udziału 
w konferencji zostaną zaproszeni 
partnerzy z Ukrainy i Rosji.

Zdrowie 

W obszarze zdrowia publicznego 
specjalna uwaga poświęcona zosta-
nie zmniejszaniu nierówności  
w zdrowiu społeczeństw Europy. 

W tym kontekście prezydencja  
w pierwszej kolejności zwróci uwagę 
na działania w obszarze determi-
nantów zdrowia, w szczególności 
odżywiania i aktywności fizycznej,  
odwołując się w tym celu do prewen-
cji, promocji zdrowia i edukacji.

W drugiej kolejności, w obszarze  
chorób przewlekłych, prezydencja 
zwróci uwagę na zapobieganie i kon-
trole chorób dróg oddechowych  
u dzieci. Po trzecie, prezydencja 
podejmie temat jak lepiej wykrywać  
i leczyć zaburzenia komunikacyjne  
u dzieci, wykorzystując do tego 

e-zdrowie i innowacyjne podejście  
do leczenia oraz wzmacniając  
współpracę pomiędzy państwami  
w tej dziedzinie. Szczególna uwaga 
zostanie poświęcona konieczno-
ści rozwoju instrumentów, badań 
screeningowych i utworzenia sieci 
instytucji dla monitorowania zjawisk 
zdrowotnych, co ma doprowadzić 
do zapobiegania i odpowiedniego 
leczenia niniejszych schorzeń oraz 
tworzenia lepszych warunków dla 
późniejszych etapów życia a także 
ułatwiania integracji w życiu spo-
łecznym i gospodarczym pacjentów 
dotkniętych ww. schorzeniami.

Prezydencja ponadto, zamierza 
kontynuować działania w obszarze 
zapobiegania chorobom mózgu, 
chorób neurodegeneracyjnym,  
w tym chorobie Alzheimera oraz 
ich leczenia. Działania te mają istot-
ne znaczenie wobec starzenia się 
społeczeństw Europy oraz wyzwań 
społecznych i ekonomicznych,  
z jakimi muszą się zmierzyć państwa 
członkowskie. W tym kontekście 
zostanie podjęta ważna dyskusja 
na temat priorytetyzacji badań nad 
mózgiem, innowacyjnej diagnostyki, 

leczenia, a także organizacji opieki  
i społecznej integracji osób starszych 
dotkniętych tymi chorobami.

Prezydencja w zależności od potrze-
by i stanowiska państw członkow-
skich przewiduje również zajęcie się 
takimi tematami, jak: partnerstwo 
na rzecz innowacyjności w zakresie 
zdrowego i aktywnego starzenia się, 
e-zdrowie, antybiotykooporność oraz 
zapewnienie pacjentom dostępu do 
rzetelnych informacji o produktach 
leczniczych wydawanych na receptę.

Procedowany obecnie projekt rozpo-
rządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady w sprawie przekazywania 
konsumentom informacji o żywności 
ma zapewnić konsumentom istotne 
i rzetelne informacje w celu umożli-
wienia dokonywania odpowiednich 
wyborów. W toku prac nad tym projek-
tem polska prezydencja będzie dążyła 
do osiągnięcia kompromisu. Podjęte 
również zostaną wysiłki, aby osiągnąć 
porozumienie w pracach związanych 
z projektem regulacji ws. żywności 
specjalnego przeznaczenia żywienio-
wego, których początek jest przewi-
dziany na czas polskiej prezydencji.
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Rada ds. Środowiska
Kształtowanie nowych europej-
skich ram polityki środowiska

Zapobieganie zmianom kli-
matu oraz adaptacja Europy 
do tych zmian

Świat potrzebuje nowej polityki klima-
tycznej po roku 2012, która zagwa-
rantuje solidarne, globalne a zarazem 
skuteczne działania na rzecz ochrony 
klimatu. Celem prezydencji jest 
wypracowanie na forum Rady jedno-
litego stanowiska Unii Europejskiej 
w tym zakresie oraz dążenie do osią-
gnięcia prawnie wiążącego nowego 
porozumienia w czasie Konferencji 
Stron Konwencji Narodów Zjednoczo-
nych w Sprawie Zmian Klimatu  
w Durbanie w Republice Południowej 
Afryki (COP17/MOP7). 

Prezydencja uważa za bardzo istot-
ne wzmocnienie działań mających 
na celu przygotowanie Europy na 
skutki zmian klimatu, stąd prezyden-
cja zamierza przeprowadzić dysku-
sję na temat możliwości zintensyfiko-
wania działań w zakresie adaptacji. 

Ochrona różnorodności 
biologicznej 

Utrata różnorodności biologicznej 
to jeden z największych problemów 
środowiskowych, z którymi Unia 
Europejska powinna się zmierzyć, 
ze względu na realne i wymierne 
zagrożenia jakie ze sobą niesie, takie 
jak naruszenie funkcji ekosystemów, 
utrata zasobów genetycznych i inne 

oddziaływania sprzężone. Ich skutki 
trudno jest przewidzieć, a mają one 
przełożenie na zdrowie i bezpieczeń-
stwo życia ludzi.

Zadaniem prezydencji będzie konty-
nuacja prac związanych z wdra-
żaniem unijnego planu działań na 
rzecz bioróżnorodności. Prezydencja 
zamierza przeprowadzić dyskusję 
na temat funduszy dedykowanych 
ochronie różnorodności biologicznej. 

Warunkiem skuteczności prowadzo-
nych działań jest również integrowa-
nie ochrony bioróżnorodności  
z działaniami prowadzonymi  
w różnych sektorach gospodarki,  
w tym m.in. w rolnictwie i transpor-
cie. Prezydencja zamierza praco-
wać nad rozwojem instrumentów, 
które mogą wspomagać osiągnięcie 
celu powstrzymania utraty bioróż-
norodności, m.in. nad planowaniem 
przestrzennym i zrównoważoną 
gospodarką leśną. W tym celu pla-
nuje organizację dwóch konferencji 
wysokiego szczebla dedykowanych 
tym tematom. 

Efektywne korzystanie  
z zasobów 

Kraje Unii Europejskiej powinny 
poszukiwać nowych rozwiązań, które 
pozwolą skutecznie zapobiegać utra-
cie zasobów na poziomie unijnym  
i globalnym. W tym celu ważne jest 
kontynuowanie debaty politycznej  
na temat rozwiązań mających na 
celu oszczędne korzystanie  
z zasobów. Szczególnie istotne jest 
integrowanie tych rozwiązań z dzia-

łaniami gospodarczymi. Prezydencja 
poprowadzi na nieformalnej Radzie 
ds. Środowiska w lipcu dyskusję na 
temat przejścia do Europy efektyw-
nie korzystającej z zasobów. Po-
nadto prezydencja będzie pracować 
nad Mapą Drogową planującą unijne 
działania w tym obszarze. 

Globalny proces 
zrównoważonego rozwoju 
(Rio +20)

Ważnym wydarzeniem w 2012 r. 
będzie Konferencja nt. Zrównowa-
żonego Rozwoju, która jest podsu-
mowaniem Szczytu Ziemi w Rio de 
Janeiro z 1992 r. 

Konferencja podejmie dwa główne 
zadania, niezwykle istotne dla Unii 
Europejskiej i jej globalnego zna-
czenia: kwestie zielonej gospodarki 
(green economy) i globalnych, insty-
tucjonalnych ram zrównoważonego 
rozwoju. Będzie okazją do rewizji 
dotychczasowych zobowiązań oraz 
zaproponowania nowych kierunków 
rozwoju ochrony środowiska, w tym 
nowego systemu zarządzania środo-
wiskiem (International Environmental 
Governance), co przyczyni się do 
zintensyfikowania globalnych wspól-
nych wysiłków na rzecz ochrony 
środowiska. Wynikiem konferencji 
powinny być konkretne działania 
mające na celu rozwój zielonej go-
spodarki oraz wypracowanie bardziej 
efektywnej architektury instytucjonal-
nej, wpisującej się w nowe wyzwa-
nia globalne i służącej zarazem 
potrzebom państw rozwiniętych 
i rozwijających się. Prezydencja 
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zamierza dołożyć starań mających 
na celu wsparcie dialogu UE oraz 
przygotowanie ambitnych propozycji 
Unii Europejskiej na Szczyt Ziemi  
w 2012 r. 

Prezydencja nada impet przygoto-
waniom UE do UNCSD 2012 pod ką-
tem wypracowania ambitnych celów 
i propozycji na konferencję w 2012 r. 
W tym celu w październiku planuje 
przeprowadzenie dyskusji wysokiego 

szczebla na temat przygotowań UE 
do tego wydarzenia. 

Bieżące prace dotyczące 
instrumentów polityki 
ochrony środowiska 

Ponadto, w czasie prezydencji 
odbędzie się ważna debata na temat 
nowych wyzwań polityki ochrony 
środowiska. Prezydencja zamierza 
poświęcić szczególną uwagę prze-

glądowi podsumowania 6. Programu 
Działań na Rzecz Ochrony Środowi-
ska oraz pracować nad konstruktyw-
nym wkładem do nowej propozycji  
7. Programu. 

Prezydencja będzie prowadzić 
dyskusję z Parlamentem Europej-
skim na rzecz osiągnięcia w drugim 
czytaniu porozumienia dotyczącego 
rozporządzenia ws. biocydów oraz 
dyrektywy WEEE.
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Rada ds. Edukacji,  
Młodzieży, Kultury  
i Sportu

Kompetencje dla Europy  

Edukacja (oświata  
i szkolnictwo wyższe)

W dziedzinie edukacji, priorytetami 
prezydencji będzie edukacja na rzecz 
mobilności oraz modernizacja uniwer-
sytetów. Kontekst dla realizacji ww. 
priorytetów będą stanowiły dokumenty 
strategiczne UE: strategia „Europa 
2020” i jej inicjatywy flagowe „Mobilna 
młodzież” i „Program na rzecz nowych 
umiejętności i zatrudnienia” oraz Stra-
tegiczne ramy europejskiej współpracy  
w zakresie edukacji i szkolenia  
(ET 2020), a także oczekiwany  
w trzecim kwartale 2011 r. komunikat 
Komisji Europejskiej o modernizacji 
uniwersytetów.

Prezydencja zapoczątkuje debatę 
na temat problematyki mobilności 
edukacyjnej w ramach programów 
edukacyjnych UE w sposób kom-
pleksowy, uwzględniając także jej 
wymiar międzynarodowy (włączając 
państwa sąsiadujące z UE). Ważnym 
elementem prezydencji będzie także 
debata nad priorytetowymi obszara-
mi II cyklu europejskiej współpracy  
w dziedzinie kształcenia i szkolenia  
w latach 2012–2014.

Prezydencja będzie dążyła do 
zaawansowania prac w zakresie 
rozwijania kompetencji młodzieży  
i dorosłych w kontekście uczenia 

się przez całe życie, w tym kom-
petencji językowych sprzyjających 
upowszechnianiu mobilności 
edukacyjnej i zawodowej. Ważnym 
aspektem prac będzie wzmacnianie 
współpracy pomiędzy kształceniem 
zawodowym, szkolnictwem wyższym 
i pracodawcami oraz innymi instytu-
cjami z otoczenia społecznego i eko-
nomicznego, służącej podnoszeniu 
jakości kształcenia oraz tworzeniu 
elastycznych ścieżek uczenia się 
przez całe życie. 

Pełne wykorzystanie kapitału intelek-
tualnego Europy, służące budowie 
europejskiej przewagi konkurencyjnej, 
wymaga m.in. podjęcia działań na 
rzecz modernizacji uniwersytetów. 
Prezydencja położy nacisk na wspie-
ranie jakości w kontekście umaso-
wienia szkolnictwa wyższego, w tym 
przede wszystkim doskonałości  
w nauczaniu i badaniach naukowych,  
a także na kwestie zróżnicowania  
i przejrzystości uczelni, zatrudnialności 
absolwentów, partnerstwa ze środo-
wiskiem gospodarczym oraz wymiaru 
społecznego szkolnictwa wyższego.

W drugiej połowie 2011 r. zostanie 
wypracowana i przedstawiona dekla-
racja w sprawie rozwoju kontaktów 
edukacyjnych między społeczno-
ściami UE i krajów Partnerstwa 
Wschodniego oraz ich znaczenia dla 
wzmacniania pozycji UE w global-
nych procesach rozwojowych.

Młodzież

Prace prezydencji w tym obszarze 
będą się koncentrować wokół tematu 

„młodzież i świat”. Temat ten współ-
gra z ideami Europejskiego Roku 
Wolontariatu Propagującego Aktyw-
ność Obywatelską 2011, jak również 
z działaniami Komisji Europejskiej, 
która ogłosiła rok 2011 Rokiem Mło-
dzieży UE – Chiny.

Głównym celem prezydencji 
będzie promowanie i wzmacnia-
nie współpracy młodzieży z UE 
z jej rówieśnikami z krajów Euro-
py Wschodniej i Kaukazu (kraje 
Partnerstwa Wschodniego i Rosji). 
Priorytet ten będzie realizowany 
poprzez usystematyzowany dialog 
z młodzieżą (konsultacje i konferen-
cja młodzieżowa), wymianę dobrych 
praktyk w tym zakresie pomiędzy 
krajami członkowskimi i dyskusję 
nad strategicznymi priorytetami 
polityki młodzieżowej w najbliższych 
latach (spotkanie Dyrektorów Ge-
neralnych ds. Młodzieży). Zostanie 
też zainicjowana dyskusja na temat 
przyszłości programów wspierają-
cych mobilność, w tym ich otwarcia 
na kraje sąsiadujące z UE. Prezy-
dencja dostrzega wagę wschodnie-
go wymiaru mobilności młodzieży. 

Kultura

W obszarze kultury, prezydencja bę-
dzie kontynuowała działania na rzecz 
lepszego zrozumienia roli  
i wykorzystania potencjału kultury we 
wzmacnianiu integracji europejskiej 
oraz rozwoju społeczno-ekono-
micznego Unii Europejskiej, w tym 
również realizacji celów strategii 
„Europa 2020”. W tym kontekście 
prezydencja podejmie działania na 
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rzecz uwidocznienia istotnej roli, jaką 
w budowaniu kapitału intelektualnego 
Europy (w tym zwłaszcza społecz-
nego i ludzkiego) odgrywa rozwój 
kluczowych kompetencji kulturowych 
oraz kreatywności jednostek i spo-
łeczności. W drugiej połowie 2011 r. 
zostaną zainicjowane prace nad 
wskazaniem najbardziej efektywnych 
rodzajów partnerstw kreatywnych, 
sprzyjających kształceniu kompeten-
cji kulturowych a także roli organizacji 
pozarządowych w tym procesie. 

Prezydencja będzie sprzyjać konty-
nuowaniu dyskusji na temat założeń 
unijnych instrumentów wsparcia 
kultury po 2013 r.

Prezydencja będzie również przy-
wiązywała dużą wagę do miejsca 
kultury w relacjach zewnętrznych 
Unii Europejskiej. Unia powinna 
odgrywać wiodącą rolę we wdraża-
niu Konwencji UNESCO w sprawie 
ochrony i promowania różnorodności 
form wyrazu kulturowego. Prezyden-
cja uważa za szczególnie istotne,  
rozwijanie i wzmacnianie współpracy 
z krajami objętymi Partnerstwem 
Wschodnim. Priorytetem będzie pro-
mowanie kontaktów międzyludzkich 
oraz mobilności pomiędzy krajami 
Unii a krajami Partnerstwa.

Kontynuowane będą także prace nad 
realizacją inicjatywy utworzenia Znaku 
Dziedzictwa Europejskiego, w postaci 
ustalenia mechanizmu nominowania 
przez Radę członków europejskiego 
panelu ekspertów ds. Znaku.

Sprawy audiowizualne

Prezydencja zwróci szczególną 
uwagę na promowanie różnorodno-
ści kulturowej i  treści kreatywnych 
(Europejska Agenda Cyfrowa). Jej 
podstawowym priorytetem w zakre-
sie polityki audiowizualnej będą za-
gadnienia digitalizacji, udostępniania 
i ochrony dziedzictwa kultury,  
a w szczególności zasobów audiowi-
zualnych i filmowych, również  
w kontekście rozwoju unijnej biblio-
teki cyfrowej Europeana. 

Prezydencja dostrzega znaczenie 
Programu MEDIA 2007–2013, który 
pozytywnie przyczynia się do roz-
woju europejskiego przemysłu filmo-
wego i audiowizualnego, wzmacnia 
europejską różnorodność kulturową 
oraz wspiera przepływ dzieł filmo-
wych i audiowizualnych w Europie. 
Ponadto, w kontekście wyzwań ery 
cyfrowej, prezydencja zwróci uwagę 
na potrzebę zaawansowania proce-
su cyfryzacji europejskich kin.

Poza tym prezydencja będzie 
dążyć do podjęcia i zaawansowania 
działań na rzecz poprawy ochrony 
małoletnich w środowisku cyfrowym, 
rozwoju umiejętności w środowisku 
cyfrowym (media literacy) dostępu 
do treści audiowizualnych online,  
a także prawnej ochrony usług opar-
tych lub polegających na dostępie 
warunkowym.

Sport

Polska, jako pierwszy kraj sprawujący 
prezydencję w kontekście przyjętego 
w maju 2011 r. Europejskiego Planu 
Pracy, odgrywać będzie kluczową 
rolę w rozwoju współpracy w obsza-
rze sportu na poziomie europejskim. 
Prezydencja zapoczątkuje dyskusję 
nt. zagrożeń dla integralności sportu, 
skupiając się przede wszystkim  
na tych wynikających z korupcji.

Ponadto, prezydencja skupi się  
na społecznym i ekonomicznym  
wymiarze sportu, podkreślając za-
gadnienia przeciwdziałania wyklu-
czeniu społecznemu oraz istotnego 
wpływu sportu na gospodarkę, które 
w pełni wpisują się w założenia 
strategii „Europa 2020”. 

W związku z powyższym, prioryte-
tem polskiej prezydencji będzie roz-
wój nowych inicjatyw w obszarze 
sportu. W ramach jego realizacji 
Polska planuje przyjęcie doku-
mentów dotyczących wolontariatu 
sportowego oraz reprezentacji  
i koordynacji stanowiska UE na 
posiedzenia WADA – Światowej 
Agencji Antydopingowej. 

Działania polskiej prezydencji  
w wyżej wymienionych obszarach 
wiążą się bezpośrednio z kierunka-
mi rozwoju europejskiego wymiaru 
sportu określonymi w komunikacie 
Komisji Europejskiej, pt. „Rozwijanie 
europejskiego wymiaru sportu”.
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Aneks. Kalendarz spotkań ministerialnych

Lipiec 

5 – 6 lipca     Nieformalne spotkanie ministrów ds. zdrowia, Sopot

6 – 7 lipca     Konferencja pt. „Wschodni Wymiar Mobilności”, Warszawa

7 – 8 lipca     Nieformalne spotkanie ministrów ds. zatrudnienia i polityki społecznej, Sopot

8 lipca                     Spotkanie członków Rady Ministrów RP z Kolegium Komisarzy UE, Warszawa 

11 – 12 lipca               Nieformalne spotkanie ministrów ds. środowiska, Sopot

12 lipca                     Rada ds. Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN), Bruksela 

13 – 15 lipca               Spotkanie wysokiego szczebla ds. energii, Bełchatów 

14 – 15 lipca               Nieformalne spotkanie ministrów ds. rozwoju, Sopot 

16 lipca                    Konferencja ministerialna pt. „Energetyczne wykorzystanie biomasy pochodzenia rolniczego 

ważnym elementem Wspólnej Polityki Rolnej”, Sopot

18  lipca                      Rada ds. Ogólnych (GAC), Bruksela 

18  lipca                      Rada ds. Zagranicznych (FAC), Bruksela 

18 – 19 lipca               Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (AGRIFISH), Bruksela

18 – 19 lipca               Nieformalna Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (JHA), Sopot

18 – 19 lipca               Konferencja pt. „Wyrównywanie szans poprzez sport jako element polityki społecznej”, Wrocław

18 – 20 lipca                Konferencja pt. „Kompetencje w Kulturze”, Warszawa

20 lipca                    Konferencja poprzedzająca nieformalne posiedzenie Rady ds. Konkurencyjności nt. Europejskiej

Przestrzeni Badawczej, Sopot

20 – 22 lipca               Nieformalna Rada ds. Konkurencyjności (COMPET), Sopot 

22 lipca                     Rada ds. Gospodarczych i Finansowych – budżet (ECOFIN budget), (ewent.), Bruksela 

25 – 26 lipca               Spotkanie wyższych urzędników UE – USA, Kraków

28 – 29 lipca               Nieformalne spotkanie ministrów ds. europejskich, Sopot 

Wrzesień

2 – 3 września            Nieformalne spotkanie ministrów spraw zagranicznych w formule GYMNICH, Sopot

5 września                  Konferencja nt. społecznej odpowiedzialności biznesu, Gdańsk

5 – 6 września            Nieformalne spotkanie ministrów ds. transportu, Sopot

6 – 7 września            IV Forum Inwestycyjne, Tarnów 
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8 – 11 września           Europejski Kongres Kultury, Wrocław

9 września                  „Rozszerzenie jednolitego rynku europejskiego dla Krajów Partnerskich jako impuls dla 

wzajemnego rozwoju gospodarczego – nowa koncepcja Europejskiej Polityki Sąsiedztwa”, 

Krynica Zdrój

9 września                   Nieformalne spotkanie ministrów ds. kultury i spraw audiowizualnych, Wrocław

11 – 13 września         Nieformalna Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (AGRIFISH), Wrocław

12 września                 Rada ds. Ogólnych (GAC), Bruksela

12 września                Konferencja pt. „e-wolontariat”,  Warszawa

13 – 14 września        Konferencja pt. „Od wolontariusza do lidera sportu”, Warszawa

14 – 16 września        Eurofi Financial Forum  (wydarzenie towarzyszące), Wrocław

15 września                Konferencja ministerialna Ministerstwa Gospodarki z okazji 15-lecia członkostwa Polski 

w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Warszawa

16 – 17 września        Nieformalna Rada ds. Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN), Wrocław

17 – 18 września     Europejski Kongres Kobiet, Warszawa

19 – 20 września     Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (AGRIFISH), Bruksela

19 – 20 września     Nieformalna Rada ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii – Energia (TTE –  Energy), Wrocław

22 – 23 września     Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (JHA), Bruksela

22 – 23 września     Nieformalne spotkanie ministrów obrony narodowej, Wrocław

26 września     Rada ds. Zagranicznych (FAC) w formacie ministrów handlu, Bruksela

26 września    Formalny lunch ministrów ds. handlu, Bruksela

26 września    Konferencja ministerialna MPiPS nt. priorytetu społecznego "Społeczne skutki kryzysu 

gospodarczego: Krótko i długookresowe działania w ramach polityki antykryzysowej", Wrocław

26 – 28 września     Doroczna konferencja Enterprise Europe Network, Warszawa

28 – 29 września    Konferencja ministerialna pt. "Leśnictwo dla klimatu i różnorodności biologicznej" wraz 

z połączonym spotkaniem dyrektorów ds. lasów i ochrony przyrody, Ryn

29 – 30 września    Szczyt Partnerstwa Wschodniego, Warszawa

29 – 30 września     Rada ds. Konkurencyjności (COMPET), Bruksela

Październik

3 października    Rada ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów (EPSCO), Luksemburg

2 – 4  października     Forum Rynku Wewnętrznego (SIMFO), Kraków

3 – 4 października     Forum ministerialne Unia Europejska – Bałkany Zachodnie, Ochryda

4  października      Rada ds. Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN), Luksemburg

5 – 6  października      Nieformalne spotkanie ministrów ds. turystyki, Kraków

5 – 7  października      Europejskie Forum Turystyki, Kraków

6  października      Rada ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii - transport (TTE - Transport), Luksemburg

10  października    Rada ds. Środowiska (ENVI), Luksemburg

10 – 11 października   Rada ds. Zagranicznych (FAC), Luxemburg

10 – 11 października   Konferencja ministerialna w zakresie polityki energetycznej wraz ze Zgromadzeniem Ogólnym

Rady Europejskich Regulatorów Energii (CEER) oraz Rady Regulatorów (ACER) pt.: „Konkuren-

cyjny i zintegrowany rynek jako gwarant bezpieczeństwa energetycznego”, Kraków

10 – 11 października   Stała Rada Współpracy Unia Europejska – Rosja w obszarze Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw 

Wewnętrznych, Warszawa
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10 – 11 października  Konferencja ministerialna MPiPS pt. „Wyzwania i szanse dla zatrudnienia wobec zmian 

demograficznych”, Warszawa

10 – 11 października   Nieformalne spotkanie Ministrów UE ds. Kształcenia Obowiązkowego, Gdańsk

10 – 12  października   Europejskie Forum Dziedzictwa, Wrocław

11  października      Rada ds. Ogólnych (GAC), Luksemburg

11 – 12 października    Konferencja w sprawie przygotowania do Światowego Szczytu Rio+20, Warszawa

13 – 14  października   Nieformalne spotkanie ministrów sportu, Kraków

17 października    Trójstronny Szczyt Społeczny, Bruksela

17 – 18  października   Konwencja Europejskiej Platformy Przeciw Ubóstwu, Kraków

17 – 18  października   RADA EUROPEJSKA, Bruksela

18 – 19  października   Konferencja ministerialna pt. „Rozwój Europejskiego Systemu Statystycznego w świetle 

Partnerstwa Wschodniego – kierunki i strategia”, Kraków

19 – 20 października    Konferencja ministerialna pt. „Perspektywy rozwoju rynku łączności elektronicznej w Unii 

Europejskiej”, Warszawa

19 – 20  października   Europejski Kongres Rozwoju Obszarów Wiejskich, Warszawa

19 – 21  października   Konferencja Szefów Służb Celnych w ramach unijnego programu Partnerstwa Wschodniego,

Kraków

20 – 21  października   Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (AGRIFISH), Luksemburg

20 – 21  października   Spotkanie wyższych urzędników Unii dla Śródziemnomorza, Kraków

20 – 21  października   Nieformalne spotkanie ministrów ds. rodziny i równości płci, Kraków

20 – 21 października    Konferencja we współpracy z Europejską Akademią Prawa w Trewirze – Transgraniczne 

postępowanie upadłościowe, Trewir

24 – 25  października   Spotkanie ministrów transportu nt. Partnerstwa Wschodniego, Kraków

24 – 26  października   Forum Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego oraz Bałtyckie Forum Rozwoju, Gdańsk

25 – 26 października    Konferencja Europejskiej Sieci Migracyjnej, Warszawa 

26 – 27 października    Konferencja nt. realizacji inicjatywy LMI oraz Europejskich Partnerstw Innowacji (EPI), Warszawa

27 – 28  października   Konferencja ministerialna pt. „Zbliżanie przepisów państw objętych inicjatywą Partnerstwa 

Wschodniego z prawem Unii Europejskiej w zakresie kwestii weterynaryjnych, fitosanitarnych 

oraz bezpieczeństwa i jakości żywności”, Kraków

27 – 28  października   Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (JHA), Luksemburg

Listopad  

3 – 4 listopada    II Konferencja Ministerialna Procesu Praskiego – Building Migration Partnerships in Action, 

Poznań

7 listopada     Spotkanie ministerialne UE – USA w obszarze spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości, 

Waszyngton 

7 – 8 listopada    Konferencja ministerialna pt. „Solidarność w zdrowiu – Zmniejszanie różnic w zdrowiu pomiędzy

państwami Unii Europejskiej”, Poznań

8 listopada                  Rada ds. Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN), Bruksela

9 – 10 listopada     Konferencja nt. europejskiego prawa umów, Warszawa 

14 listopada     Rada ds. Zagranicznych (FAC), Bruksela

14 – 15 listopada    Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (AGRIFISH), Bruksela

14 – 15 listopada     V Europejski Szczyt ds. Równości, Poznań
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15 listopada                Rada ds. Ogólnych (GAC), Bruksela

15 listopada    Rada Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na marginesie Rady GAC, Bruksela

17 listopada    Spotkanie ministrów ds. administracji elektronicznej, Poznań

17 – 18 listopada    6. Europejska Konferencja Ministerialna i Wystawa nt. e-administracji „Borderless eGoverment

Services for Europeans”, Poznań

18 listopada     Rada ds. Gospodarczych i Finansowych – budżet (ECOFIN budget), Bruksela

21 – 22 listopada    Konferencja Praw Podstawowych 2011, Warszawa

23 – 24 listopada     Konferencja pt. „5-lecie REACH”, Warszawa

24 listopada     Rada ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii – energia (TTE – Energy), Bruksela

24 listopada    Konferencja ministerialna „Zintegrowane podejście do rozwoju – klucz do inteligentnej, 

inkluzywnej i zrównoważonej Europy”, Poznań

24 – 25 listopada    Europejski Dzień Konkurencji i Konsumentów, Poznań

25 listopada    Nieformalne spotkanie ministrów ds. polityki regionalnej, spójności, spójności terytorialnej 

i rozwoju miast, Poznań

28 – 29 listopada     Rada ds. Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu (EYCS), Bruksela

30 listopada     Rada ds. Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN), Bruksela

Grudzień

1 grudnia                     Rada ds. Zagranicznych (FAC), Bruksela

1 grudnia                     Rada ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów (EPSCO), Bruksela

1 - 2 grudnia    Konferencja wysokiego szczebla dla krajów południowego sąsiedztwa,  Warszawa

2 grudnia                     Rada ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów - Zdrowie 

(EPSCO – Health), Bruksela

5 grudnia         Rada ds. Ogólnych (GAC), Bruksela

5 – 6 grudnia     Rada ds. Konkurencyjności (COMPET), Bruksela

5 – 6 grudnia     Rada ds. Kosmicznych na marginesie Rady ds. Konkurencyjności (COMPET) (ewent.), Bruksela

5 – 6 grudnia     Konferencja nt. finansowych aspektów prawa do porady adwokata w państwach członkowskich 

UE, Warszawa 

9 grudnia     RADA EUROPEJSKA, Bruksela

12 grudnia     Rada ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii – transport (TTE – Transport), Bruksela

13 grudnia     Rada ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii – telekomunikacja (TTE – Telecom.), Bruksela

13 – 14 grudnia    Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (JHA), Bruksela

15 – 16 grudnia    Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (AGRIFISH), Bruksela

15 – 16 grudnia    Europejskie Dni Rozwoju, Warszawa

16 grudnia    Rada ds. Ogólnych nt. Polityki Spójności (GAC), (ewent.) Bruksela

16 grudnia    Rada ds. Zagranicznych (FAC) na marginesie konferencji ministerialnej WTO, (ewent.) Genewa 

19 grudnia    Rada ds. Środowiska (ENVI), Bruksela 
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