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Dotyczy:

Posiedzenie Rady Europejskiej (21 i 22 marca 2019 r.)
– Konkluzje

Delegacje otrzymują w załączeniu konkluzje przyjęte przez Radę Europejską na wyżej
wspomnianym posiedzeniu.
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I.

ZATRUDNIENIE, WZROST GOSPODARCZY I KONKURENCYJNOŚĆ

1.

Rada Europejska przeprowadziła wymianę poglądów na temat bieżącej sytuacji gospodarczej.
Zatwierdza priorytetowe obszary polityki zawarte w rocznej analizie wzrostu gospodarczego
oraz zwraca się do państw członkowskich, by odzwierciedliły je w swoich najbliższych
krajowych programach reform oraz programach stabilności lub konwergencji, z myślą
o wspieraniu wzrostu i zatrudnienia za pomocą inwestycji i reform. Zatwierdza także projekt
zalecenia Rady w sprawie polityki gospodarczej w strefie euro.

2.

Silna baza gospodarcza ma podstawowe znaczenie dla dobrobytu i konkurencyjności Europy
oraz dla roli, jaką Europa odgrywa na scenie globalnej. Należy to osiągnąć w drodze
zintegrowanego podejścia odnoszącego się do obecnych i pojawiających się wyzwań
globalnych, technologicznych, w zakresie bezpieczeństwa i zrównoważoności, a także
łączącego wszystkie stosowne polityki i wymiary: unię gospodarczą i walutową, którą należy
pogłębić, jednolity rynek we wszystkich swoich wymiarach jako podstawę unijnego wzrostu;
asertywną politykę przemysłową pozwalającą UE pozostać przemysłową potęgą;
przyszłościową politykę cyfrową, przystosowaną do ery transformacji cyfrowej i rozwoju
gospodarki opartej na danych; oraz ambitną i solidną politykę handlową zapewniającą
uczciwą konkurencję, wzajemność i obopólne korzyści. Przedmiotem należytej uwagi
powinny być: udoskonalone otoczenie biznesowe dla MŚP, rozwój umiejętności i wymiar
społeczny.

3.

W tym celu Rada Europejska apeluje o to, by UE i jej państwa członkowskie podjęły
działania zgodnie z następującymi założeniami:
–

należy dalej pogłębiać i wzmacniać jednolity rynek, ze szczególnym naciskiem na
rozwój gospodarki usługowej i upowszechnianie usług cyfrowych; należy usunąć
pozostałe nieuzasadnione bariery – w oparciu o komunikat Komisji z listopada 2018 r. –
i nie tworzyć nowych. Należy podjąć dalsze kroki w celu pogłębienia unii rynków
kapitałowych i unii energetycznej oraz w celu zapewnienia sprawiedliwego
i skutecznego opodatkowania. Komisja jest proszona o opracowanie do marca 2020 r.,
w ścisłej koordynacji z państwami członkowskimi, długofalowego planu działania na
rzecz lepszego wdrażania i egzekwowania przepisów dotyczących jednolitego rynku;
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–

ze względu na to, jak ważne jest, by baza przemysłowa była globalnie zintegrowana,
zrównoważona i konkurencyjna, Komisja jest proszona o przedstawienie, do końca
2019 r., długoterminowej wizji przyszłości przemysłu UE wraz z konkretnymi środkami
wykonawczymi. Wizja ta powinna odpowiadać na wyzwania, przed którymi stoi
europejski przemysł, i dotyczyć wszystkich stosownych obszarów polityki;

–

UE musi poczynić postępy w rozwijaniu konkurencyjnej, bezpiecznej, inkluzywnej
i etycznej gospodarki cyfrowej cechującej się konektywnością światowej klasy.
Szczególny nacisk należy położyć na dostęp do danych, dzielenie się nimi i ich
wykorzystywanie, na bezpieczeństwo danych i sztuczną inteligencję, w atmosferze
zaufania. Rada Europejska oczekuje zalecenia Komisji w sprawie skoordynowanego
podejścia do bezpieczeństwa sieci piątej generacji;

–

aby utrzymać globalną konkurencyjność w zakresie kluczowych technologii
i strategicznych łańcuchów wartości, UE musi zachęcać do podejmowania ryzyka
w większym stopniu i do zwiększania inwestycji w badania i innowacje. Należy podjąć
działania, by zapewnić dalsze wsparcie dla Europejskiej Rady ds. Innowacji i by ułatwić
realizację ważnych projektów stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego
zainteresowania, zapewniając jednocześnie równe warunki działania oraz otoczenie
regulacyjne i ramy pomocy państwa sprzyjające innowacjom;

–

należy zapewnić uczciwą konkurencję w ramach jednolitego rynku i na szczeblu
globalnym, zarówno w celu ochrony konsumentów, jak i na potrzeby wspierania
wzrostu gospodarczego i konkurencyjności, zgodnie z długofalowymi interesami
strategicznymi Unii. Będziemy nadal uaktualniać nasze europejskie ramy
konkurencyjności, by dostosować je do rozwoju technologicznego i zmian na rynku
globalnym. Komisja zamierza określić przed końcem roku sposoby zlikwidowania luk
w prawie UE po to, by w pełni zająć się kwestią zakłóceń na jednolitym rynku, które
wynikają z udziałów państw trzecich i z finansowania zapewnianego przez nie w drodze
pomocy państwa;
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–

UE powinna nadal dążyć do wypracowania ambitnego i wyważonego programu
w sprawie wolnego handlu w drodze zawierania nowych umów o wolnym handlu,
promujących unijne wartości i standardy oraz zapewniających równe warunki działania.
Rada Europejska potwierdza swoje zaangażowanie na rzecz wielostronnego systemu
handlowego, który będzie otwarty i oparty na zasadach i którego fundamentem będzie
zmodernizowana WTO; potwierdza też swój sprzeciw wobec wszelkich form
protekcjonizmu i zakłóceń. Rada Europejska apeluje o podjęcie kroków niezbędnych do
szybkiego wdrożenia wszystkich elementów wspólnego oświadczenia Stanów
Zjednoczonych i Unii Europejskiej z 25 lipca 2018 r.;

–

UE musi także chronić swoje interesy w obliczu nieuczciwych praktyk państw trzecich,
w pełni wykorzystując instrumenty ochrony handlu i nasze przepisy dotyczące
zamówień publicznych, a także zapewniając faktyczną wzajemność z państwami
trzecimi w zakresie zamówień publicznych. Rada Europejska wzywa do wznowienia
dyskusji nad unijnym instrumentem dotyczącym udzielania zamówień publicznych
w kontekście międzynarodowym;

–

nowe europejskie ramy monitorowania inwestycji zagranicznych umożliwią państwom
członkowskim zajęcie się inwestycjami zagrażającymi bezpieczeństwu lub porządkowi
publicznemu.

4.

W marcu 2020 r. Rada Europejska przeprowadzi całościową dyskusję na temat wzmocnienia
bazy gospodarczej UE, na podstawie wyczerpujących informacji przedstawionych przez
Komisję.

II.

ZMIANA KLIMATU

5.

Rada Europejska:
–

potwierdza swoje zaangażowanie na rzecz porozumienia paryskiego i uznaje, że należy
zwiększyć globalne wysiłki mające na celu przeciwdziałanie zmianie klimatu w świetle
najnowszej dostępnej wiedzy naukowej, zwłaszcza sprawozdania specjalnego
Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) w sprawie skutków globalnego
ocieplenia o 1,5°C w stosunku do poziomu sprzed epoki przemysłowej;
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podkreśla, jak ważne jest, by do 2020 r. UE przedłożyła ambitną długoterminową
strategię na rzecz neutralności klimatycznej zgodnie z postanowieniami porozumienia
paryskiego, uwzględniającą specyfikę poszczególnych państw członkowskich oraz
kwestię konkurencyjności europejskiego przemysłu;

–

apeluje o terminowe ukończenie prac nad długoterminowymi strategiami krajowymi;

–

uznaje, że realizacja celu porozumienia paryskiego daje znaczne możliwości i szanse
w zakresie wzrostu gospodarczego, nowych miejsc pracy i rozwoju technologicznego,
a także zwiększenia konkurencyjności Europy, które to możliwości i szanse trzeba
wykorzystać, zapewniając przy tym, by przemiany przebiegały w sposób sprawiedliwy
i społecznie zrównoważony dla wszystkich;

–

apeluje do Rady o zintensyfikowanie prac nad długoterminową strategią klimatyczną
przed dalszą dyskusją na forum Rady Europejskiej w czerwcu 2019 r.

III. STOSUNKI ZEWNĘTRZNE
6.

Rada Europejska przygotowała szczyt UE–Chiny, który odbędzie się 9 kwietnia 2019 r.
Wymieniła poglądy na temat ogólnych stosunków z Chinami w kontekście globalnym.

7.

Pięć lat po nielegalnej aneksji Krymu i Sewastopola przez Rosję UE stanowczo podtrzymuje
swoje zaangażowanie na rzecz suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy. UE
powtarza, że nie uznaje tego naruszenia prawa międzynarodowego, które pozostaje
bezpośrednim wyzwaniem dla bezpieczeństwa międzynarodowego, i w dalszym ciągu je
potępia. UE pozostaje zdeterminowana, by realizować swoją politykę nieuznawania aneksji.

8.

Rada Europejska wyraża głębokie ubolewanie z powodu ofiar śmiertelnych i zniszczeń
w Mozambiku, Malawi i Zimbabwe spowodowanych tropikalnym cyklonem Idai. Rada
Europejska z zadowoleniem przyjęła działania kryzysowe podjęte już przez Unię Europejską
i jej państwa członkowskie i wyraziła gotowość dalszego wspierania krajów dotkniętych tym
kataklizmem poprzez zapewnianie pilnej pomocy humanitarnej dla ludności, która ucierpiała
w jego wyniku.
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IV.

ZAPEWNIENIE WOLNYCH I UCZCIWYCH WYBORÓW ORAZ ZWALCZANIE
DEZINFORMACJI

9.

Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje prace zrealizowane w ostatnich miesiącach
w zakresie wewnętrznych i zewnętrznych aspektów dezinformacji i ochrony wyborów
europejskich i krajowych w całej UE oraz apeluje o dalsze wytężone skoordynowane
działania w tych kwestiach. W tym kontekście dzielenie się informacjami ma kluczowe
znaczenie, a niedawne ustanowienie systemu wczesnego ostrzegania jest istotnym krokiem
naprzód. Rada Europejska wzywa podmioty prywatne, takie jak platformy internetowe i sieci
społecznościowe, do pełnego wdrożenia odnośnego kodeksu postępowania i zapewnienia
wyższych standardów w zakresie odpowiedzialności i przejrzystości. Apeluje o stałe
i skoordynowane wysiłki służące ochronie systemów demokratycznych Unii oraz zwalczaniu
bezpośrednich i długoterminowych zagrożeń stwarzanych przez dezinformację; wysiłki te
stanowią nieodłączny element wzmacniania odporności UE na zagrożenia hybrydowe. Rada
Europejska ponownie zajmie się tą kwestią na swoim czerwcowym posiedzeniu na podstawie
sprawozdania przedstawiającego nabyte doświadczenia, przygotowanego przez prezydencję
we współpracy z Komisją i wysoką przedstawiciel, w celu określenia naszej długofalowej
reakcji.

EUCO 1/19

5

PL

