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Dalsza realizacja programu strategicznego
18-miesięczny program Rady (1 stycznia 2022 r. – 30 czerwca 2023 r.)

Delegacje otrzymują w załączeniu 18-miesięczny program Rady, przygotowany przez przyszłe
prezydencje: francuską, czeską i szwedzką, jak również wysokiego przedstawiciela, który
przewodniczy Radzie do Spraw Zagranicznych.
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ZAŁĄCZNIK
Program

I.

WPROWADZENIE

Trzy prezydencje – Francja, Republika Czeska i Szwecja – będą dążyć do znalezienia wspólnych
rozwiązań w odpowiedzi na przyszłe wyzwania i zadania. Kryzys wywołany pandemią COVID-19
stanowi bezprecedensowe wyzwanie. Trzy prezydencje zrobią wszystko, co konieczne, aby
umożliwić Unii przezwyciężenie tego wstrząsu gospodarczego i społecznego. Zostanie to osiągnięte
poprzez wdrożenie planu odbudowy, zwłaszcza poprzez inwestycje w zieloną transformację
i transformację cyfrową, ożywienie jednolitego rynku, wzmocnienie unijnej odporności,
konkurencyjności oraz konwergencji, a także zapewnienie koordynacji polityki gospodarczej
zgodnie z tempem i skutecznością odbudowy, aby wzmocnić Unię Europejską, w tym unię
gospodarczą i walutową. W tym dążeniu trzy prezydencje są również zdecydowane chronić prawa
obywateli Unii i stać na straży unijnych wartości.
Priorytety określone w Programie strategicznym na lata 2019–2024 pozostają w pełni aktualne.
Jednocześnie pandemia i jej skutki zwiększyły skalę niektórych wyzwań, z którymi UE musi się
zmierzyć, a także przyspieszyła ich pojawianie się. Trzy prezydencje będą zatem dążyć do zajęcia
się zarówno tymi priorytetami, jak i wyzwaniami.
Pośród wyzwań, które się pojawiły, przedmiotem szczególnej uwagi powinno być zdrowie. Obecna
pandemia dobitnie pokazała, że potrzebna jest silna Europejska Unia Zdrowotna i lepsza
koordynacja na szczeblu UE w tej dziedzinie: zagrożenia dla systemów opieki zdrowotnej państw
członkowskich mogą mieć istotne konsekwencje transgraniczne.
Trzy prezydencje uważają również, że ważne jest nadanie nowej dynamiki stosunkom z partnerami
strategicznymi, w tym z naszymi partnerami transatlantyckimi i wschodzącymi potęgami. Stosunki
te są jednym z kluczowych elementów solidnej polityki zagranicznej.
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Trzy prezydencje będą również działać na rzecz silniejszej i ukierunkowanej na wyniki wspólnej
polityki bezpieczeństwa i obrony (WPBiO) poprzez zatwierdzenie i wdrożenie Strategicznego
kompasu.
Konferencja w sprawie przyszłości Europy
Konferencja w sprawie przyszłości Europy, zainicjowana 9 maja 2021 r. w Strasburgu, stanowi dla
obywateli wyjątkową okazję, by mogli wypowiedzieć się na temat tego, co jest dla nich ważne.
Zapewni ona nową przestrzeń do debaty z obywatelami, aby zająć się europejskimi wyzwaniami
i priorytetami.
Krajowe i europejskie panele obywatelskie oraz posiedzenia plenarne w ramach Konferencji
w sprawie przyszłości Europy będą organizowane przez niemal 10 miesięcy, aby uwzględnić
debaty i wkłady obywateli, zwłaszcza młodzieży, z myślą o sformułowaniu zaleceń dotyczących
przyszłych polityk i ambicji Unii. W ramach zarządu Francja, Republika Czeska i Szwecja będą
razem pracować nad sukcesem konferencji, promując zaangażowanie obywateli, a tym samym
bardziej wymierne obywatelstwo Unii.
Jednocześnie trzy prezydencje dopilnują, aby zakres prac prowadzonych w ramach konferencji
odzwierciedlał dziedziny, w których Unia ma kompetencje do działania lub w których jej działanie
byłoby korzystne dla jej obywateli.
Do marca 2022 r. trzy prezydencje, pełniąc rolę członków/obserwatorów w zarządzie, wniosą
wkład w sprawozdanie na temat wyników rozmaitych działań i zaleceń sformułowanych przez
obywateli. Na podstawie wniosków politycznych z konferencji zaczną je, stosownie do sytuacji,
realizować.
Wielojęzyczność
Trzy prezydencje uważają, że poszanowanie wielojęzyczności ma zasadnicze znaczenie.
Wielojęzyczność oraz tłumaczenia pisemne i ustne będą promowane, aby odzwierciedlić
różnorodność językową państw członkowskich i zbliżyć do siebie osoby pochodzące z różnych
środowisk językowych, w tym poprzez zachęcanie obywateli do nauki języków obcych.
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II.

OCHRONA OBYWATELI I SWOBÓD

Poszanowanie i ochrona wspólnych wartości UE: demokracji, praworządności i praw
podstawowych
Trzy prezydencje są zdecydowane promować wartości UE i umacniać praworządność w Unii za
pomocą różnych już wprowadzonych mechanizmów. Mowa tu o skutecznym prowadzeniu na
forum Rady dialogu na temat praworządności, na podstawie rocznego sprawozdania na temat
praworządności, oraz o nowym rozporządzeniu w sprawie ogólnego systemu warunkowości
służącego ochronie budżetu UE.
Trzy prezydencje są również zdecydowane umacniać pluralizm mediów i europejską demokrację.
Przeanalizują wnioski Komisji mające na celu ochronę uczciwości wyborów, promowanie
demokratycznego uczestnictwa, zapewnienie większej przejrzystości w płatnych reklamach
politycznych oraz wspieranie wolności mediów. Będą również kontynuować prace nad europejskim
planem działania na rzecz demokracji, również po to, by zwalczać zagrożenia hybrydowe,
szkodliwe działania w cyberprzestrzeni oraz dezinformację, w szczególności w procesach
wyborczych. W tym względzie trzy prezydencje będą kontynuować refleksje i opracują konkretne
inicjatywy, wykazując solidarność między państwami członkowskimi, oraz zapewnią, by organy
ścigania i organy sądowe mogły wykonywać swoje zgodne z przepisami uprawnienia zarówno
w internecie, jak i poza nim.
Trzy prezydencje zaangażują się we wzmocnienie ochrony obywateli UE podróżujących za granicę
i przebywających za granicą, w szczególności poprzez przegląd przepisów dotyczących ochrony
konsularnej.
Trzy prezydencje zaangażują się w promowanie równouprawnienia płci, w tym poprzez zajęcie się
kwestią upodmiotowienia ekonomicznego kobiet, a także w zwalczanie stereotypów związanych
z płcią, dzięki czemu unijna strategia na rzecz równouprawnienia płci na lata 2020–2025 stanie się
rzeczywistością dla wszystkich. Będą również kontynuować dyskusje na temat inicjatywy Komisji
w sprawie przemocy ze względu na płeć.
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Jeżeli chodzi o zwalczanie wszelkich form dyskryminacji oraz promowanie równych szans,
przedmiotem szczególnej uwagi trzech prezydencji będą: unijna strategia na rzecz równości osób
LGBTIQ na lata 2020–2025, unijny plan działania przeciwko rasizmowi na lata 2020–2025 oraz
strategia na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami na lata 2021–2030. Trzy prezydencje zbadają
również potrzebę wprowadzenia dalszych środków, stosownie do sytuacji.
Ponadto trzy prezydencje zintensyfikują działania na rzecz aktywnego zapobiegania wszelkim
formom antysemityzmu i zwalczania tego zjawiska, w oparciu o strategię UE w sprawie zwalczania
antysemityzmu i wspierania życia żydowskiego na lata 2021–2030.
Trzy prezydencje zintensyfikują wysiłki na szczeblu UE w celu lepszej ochrony dzieci,
w szczególności przed ubóstwem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych, również
w internecie, oraz w celu zapewnienia dzieciom równych praw i szans we wszystkich aspektach
życia.
Będą także dążyć do zapewnienia skutecznej ochrony osób dorosłych szczególnej troski, które nie
są w stanie zadbać o własne interesy.
Migracja, Schengen, współpraca policyjna i wymiarów sprawiedliwości
Trzy prezydencje zamierzają wzmocnić strefę Schengen jako przestrzeń swobodnego przepływu
bez granic wewnętrznych. W tym celu niezbędna jest skuteczna ochrona granic zewnętrznych,
wzmocniony mechanizm oceny Schengen i lepsze zarządzanie.
Trzy prezydencje będą kontynuować prace nad paktem o migracji i azylu z myślą o dalszym
rozwijaniu w pełni funkcjonującej, kompleksowej polityki azylowej i migracyjnej. Zapewnią pełną
mobilizację wszystkich właściwych agencji i instrumentów. Co się tyczy wymiaru wewnętrznego,
konieczne jest porozumienie oparte na równowadze między odpowiedzialnością a solidarnością.
Trzy prezydencje będą wspierać wysiłki na rzecz unikania ofiar śmiertelnych i zapewniania
ochrony międzynarodowej tym, którzy jej potrzebują. Będą kontynuować i pogłębiać współpracę
Unii z krajami pochodzenia i tranzytu w celu zwalczania nielegalnej migracji i handlu ludźmi,
zapewnienia skutecznych powrotów i pełnego wdrożenia umów i uzgodnień o readmisji, przy
wykorzystaniu niezbędnych środków nacisku.
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Trzy prezydencje dołożą wszelkich starań, by zwiększyć bezpieczeństwo Unii. W szczególności
będą zdecydowanie zwalczać wszelkie formy terroryzmu, radykalizacji postaw i brutalnego
ekstremizmu oraz zwiększą wysiłki na rzecz lepszej ochrony ofiar terroryzmu.
Trzy prezydencje zapewnią podjęcie działań następczych w związku z inicjatywą dotyczącą
rozszerzenia wykazu przestępstw określonego w art. 83 ust. 1 TFUE w celu przygotowania decyzji
Rady, która umożliwi Komisji przedstawienie inicjatywy ustawodawczej służącej kryminalizacji
mowy nienawiści i przestępstw z nienawiści.
Trzy prezydencje wniosą wkład w zwalczanie przestępczości zorganizowanej, zwłaszcza handlu
ludźmi, narkotykami i bronią, zajmą się kwestiami prania pieniędzy i odzyskiwania mienia oraz
będą kontynuować prace mające na celu zapobieganie przestępstwom przeciwko dziedzictwu
kulturowemu oraz zwalczanie przestępstw przeciwko środowisku.
W tym kontekście ważne jest również zidentyfikowanie i rozbijanie siatek przestępczych
wysokiego ryzyka działających w UE oraz poprawa bezpieczeństwa poprzez wdrożenie
i interoperacyjność unijnych systemów informacyjnych. Organy ścigania i organy sądowe powinny
mieć możliwość zatrzymywania odpowiednich danych i dostępu do nich, tak by mogły wykonywać
swoje zgodne z przepisami uprawnienia do zwalczania przestępczości. Celem trzech prezydencji
jest osiągnięcie porozumienia w sprawie przepisów, które zapewnią organom sądowym w UE
skuteczny i bezpośredni dostęp do elektronicznego materiału dowodowego. Mając to na uwadze,
trzy prezydencje będą także wspierać badania naukowe i innowacje, aby zapewnić organom
ścigania odpowiednie narzędzia do skutecznego zwalczania przestępczości, przy jednoczesnym
zapewnieniu ochrony praw podstawowych w pełnej zgodności z Kartą praw podstawowych
i unijnym dorobkiem prawnym w zakresie ochrony danych.
Wzmocnią również e-sprawiedliwość i będą wspierać rozwój wymiany informacji cyfrowych
pomiędzy organami sądowymi. Ponadto trzy prezydencje będą pracować nad wnioskiem
dotyczącym nowego instrumentu prawnego dotyczącego przekazywania ścigania.
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Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności
Trzy prezydencje są zdecydowane zwiększyć solidarność, gotowość i skuteczność reagowania
w zarządzaniu kryzysowym w przypadku klęsk żywiołowych, katastrof spowodowanych przez
człowieka i katastrof zdrowotnych. Wezmą pod uwagę transgraniczne zależności i słabe punkty,
nowe zagrożenia, jak również skutki związane ze zmianą klimatu oraz podejmą działania
w związku z rosnącymi wyzwaniami w obszarze zarządzania kryzysowego i odporności
infrastruktury krytycznej.
W szczególności trzy prezydencje są zdecydowane poprawić zbiorową gotowość Unii, jej zdolności
reagowania i odporność na przyszłe kryzysy, opierając się na doświadczeniach płynących
z pandemii COVID-19.

III. ROZWIJANIE NASZEJ BAZY GOSPODARCZEJ: EUROPEJSKI MODEL NA
PRZYSZŁOŚĆ
Zapewnienie skutecznej odbudowy sprzyjającej zielonemu i trwałemu wzrostowi
gospodarczemu
Trzy prezydencje podkreślają kluczową rolę wspierania odbudowy unijnych gospodarek poprzez
wdrażanie krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności oraz innych tymczasowych
instrumentów wprowadzonych w kontekście kryzysu wywołanego pandemią COVID-19. Unia
powinna inwestować w zieloną transformację i transformację cyfrową, odnawiając podstawy
długoterminowego trwałego i inkluzywnego wzrostu. Wzmocni to jednocześnie spójność w Unii
i pozwoli osiągnąć pozytywną konwergencję naszych gospodarek.
W tym względzie trzy prezydencje skoncentrują się na zapewnieniu pomyślnego wdrożenia
wieloletnich ram finansowych (WRF) i programu Next Generation EU (NGEU). Będą
w szczególności kontynuować prace nad planem działania dotyczącym nowych zasobów własnych,
o co apelowała Rada Europejska na posiedzeniu w dniach 17–21 lipca 2020 r., i zapewnią
skuteczne i wydajne zarządzanie WRF i pakietem odbudowy.

14441/21
ZAŁĄCZNIK

7
GIP

PL

Ponadto trzy prezydencje są zdecydowane wdrażać europejski semestr na rzecz koordynacji
polityki gospodarczej, w tym w powiązaniu z przyjętymi planami odbudowy i zwiększania
odporności. Podejmą również działania następcze w związku z dokonanym przez Komisję
przeglądem zarządzania gospodarczego.
Jeżeli chodzi o roczny budżet UE, trzy prezydencje zapewnią sprawny proces przyjęcia i wykonania
budżetu, a jednocześnie będą promować dalsze ulepszenia ram wykonania budżetu UE.
Wzmacnianie jednolitego rynku oraz opracowanie zdecydowanej, kompleksowej
i skoordynowanej polityki przemysłowej w celu wspierania wzrostu gospodarczego
i innowacji
Trzy prezydencje są zdecydowane opracować bardziej zintegrowane podejście do jednolitego rynku
poprzez połączenie wszystkich stosownych polityk i wymiarów. W tym celu będą promować
pogłębianie i wzmacnianie jednolitego rynku i jego czterech swobód, usunięcie pozostałych
nieuzasadnionych barier, w szczególności w obszarze usług, oraz konieczność unikania nowych.
Ponadto będą uczestniczyć w opracowywaniu polityki przemysłowej UE na miarę przyszłości,
z uwzględnieniem zaktualizowanej strategii przemysłowej Komisji, kierując wysiłki na wspieranie
zielonej transformacji i transformacji cyfrowej. Co więcej, będą kontynuować prace nad wnioskiem
Komisji w sprawie pakietu o usługach cyfrowych (akt o usługach cyfrowych (DSA) i akt o rynkach
cyfrowych (DMA)), aby wzmocnić jednolity rynek usług cyfrowych i zapewnić bezpieczniejszą
przestrzeń internetową i uczciwsze rynki internetowe. Wraz z wnioskiem Komisji dotyczącym
rozporządzenia w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów akty DMA i DSA wzmocnią
również bezpieczeństwo produktów na jednolitym rynku, zarówno w internecie, jak i poza nim.
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Jeżeli chodzi o opracowanie ambitnej polityki przemysłowej na miarę przyszłości, trzy prezydencje
uważają, że trzeba ulepszyć ramy regulacyjne dla MŚP, zmniejszyć podatności na zagrożenia
wynikające ze strategicznych zależności Unii od państw trzecich, sprawić, by przemysł europejski
był bardziej zrównoważony, zielony, globalnie konkurencyjny i odporny w średniej i długiej
perspektywie, a także promować równe warunki działania na szczeblu globalnym. W tym
względzie są zdecydowane wdrożyć unijną strategię MŚP na rzecz zrównoważonej i cyfrowej
Europy. Przeanalizują też sposoby dywersyfikacji obecnych i przyszłych łańcuchów produkcji
i dostaw; produkowania lokalnie, w stosownych przypadkach; zapewniania gromadzenia zapasów
strategicznych; oraz promowania korzystnych warunków dla produkcji i inwestycji w Unii.
Realizując cele Europejskiego prawa o klimacie i EURATOMU, trzy prezydencje będą również
kontynuować prace nad przejrzystymi i inkluzywnymi sojuszami, strategicznymi łańcuchami
wartości oraz – jeżeli będzie to konieczne, aby przezwyciężyć niedoskonałości rynku – ważnymi
projektami stanowiącymi przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania (IPCEI). Trzy
prezydencje są zdania, że właściwe egzekwowanie reguł konkurencji ma zasadnicze znaczenie na
szczeblu globalnym, i są zdecydowane kontynuować prace nad wnioskiem Komisji w sprawie
subsydiów zagranicznych zakłócających funkcjonowanie rynku wewnętrznego.
Przy zapewnieniu skutecznego egzekwowania przepisów dotyczących jednolitego rynku i nadzoru
rynku trzy prezydencje zbadają również nowe kierunki dla jednolitego rynku w celu zwiększenia
jego wkładu w zieloną transformację i transformację cyfrową oraz będą kontynuować prace nad
przeglądem ram konkurencji i pomocy państwa.
Przedmiotem szczególnej uwagi trzech prezydencji będzie rozwój sprawiedliwego i prostego
opodatkowania, zgodnie z normami uzgodnionymi na szczeblu globalnym, bez nieuzasadnionych
zwolnień z podatku; a także zwalczanie uchylania się od opodatkowania i zwalczanie oszustw
podatkowych. Trzy prezydencje uważają, że ważne jest zwiększenie przejrzystości otoczenia
podatkowego i wzmocnienie wymiany odnośnych informacji w UE i poza nią. Kolejnym ważnym
priorytetem jest wzmocnienie unii celnej, dlatego trzy prezydencje będą promować skuteczną
realizację planu działania na rzecz unii celnej.
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I wreszcie, trzy prezydencje zaangażują się w znalezienie nowych sposobów inwestowania
w nabywanie, zachowanie i rozwój umiejętności w celu ułatwienia zielonej transformacji
i transformacji cyfrowej, przewidując zmieniające się potrzeby na rynku pracy. Będą również
kontynuować prace nad realizacją inicjatyw wynikających ze wszystkich priorytetowych obszarów
opracowanego przez Komisję planu działania dotyczącego własności intelektualnej, aby unijne
przedsiębiorstwa znalazły się na dobrej drodze ku odbudowie gospodarczej, a Unia zapewniła sobie
zielone i cyfrowe przywództwo na szczeblu globalnym.
Wspieranie transformacji cyfrowej i czerpanie z niej pełnych korzyści
Trzy prezydencje są zdecydowane zapewnić Unii suwerenność cyfrową w sposób niezależny
i otwarty, promować treści kulturowe, silny sektor mediów oraz wiarygodne rozwiązania branżowe,
a także wzmacniać cyberodporność i zdolności reagowania Unii na cyberincydenty. Będą wspierać
solidny i innowacyjny ekosystem cyfrowy dla przedsiębiorstw, doskonałość w badaniach
naukowych w dziedzinie nowych technologii i cyfryzację MŚP. Rozwój cyfrowy musi chronić
nasze wartości, prawa podstawowe i bezpieczeństwo, musi także być społecznie zrównoważony.
Promowanie rozwoju technologii, w tym superkomputerów i kwantowych systemów
obliczeniowych, łańcucha bloków, sztucznej inteligencji i układów scalonych półprzewodnikowych
przyczyni się do osiągnięcia tego celu. Trzy prezydencje uważają również, że ważne jest nasilenie
międzynarodowych działań informacyjnych zarówno Unii, jak i jej państw członkowskich w celu
promowania unijnych standardów cyfrowych i opracowania globalnych przepisów cyfrowych.
Wymaga to ścisłej współpracy z partnerami o podobnych poglądach, tak w stosunkach
dwustronnych, jak i za pośrednictwem odpowiednich forów i organizacji.
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Trzy prezydencje podejmą działania następcze w związku z komunikatem Komisji „Cyfrowy
kompas na 2030 r.: europejska droga w cyfrowej dekadzie”, będą w szczególności kontynuować
prace nad unijnymi ramami regulacyjnymi. Działania te obejmą prace przygotowawcze dotyczące
umiejętności cyfrowych i edukacji cyfrowej. Jednym z głównych celów jest poprawa dostępu do
danych, ich udostępniania, łączenia i ponownego wykorzystywania, przy jednoczesnym stworzeniu
równych warunków działania sprzyjających innowacji, konkurencyjności i różnorodności
kulturowej. W tym względzie trzy prezydencje sfinalizują przegląd ram regulacyjnych dotyczących
platform internetowych, aby stworzyć bezpieczniejszą przestrzeń cyfrową i zintensyfikować walkę
z nielegalnymi treściami w internecie poprzez zwiększenie odpowiedzialności tych platform. Będą
również kontynuować prace nad wnioskami Komisji dotyczącymi europejskiej tożsamości
elektronicznej, aktu o sztucznej inteligencji oraz przyszłego aktu w sprawie danych. W dziedzinie
cyberprzestrzeni trzy prezydencje poczynią postępy w pracach nad bezpieczeństwem sieci
i systemów informatycznych, odpornością podmiotów krytycznych i zestawem narzędzi dla
dyplomacji cyfrowej. Będą też dążyć do poprawy unijnych ram zarządzania kryzysowego
w dziedzinie cyberbezpieczeństwa oraz do ustanowienia wspólnych standardów
cyberbezpieczeństwa w odniesieniu do produktów.
Kolejnym priorytetem będzie sprostanie wyzwaniom związanym z międzynarodowym
opodatkowaniem działalności gospodarczej, które to wyzwania wynikają z globalizacji i cyfryzacji
gospodarki. W tym względzie trzy prezydencje są zdecydowane pracować nad wnioskami, które
mają zostać przedłożone przez Komisję w następstwie wypracowania porozumienia w kontekście
otwartych ram Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Zgodnie z określonym
przez OECD harmonogramem wdrażania trzy prezydencje będą dążyć do jak najszybszego
znalezienia porozumienia w sprawie tych wniosków w Radzie.
Trzy prezydencje będą również wspierać prace nad uproszczeniem i modernizacją unijnych
przepisów dotyczących VAT, które należy lepiej dostosować do technologii cyfrowych.
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Pogłębianie unii gospodarczej i walutowej oraz kwestie związane z usługami finansowymi,
prawem spółek i ładem korporacyjnym
Trzy prezydencje są zdecydowane pogłębiać unię gospodarczą i walutową we wszystkich jej
wymiarach i będą wzmacniać międzynarodową rolę euro oraz rozwijać silne, konkurencyjne
i stabilne rynki finansowe UE. Będą działać na rzecz stworzenia bardziej innowacyjnego sektora
finansów cyfrowych, wzmocnienia walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu oraz
rozwoju zrównoważonego ładu korporacyjnego. Celem jest zwiększenie naszej strategicznej
autonomii w sprawach gospodarczych i finansowych przy jednoczesnym zachowaniu otwartej
gospodarki.
W szczególności trzy prezydencje przyczynią się do dokończenia budowy unii bankowej i do
postępów w kierunku prawdziwej unii rynków kapitałowych. Będą także wspierać prace nad
rozwojem zrównoważonego finansowania, w tym wdrażaniem unijnych ram systematyki, oraz nad
bardziej wydajnymi i odpornymi systemami płatności.
Jeżeli chodzi o ład korporacyjny, trzy prezydencje będą promować ustanowienie obowiązków
dotyczących należytej staranności w zakresie praw człowieka i oddziaływania na środowisko oraz
wspierać ustanowienie unijnych standardów sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie
zrównoważonego rozwoju w celu promowania unijnego modelu odpowiedzialnego biznesu.
Zwiększanie autonomii i konkurencyjności UE w sektorze kosmicznym
Trzy prezydencje podkreślają znaczenie wzmocnienia stosunków funkcjonalnych między
kluczowymi podmiotami UE dla pomyślnej realizacji unijnego programu kosmicznego. Będą
wspierać badania, rozwój i zastosowania przemysłowe, promować na całym świecie sztandarowe
unijne programy Galileo i Copernicus, opracowywać ewentualne nowe inicjatywy, w tym
bezpieczną łączność opartą na infrastrukturze kosmicznej, a także w dalszym ciągu propagować
odpowiedzialne zachowania w przestrzeni kosmicznej, w szczególności w ramach Organizacji
Narodów Zjednoczonych.
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Wspieranie badań naukowych, edukacji i naszej młodzieży
Trzy prezydencje będą kontynuować dyskusje na temat tworzenia europejskiej przestrzeni
badawczej. Będą uczestniczyć w definiowaniu i wdrażaniu polityki w zakresie badań naukowych
i innowacji w celu sprostania istniejącym wyzwaniom społecznym i gospodarczym z korzyścią dla
obywateli Unii. Celem jest wzmocnienie krajobrazu infrastruktury badawczej i wysiłków
badawczych (podstawowych, stosowanych i przełomowych) w Unii.
Trzy prezydencje będą dążyć do dalszego rozwoju europejskiego obszaru edukacji, w tym poprzez
współpracę i wymiany w ramach programu Erasmus+ i inicjatywy Uniwersytetów Europejskich,
a także do tego, aby powszechnie uznano, że inwestycje wysokiej jakości w edukację mają
zasadnicze znaczenie. W tym względzie będą kontynuować prace nad programem na rzecz
umiejętności, w szczególności nad pomyślną, włączającą i bezpieczną edukacją cyfrową oraz
rozwojem umiejętności cyfrowych w kształceniu i szkoleniu.
Trzy prezydencje będą również wspierać prace na rzecz młodzieży, usprawniać dialog z młodymi
ludźmi i zachęcać ich do udziału w podejmowaniu decyzji politycznych. W tym kontekście będą
w szczególności promować działania zaplanowane na Europejski Rok Młodzieży 2022.
Ponadto trzy prezydencje będą wspierać prace na rzecz ożywienia sektora sportu. Mając je na
uwadze, będą promować rolę tego sektora w społeczeństwie i jego potencjał do przyczyniania się
do poprawy zdrowia, dobrostanu obywateli i bardziej inkluzywnego społeczeństwa.
Wspieranie rozwoju regionów
Trzy prezydencje uważają, że ważne jest promowanie konwergencji wśród państw członkowskich
i regionów UE oraz rozwoju terytorialnego poprzez politykę spójności. Proces ten zostanie
usprawniony dzięki efektom synergii i komplementarności Instrumentu na rzecz Odbudowy
i Zwiększania Odporności z innymi stosownymi instrumentami. Jednocześnie należy pamiętać
o szczególnych potrzebach regionów najbardziej oddalonych, peryferyjnych, nadmorskich
i przygranicznych, obszarów miejskich oraz regionów w okresie przejściowym, także w kontekście
Europejskiego Zielonego Ładu.
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Wzmocnienie ochrony konsumentów
Z myślą o wzmocnieniu ochrony konsumentów trzy prezydencje będą promować dostosowanie
unijnej polityki ochrony konsumentów do wyzwań związanych z zieloną transformacją
i transformacją cyfrową, a także dalszy skuteczny nadzór rynku. W tym kontekście ważne jest
zwalczanie podrabiania towarów i zagwarantowanie równego dostępu do jakości.
Kultura na pierwszy plan
Trzy prezydencje przygotują i rozpoczną realizację nowego planu w dziedzinie kultury,
koncentrując się w szczególności na znaczeniu kultury dla gospodarki, na wolności artystycznej
i wpływie cyfryzacji na kulturę. Będą w związku z tym promować kulturę i media jako fundament
europejskiego modelu, a także inwestycje w kulturę i dziedzictwo kulturowe.
Ponadto trzy prezydencje podkreślą znaczenie zapewnienia sprawiedliwego wynagrodzenia
twórcom i zrównoważonego środowiska dla niezależnych mediów. W szczególności podejmą
działania następcze względem planu działania na rzecz mediów i sektora audiowizualnego.
Wzmocnienie i promowanie turystyki w UE
Trzy prezydencje dołożą wszelkich starań, aby zapewnić warunki dla odbudowy sektora po
kryzysie wywołanym pandemią COVID-19, w tym dla rozwoju nowych form turystyki. Zajmą się
również kwestią zrównoważoności.
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IV.

BUDOWANIE NEUTRALNEJ KLIMATYCZNIE, ZIELONEJ, SPRAWIEDLIWEJ
I SOCJALNEJ EUROPY

Budowanie neutralnej klimatycznie i zielonej Europy
Trzy prezydencje są zdecydowane wprowadzić UE na drogę ku neutralności klimatycznej, która ma
zostać zapewniona do 2050 r. z myślą o zwiększeniu konkurencyjności gospodarczej, tworzenia
większej liczby miejsc pracy, poprawie dobrobytu i zdrowia. Uczynią to poprzez realizację pakietu
„Gotowi na 55” zgodnie z celami porozumienia paryskiego, w tym poprzez kontynuowanie
wysiłków na rzecz ograniczenia wzrostu temperatury do 1,5 stopnia bez pozostawiania nikogo
w tyle. Będą kontynuować prace nad wszystkimi odnośnymi wnioskami ustawodawczymi z myślą
o zakończeniu negocjacji z Parlamentem Europejskim, zwłaszcza poprzez wzmocnienie systemu
handlu uprawnieniami do emisji oraz ustanowienie zgodnego z zasadami WTO mechanizmu
dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 w celu zapobiegania ucieczce
emisji. Działania te będą miały zasadnicze znaczenie dla zwiększania społecznego poparcia dla
transformacji klimatycznej i budowania społeczeństwa odpornego na zmianę klimatu.
Konieczne są dalsze prace na rzecz wspierania rozwoju niskoemisyjnych i odnawialnych źródeł
energii, wspierania wszystkich technologii niskoemisyjnych oraz zwiększania efektywności
energetycznej – z myślą o realizacji wzmocnionych celów UE w zakresie klimatu na 2030 r.
i osiągnięciu neutralności klimatycznej do 2050 r., z naciskiem na neutralność technologiczną – na
rzecz promowania odporności i innowacji, zapewnienia sprawiedliwej transformacji oraz energii po
przystępnych cenach. Konieczne będzie ukończenie tworzenia jednolitego rynku energii
elektrycznej i gazu, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpiecznych, zrównoważonych
i niezakłóconych dostaw surowców strategicznych do Unii. Trzy prezydencje podejmą działania
następcze względem badań, które zostaną przedstawione na temat funkcjonowania rynków gazu
i energii elektrycznej, a także rynku EU ETS. Będą także wspierać wysiłki na rzecz wysokiej
jakości renowacji budynków w oparciu o opłacalne i zrównoważone podejście.
Trzy prezydencje będą promować przejście na wolne od toksyn środowisko i gospodarkę o obiegu
zamkniętym, opracowywanie zrównoważonych produktów, jak również bardziej przyjazne dla
klimatu i przejrzyste opodatkowanie produktów energetycznych. Z uwzględnieniem różnic
regionalnych i lokalnych będą też promować biogospodarkę i działać na jej rzecz, traktując ją jako
jeden z podstawowych elementów realizacji Europejskiego Zielonego Ładu i jeden z kluczowych
aspektów transformacji społeczeństwa, tak by stało się wolne od paliw kopalnych
i zasobooszczędne.
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Trzy prezydencje są zdecydowane chronić przyrodę i bioróżnorodność poprzez odbudowę
zdegradowanych ekosystemów, dalszą realizację unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności oraz
pilną intensyfikację wysiłków na rzecz odbudowy zniszczonych ekosystemów na morzu i na lądzie.
Przy realizacji nowej strategii leśnej UE kluczowe znaczenie ma uwzględnianie zrównoważoności
i wielofunkcyjności europejskich lasów, zwłaszcza poprzez zrównoważoną gospodarkę leśną, przy
jednoczesnym poszanowaniu zarówno podziału kompetencji, jak i zasad pomocniczości
i proporcjonalności. Ważna jest również ochrona lasów poza UE, w szczególności polegająca na
kontynuowaniu prac nad specjalnym nowym instrumentem UE mającym na celu zminimalizowanie
ryzyka wylesiania i degradacji lasów, które to zjawiska związane są z produktami wprowadzanymi
na rynek UE.
Trzy prezydencje będą wspierać przejście na zrównoważone rolnictwo i systemy żywnościowe
poprzez wdrożenie unijnej strategii „od pola do stołu” i nowej wspólnej polityki rolnej (WPR), przy
uwzględnieniu różnych sytuacji wyjściowych państw członkowskich, okoliczności i warunków
w nich panujących, zgodnie z zasadą pomocniczości. W szczególności poprzez przekazywanie
klientom jasnych i prostych informacji na temat żywności będą promować ograniczenie stosowania
pestycydów i nawozów, zdrowie i dobrostan zwierząt, a także rolnictwo ekologiczne, zapewniając
w ten sposób zdrową żywność dla obywateli Unii. Trzy prezydencje będą promować trwałe
i zrównoważone zarządzanie zasobami rybnymi, w szczególności w kontekście stosunków UE ze
Zjednoczonym Królestwem. Będą również zachęcać do rozwoju zrównoważonej akwakultury.
Ponadto trzy prezydencje potwierdzają swoje zaangażowanie na rzecz rozwoju zrównoważonego,
bezpiecznego, inteligentnego i cyfrowego transportu, przejścia na mobilność bezemisyjną
i niskoemisyjną oraz uczynienia systemów transportowych bardziej zrównoważonymi,
inteligentnymi i odpornymi. Przyczyni się to do właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego
i zapewni atrakcyjne warunki pracy dla pracowników w tym sektorze. Priorytetem pozostaje
również poprawa połączeń transportowych w Europie.
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Trzy prezydencje są również zdecydowane ograniczyć wpływ działalności sektora budownictwa
i nieruchomości na klimat, podejmując nowe inicjatywy w tym sektorze, oraz promować
zintegrowaną politykę morską UE. Będą wspierać utworzenie europejskiego obszaru morskiego
o wysokich ambicjach społecznych i środowiskowych.
Wysiłki i osiągnięcia Unii w zakresie budowania neutralnej dla klimatu i zielonej Europy nadal
będą stanowić podstawę jej działań służących zachęceniu globalnych partnerów, by poszli w jej
ślady, jeżeli chodzi o realizację porozumienia paryskiego i Agendy 2030.
Budowanie sprawiedliwej i socjalnej Europy
Trzy prezydencje uważają, że ważne jest wzmocnienie europejskiego modelu społecznego. Mając
to na uwadze, będą koordynować dalszą realizację Europejskiego filaru praw socjalnych, zwłaszcza
poprzez stosowne prace ustawodawcze i nieustawodawcze, które mają być kontynuowane na
szczeblu UE i państw członkowskich oraz w ramach europejskiego semestru. Będą też promować
włączenie społeczne i pozytywną konwergencję społeczną, w pełnym poszanowaniu kompetencji
krajowych i różnorodności modeli rynku pracy w Unii, w szczególności poprzez obronę godziwego
wynagrodzenia i godnych miejsc pracy, przepisy dotyczące dochodu minimalnego oraz dialog
społeczny. Ponadto będą dążyć do przyspieszenia rozwoju gospodarki społecznej, aby umożliwić
lepszą integrację słabszych grup społecznych na rynku pracy.
Trzy prezydencje będą też dążyć do zapewnienia, by Unia była przygotowana do radzenia sobie ze
skutkami zmian demograficznych. Przedmiotem ich szczególnej uwagi będą osoby starsze i osoby
z niepełnosprawnościami, których prawa i włączenie na rynku pracy i w społeczeństwie jako
całości nadal mają kapitalne znaczenie. Trzy prezydencje będą też promować aktywne i zdrowe
starzenie się, jak również dostępność, przystępność cenową i jakość opieki nad dziećmi i opieki
długoterminowej, w tym poprzez zwiększenie wsparcia dla opiekunów formalnych i nieformalnych.
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Trzy prezydencje są zaangażowane na rzecz poprawy warunków pracy, w tym w gospodarce
cyfrowej i w odniesieniu do osób pracujących za pośrednictwem platform. Podejmą działania
z myślą o poprawie bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy oraz rozwiązaniu problemu
nierówności płci na rynku pracy, m.in. za pomocą środków służących zlikwidowaniu luki płacowej
między kobietami a mężczyznami oraz za pomocą promowania równych szans dla kobiet
i mężczyzn w celu pogodzenia życia zawodowego, rodzinnego i prywatnego. Będą promować
sposoby lepszej integracji osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy i wykorzystania ich
potencjału.
Trzy prezydencje będą ponadto dążyć do poprawy szkoleń, tworzenia większej liczby miejsc pracy
i sprzyjania zmianom miejsc pracy, zwłaszcza z wykorzystaniem możliwości, jakie niosą ze sobą
zielona transformacja i transformacja cyfrowa oraz odpowiednie wykorzystanie funduszy
strukturalnych. Z uwagi na istniejące wyzwania na rynku pracy konieczne będą również dalsze
działania na rzecz rozwijania polityk rynku pracy, a także kultury uczenia się przez całe życie
(w tym działania na rzecz indywidualnego prawa do uczenia się przez całe życie), oraz na rzecz
zwalczania bezrobocia młodzieży, zwłaszcza poprzez mobilność uczniów zawodu. Trzy
prezydencje będą też promować umiejętności cyfrowe, jak również umiejętności w zakresie nauk
przyrodniczych, technologii, inżynierii i matematyki (STEM) w obrębie Unii, a także rozwój
obszarów wiejskich i oddalonych.
Budowanie Europy, która chroni zdrowie
Trzy prezydencje zintensyfikują działania na szczeblu europejskim mające na celu promowanie
podejścia „jedno zdrowie”, z myślą o zapewnieniu ochrony zdrowia obywatelom UE i zdolności
UE do reagowania na wyzwania zdrowotne: od badań naukowych do produkcji oraz poprzez lepszą
koordynację na szczeblu UE w odpowiedzi na transgraniczne zagrożenia zdrowia.
Trzy prezydencje zakończą negocjacje i będą wspierać wdrażanie pakietu dotyczącego Europejskiej
Unii Zdrowotnej, w tym wniosku w sprawie urzędu HERA (Urząd ds. Gotowości i Reagowania na
Stany Zagrożenia Zdrowia).
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Trzy prezydencje będą kontynuować prace nad gwarantowaniem dostępności szczepionek
przeciwko COVID-19, dostępu do leków poprzez zapewnienie solidniejszego łańcucha dostaw
produktów leczniczych, a także wspierać prace nad unowocześnieniem prawodawstwa w dziedzinie
produktów leczniczych w oparciu o strategię farmaceutyczną dla Europy.
Trzy prezydencje będą promować wzmocnienie polityk zdrowotnych, w tym poprzez skupienie się
na środkach zapobiegania chorobom oraz promowaniu zdrowego środowiska i stylu życia.
W szczególności położą nacisk na realizację europejskiego planu walki z rakiem.
Trzy prezydencje będą pracować nad wnioskiem Komisji w sprawie ustanowienia europejskiej
przestrzeni danych dotyczących zdrowia.
Trzy prezydencje będą ponadto wspierać podejście „jedno zdrowie”, zachęcając do podejmowania
dalszych działań na rzecz zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe oraz
wzmacniając unijny plan działania w tym zakresie.
Trzy prezydencje wniosą wkład w wielostronne działania w dziedzinie zdrowia i wesprą wysiłki na
rzecz zdrowia na świecie, głównie w ramach WHO w celu wzmocnienia jej zdolności do radzenia
sobie z globalnymi wyzwaniami zdrowotnymi oraz innych stosownych agencji ONZ.

V.

PROMOWANIE EUROPEJSKICH INTERESÓW I WARTOŚCI NA ŚWIECIE

Trzy prezydencje pozostają zaangażowane na rzecz realizacji Programu strategicznego na lata
2019–2024, przyjmując bardziej strategiczny kierunek działań i zwiększając zdolność UE do
niezależnego działania w celu ochrony jej interesów, stania na straży jej wartości i sposobu życia
oraz uczestniczenia w kształtowaniu globalnej przyszłości. UE pozostanie siłą napędową
multilateralizmu i międzynarodowego ładu opartego na globalnych zasadach, zapewniając
otwartość i sprawiedliwość oraz niezbędne reformy. Będzie wspierać ONZ i najważniejsze
organizacje wielostronne.
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W szybko zmieniającym się i niestabilnym świecie trzy prezydencje będą dążyć do jedności
politycznej i uruchamiania instrumentów UE, wspierając Wysokiego Przedstawiciela Unii do
Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz ściśle koordynując działania z Komisją.
Obrona i promowanie multilateralizmu oraz reagowanie na poważne wyzwania
i międzynarodowe kryzysy
Trzy prezydencje potwierdzają swoje zdecydowane zaangażowanie na rzecz promowania
multilateralizmu i porządku międzynarodowego opartego na zasadach, którego centralnym
elementem jest prawo międzynarodowe i ONZ. Będą działać na rzecz wzmocnienia wpływu Unii
w ramach systemu wielostronnego, aby lepiej bronić naszych wartości i interesów oraz lepiej je
promować.
Trzy prezydencje będą aktywnie propagować poszanowanie praw człowieka, demokracji
i praworządności. Jednym z priorytetów wszystkich działań zewnętrznych będzie promowanie
różnorodności, równouprawnienia płci, pełnego korzystania przez kobiety i dziewczęta
z wszystkich praw człowieka, a także wzmocnienia pozycji kobiet i dziewcząt. Trzy prezydencje
będą dążyć do pełnej realizacji planu działania UE dotyczącego praw człowieka i demokracji oraz
trzeciego unijnego planu działania w sprawie równości płci (GAP III) oraz korzystać ze wszystkich
stosownych narzędzi, w tym globalnego systemu sankcji UE za naruszenia praw człowieka. Będą
też aktywnie propagować poszanowanie praw i zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego, przy pełnej
realizacji Agendy ONZ dotyczącej kobiet, pokoju i bezpieczeństwa.
Jednym z kluczowych priorytetów pozostaje również wzmocnienie zdolności UE do wspierania
społeczeństwa obywatelskiego, niezależnych mediów i innych podmiotów pozarządowych
w państwach trzecich. Trzy prezydencje zacieśnią współpracę w tej dziedzinie z Radą Europy oraz
Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE).
Trzy prezydencje zadbają o to, by Unia odgrywała wiodącą rolę w reagowaniu na globalne
wyzwania, i zwrócą szczególną uwagę na dalsze rozwijanie podejścia „Drużyna Europy”. Sytuacje
nadzwyczajne, takie jak pandemie, stwarzają nowe wyzwania. Trzy prezydencje będą promować
odporność UE poprzez globalną solidarność oraz znaczący wkład UE w globalną odbudowę
i dzielenie się szczepionkami.
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Dyplomacja klimatyczna będzie jednym z głównych elementów polityki zagranicznej i stałym
punktem porządku obrad wszystkich ważnych szczytów. Trzy prezydencje utrzymają również
priorytet, jaki na forach międzynarodowych UE nadała zrównoważonemu rozwojowi, szczególnie
w kontekście Zielonego Ładu.
UE będzie również musiała zwrócić większą uwagę na to, w jaki sposób technologia wpływa na
pozycję Europy na świecie i w jaki sposób UE może utrzymać wystarczającą zdolność
technologiczną i naukową, aby chronić swoją autonomię. Trzy prezydencje będą promować
wiodącą rolę UE w ustanawianiu norm, zwłaszcza w dziedzinie powstających technologii.
Trzy prezydencje będą wspierać zwiększanie zdolności UE i państw członkowskich do
angażowania się w dyplomację publiczną i komunikację strategiczną, do przeciwdziałania
dezinformacji, manipulowaniu informacjami i wrogim ingerencjom, niezależnie od tego, skąd
pochodzą.
Trzy prezydencje będą ponadto wspierać prace nad wzmocnieniem wdrażania i skuteczności
unijnych środków ograniczających, również poprzez zapewnienie, by unijni obywatele i unijne
przedsiębiorstwa byli chronieni przed stosowaniem przez państwa trzecie wrogich środków
przymusu.
UE będzie też – w ramach kompleksowego podejścia – podejmować działania wobec
międzynarodowych kryzysów i napięć. Będzie ściśle monitorować rozwój sytuacji na arenie
międzynarodowej i aktywnie angażować się, również w drodze działań dyplomatycznych.
Handel
Handel pozostaje jednym z najpotężniejszych motorów rozwoju, wspierając miliony miejsc pracy
i przyczyniając się do dobrobytu. Trzy prezydencje chcą przyczynić się do kształtowania nowego
systemu globalnego zarządzania gospodarczego opartego na ambitnym i zrównoważonym
programie wolnego handlu, którego centralnym elementem jest WTO, uzupełnionym dwustronnym
programem handlowym, przy jednoczesnej ochronie Unii Europejskiej przed nieuczciwymi
i abuzywnymi praktykami oraz zapewnieniu wzajemności.

14441/21
ZAŁĄCZNIK

21
GIP

PL

Trzy prezydencje będą promować solidną politykę handlową Unii zgodnie z Agendą 2030
i porozumieniem paryskim, przypominając jednocześnie, że Komisja przedstawiła w tym względzie
przegląd polityki handlowej. W tym względzie kluczowym priorytetem pozostaje wspieranie
unijnej zielonej transformacji i transformacji cyfrowej oraz promowanie bardziej odpornych,
zdywersyfikowanych i rozliczalnych łańcuchów dostaw.
Trzy prezydencje będą ponadto chciały wnieść wkład w reformę WTO w jej różnych aspektach
oraz zwiększyć zgodność z wielostronnymi zasadami handlowymi. Będą rozwijać wzajemnie
korzystne partnerstwa, które pomogą realizować cele UE w zakresie gospodarki
i zrównoważoności. Będą pracować nad zapewnieniem skutecznego wdrażania i aktywnego
egzekwowania obowiązujących umów handlowych z naszymi partnerami. Będą też promować
równe warunki działania poprzez opracowanie autonomicznych instrumentów UE, takich jak
instrument dotyczący udzielania zamówień publicznych w kontekście międzynarodowym lub
kontrola subsydiów zagranicznych na jednolitym rynku.
Stosunki z partnerami
Aby osiągnąć swoje cele, UE musi współpracować ze wszystkimi podmiotami, które te cele
podzielają, w tym z partnerami strategicznymi i partnerami o podobnych poglądach. W związku
z tym trzy prezydencje potwierdzają swoje zaangażowanie na rzecz rozwijania stosunków Unii
w świetle jej wartości, zasad i interesów.
Sąsiedztwo UE
Trzy prezydencje wdrożą strategiczne podejście w odniesieniu do Bałkanów Zachodnich. Zwrócą
uwagę na postępy w integracji gospodarczej państw tego regionu, odbudowę, a także dalsze
zapewnianie bezpieczeństwa przez UE. Będą kontynuować proces akcesyjny zgodnie
z usprawnioną metodyką rozszerzenia poprzez wspieranie głębokich i transformacyjnych reform
w kluczowych obszarach, takich jak praworządność, instytucje demokratyczne, wolne media
i gospodarka. Trzy prezydencje będą dążyć do ożywienia i wzmocnienia regularnego dialogu
politycznego z tym regionem. W 2022 r. odbędzie się szczyt UE–Bałkany Zachodnie.

14441/21
ZAŁĄCZNIK

22
GIP

PL

Trzy prezydencje odnowią, wzmocnią i pogłębią partnerstwo strategiczne z południowym
sąsiedztwem. Będą wspierać realizację zobowiązań podjętych podczas szczytu Partnerstwa
Wschodniego w 2021 r. oraz programów reform krajów partnerskich, zgodnie z ich odnośnymi
umowami z UE.
W strategicznym interesie UE leży stabilne i bezpieczne otoczenie we wschodniej części Morza
Śródziemnego; UE dąży więc do współpracy i obopólnie korzystnych stosunków z Turcją,
w oparciu o ramy określone przez Radę Europejską.
Trzy prezydencje będą wspierać wdrażanie pięciu zasad przewodnich w stosunkach z Rosją,
zgodnie z konkluzjami Rady Europejskiej z czerwca 2021 r.
Trzy prezydencje będą ponadto promować współpracę za pośrednictwem OBWE w celu poprawy
bezpieczeństwa i stabilności w Europie, w pełni wykorzystując jej potencjał.
Kontynuowana będzie współpraca z państwami Europejskiego Obszaru Gospodarczego
(EOG)/Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) (Islandia, Liechtenstein
i Norwegia) we wszystkich kwestiach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania. Celem
trzech prezydencji jest także poczynienie znacznych postępów w celu zakończenia negocjacji
w sprawie układów o stowarzyszeniu z Andorą, Monako i San Marino. Trzy prezydencje będą też
kontynuować trwającą ponowną ocenę stosunków UE–Szwajcaria.
Trzy prezydencje zachowają czujność w kwestii pełnego wdrożenia umowy o handlu i współpracy
między Zjednoczonym Królestwem a UE (TCA) oraz umowy o wystąpieniu. Będą kontynuować
prace nad wnioskiem ustawodawczym Komisji dotyczącym wewnętrznych zasad Unii w zakresie
dostosowania autonomicznych środków przewidzianych w TCA.
Afryka
Trzy prezydencje potwierdzają, że należy rozwijać wszechstronne i wzajemnie korzystne
partnerstwa z Afryką.
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Celem szczytu UE–Unia Afrykańska w lutym 2022 r. będzie odnowienie i pogłębienie partnerstwa
z myślą o wspólnym rozwijaniu przestrzeni solidarności, bezpieczeństwa i dobrobytu łączącej
terytoria, ludność i organizacje obu kontynentów. W oparciu o propagowanie wspólnych wartości
kluczowe priorytety obejmują bezpieczeństwo i współpracę w dziedzinie obronności, a także
zrównoważony i inkluzywny rozwój gospodarczy, w tym odbudowę po pandemii COVID-19.
W szczególności trzy prezydencje są zdecydowane realizować strategię UE na rzecz Sahelu
i strategię UE na rzecz Rogu Afryki.
Ameryki
Trzy prezydencje będą wspierać silne, korzystne dla obu stron długoterminowe partnerstwo
strategiczne ze Stanami Zjednoczonymi, zgodnie z konkluzjami Rady z dnia 7 grudnia 2020 r.,
i realizować wspólną agendę transatlantycką ze Stanami Zjednoczonymi będącą wynikiem szczytu
UE–USA, który odbył się w dniu 15 czerwca 2021 r., w tym w ramach Rady ds. Handlu
i Technologii. Trzy prezydencje będą także dalej pogłębiać partnerstwo strategiczne z Kanadą.
Trzy prezydencje będą wspierać stosunki z Ameryką Łacińską i Karaibami poprzez zaangażowanie
na wysokim szczeblu UE, współpracę z organizacjami subregionalnymi, a także z partnerami
strategicznymi i innymi partnerami.
Azja i Pacyfik
Trzy prezydencje zadbają o wdrożenie wieloaspektowego podejścia zatwierdzonego przez Radę
Europejską w odniesieniu do stosunków z Chinami, mając na uwadze zachowanie jedności UE.
Jeżeli chodzi o stosunki UE z Indiami, trzy prezydencje będą wspierać realizację oświadczenia UE–
Indie z dnia 8 maja 2021 r., w szczególności wznowienie przez Komisję negocjacji w sprawie
ambitnych umów handlowych, o ochronie inwestycji i o oznaczeniach geograficznych.
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Trzy prezydencje będą również wspierać realizację unijnej strategii współpracy w regionie IndoPacyfiku, zgodnie z konkluzjami Rady i wspólnym komunikatem opublikowanym w dniu 16
września 2021 r. przez Komisję Europejską i Wysokiego Przedstawiciela, w szczególności
w obszarach praw człowieka, zrównoważonego rozwoju i konektywności, bezpieczeństwa i obrony
oraz łańcuchów dostaw. Trzy prezydencje będą również dalej zacieśniać współpracę z krajami
o podobnych poglądach.
Z okazji 45. rocznicy stosunków UE–ASEAN zaplanowano uroczysty i inauguracyjny szczyt UE–
ASEAN. Trzy prezydencje będą także wspierać dialog i współpracę w ramach dialogu Azja–Europa
(ASEM).
Konektywność
Trzy prezydencje będą wspierać strategiczne podejście UE do konektywności w ujęciu globalnym,
w oparciu o strategię na rzecz konektywności „Brama na Świat”.
Rozwój i pomoc humanitarna
Trzy prezydencje zamierzają wzmacniać międzynarodowe partnerstwa na rzecz rozwoju poprzez
wdrażanie Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej (ISWMR –
„Globalny wymiar Europy”) oraz wzmacnianie europejskiej architektury finansowej na rzecz
rozwoju. Skupią się w szczególności na zielonej i inkluzywnej globalnej odbudowie, zajmując się
skutkami pandemii COVID-19, oraz na zwiększaniu odporności i inwestowaniu w rozwój
społeczny.
Trzy prezydencje przyspieszą realizację Agendy 2030 i jej 17 celów zrównoważonego rozwoju,
w stosownych przypadkach wykorzystując podejście „Drużyny Europy”. Trzy prezydencje będą
dążyć do umocnienia związku między działaniami stabilizacyjnymi, humanitarnymi
i rozwojowymi.
Zacieśnienie skutecznej współpracy na rzecz rozwoju pozostanie jednym z kluczowych
priorytetów, a szczególny nacisk zostanie położony na zwalczanie korupcji.
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W obszarze pomocy humanitarnej trzy prezydencje będą promować wiodącą rolę Unii i wzmocnią
wysiłki na rzecz propagowania opartych na zasadach i skutecznych działań.
Bezpieczeństwo i obrona
Trzy prezydencje potwierdzają, że w obliczu rosnącej niestabilności na świecie UE musi wziąć na
siebie większą odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo.
Trzy prezydencje zamierzają zatwierdzić do marca 2022 r. śmiały i wykonalny Strategiczny
kompas, aby wzmocnić i ukierunkować dalsze osiąganie poziomu ambicji Unii w dziedzinie
bezpieczeństwa i obrony w odniesieniu do zarządzania kryzysowego, odporności, zdolności
i partnerstw. Będą dążyć do zapewnienia wdrożenia Strategicznego kompasu i jego celów zgodnie
z uzgodnionym harmonogramem.
Trzy prezydencje są zaangażowane na rzecz wzmocnienia WPBiO w celu utrzymania roli UE jako
odpowiedzialnego, sprawnego i wiarygodnego podmiotu oraz globalnego partnera na rzecz pokoju
i bezpieczeństwa.
Trzy prezydencje będą wspierać sprawne, solidne i elastyczne misje i operacje europejskie oraz
ściślejszą współpracę, koordynację, a także rozwijanie powiązań między działaniami operacyjnymi
państw członkowskich a cywilnymi i wojskowymi misjami i operacjami WPBiO. Trzy prezydencje
zapewnią solidną realizację Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju, zgodnie z decyzją Rady
z marca 2021 r.
Trzy prezydencje są zdecydowane wspierać partnerstwa na rzecz bezpieczeństwa i obrony
z międzynarodowymi i regionalnymi organizacjami partnerskimi, w szczególności z myślą
o zacieśnieniu współpracy UE–NATO i poprawie współpracy między UE a ONZ na podstawie
uzgodnionych ram, jak również dalej rozwijać stosunki dwustronne z krajami partnerskimi,
w oparciu o bardziej strategiczne i lepiej dostosowane podejście. W odniesieniu do współpracy UE–
NATO trzy prezydencje są nadal w pełni zdecydowane wdrażać odnośne wspólne deklaracje.
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Trzy prezydencje będą kontynuować prace nad pełnym wdrożeniem umowy w zakresie cywilnego
wymiaru WPBiO do początku lata 2023 r. oraz prace zmierzające do stworzenia w nadchodzących
latach podstaw dalszego ambitnego cywilnego wymiaru WPBiO.
Trzy prezydencje będą ponadto promować większą spójność pomiędzy unijnymi inicjatywami
dotyczącymi obronności: stałą współpracą strukturalną (PESCO), skoordynowanym rocznym
przeglądem w zakresie obronności (CARD) oraz nowym Europejskim Funduszem Obronnym.
Inicjatywy te należy realizować również w celu zmniejszenia braków w zdolnościach krytycznych
oraz zredukowania strategicznych zależności, szczególnie w odniesieniu do powstających
i przełomowych technologii oraz krytycznych łańcuchów wartości. Utoruje to drogę do
wzmocnienia europejskiej bazy technologiczno-przemysłowej sektora obronnego.
Konieczne będą również dalsze prace nad wzmocnieniem odporności Unii i państw członkowskich
oraz ich zdolności do przeciwdziałania zagrożeniom hybrydowym, w tym dezinformacji
i manipulowaniu informacjami. Trzy prezydencje przyspieszą bieżące prace nad opracowaniem
zestawu narzędzi do przeciwdziałania zagrożeniom hybrydowym.
Ponadto ważnym priorytetem pozostaje zapewnianie dostępu Unii do globalnych dóbr wspólnych
(w tym przestrzeni kosmicznej, cyberprzestrzeni, przestrzeni powietrznej i morza pełnego), łącznie
z dalszymi strategicznymi refleksjami na temat unijnych wymiarów dotyczących przestrzeni
kosmicznej, bezpieczeństwa i obrony, oraz poprawa mobilności wojskowej w całej Unii. Trzy
prezydencje będą również dążyć do zwiększenia wkładu UE w bezpieczeństwo morskie, zwłaszcza
poprzez aktualizację odnośnej strategii UE, a także do dalszego rozwoju koncepcji skoordynowanej
obecności na morzu i współpracy z państwami nadbrzeżnymi.
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