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Konkluzje

I. HANDEL
1. Zwiêkszenie trwa³ego wzrostu gospodarczego i zatrudnienia jest jednym z priorytetów UE. Handel towarami i us³ugami, podobnie jak i inwestycje, mo¿e w znacz¹cy
sposób przyczyniæ siê do osi¹gniêcia tego celu. Ocenia siê, ¿e ambitny plan w zakresie
handlu mo¿e w œredniej perspektywie doprowadziæ do ogólnego zwiêkszenia wzrostu
gospodarczego o 2% i stworzenia 2 milionów miejsc pracy. By optymalnie wykorzystywaæ mo¿liwoœci p³yn¹ce z handlu, UE musi opracowaæ w³aœciwe ramy polityki
wewnêtrznej, która pozwoli wspieraæ konkurencyjnoœæ, otworzyæ handel us³ugami,
wzmocniæ przemys³ow¹ bazê Europy i umocniæ jej pozycjê w œwiatowych ³añcuchach
wartoœci.
2. Aby lepiej wykorzystywaæ handel jako motor napêdowy wzrostu gospodarczego
oraz generator nowych miejsc pracy, Rada Europejska potwierdza determinacjê UE
w propagowaniu wolnego, sprawiedliwego i otwartego handlu, przy jednoczesnej
obronie jej interesów, w duchu wzajemnoœci i obustronnych korzyœci. Unijny plan
w zakresie handlu bêdzie propagowa³ standardy UE i miêdzynarodow¹ zbie¿noœæ przepisów. UE nadal zdecydowanie opowiada siê za silnym wielostronnym systemem handlowym regulowanym przepisami. Rzecz¹ najwy¿szej wagi jest zwalczanie wszelkich
form protekcjonizmu, w tym w odniesieniu do pozataryfowych barier w handlu, zapewnienie lepszego dostêpu do rynku, propagowanie odpowiednich warunków inwestycyjnych, tak¿e jeœli chodzi o ochronê inwestycji, egzekwowanie i propagowanie
praw w³asnoœci intelektualnej i otwarcie rynków zamówieñ publicznych. Prowadzone
s¹ obecnie prace nad wnioskiem w sprawie dostêpu do rynków zamówieñ publicznych.
3. UE zapewni skuteczne i zdecydowane przestrzeganie praw przys³uguj¹cych jej
na mocy obowi¹zuj¹cych przepisów, korzystaj¹c przy tym, w stosownych przypadkach, m.in. z systemu WTO w zakresie rozstrzygania sporów oraz ze swoich w³asnych
instrumentów ochrony handlu. Rada Europejska oczekuje na nastêpne sprawozdanie
Komisji na temat barier w handlu i inwestycjach.
4. UE nadal zale¿y na pomyœlnym zakoñczeniu negocjacji prowadzonych w kontekœcie WTO w ramach dauhañskiej agendy rozwoju. Wymaga to wysi³ków ze strony
wszystkich uczestników negocjacji, w szczególnoœci du¿ych gospodarek wschodz¹cych. W krótkiej perspektywie trzeba poczyniæ postêpy w pracach nad wielostronnym porozumieniem w zakresie u³atwieñ w handlu, a tak¿e nad innymi aspektami
dauhañskiej agendy rozwoju, przed konferencj¹ ministerialn¹ WTO, która ma odbyæ
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siê na Bali w grudniu 2013 r. Takie postêpy by³yby korzystne dla œwiatowej gospodarki
i ogólnie da³yby nowy impuls negocjacjom dauhañskiej agendy rozwoju. UE jest gotowa do tego, by we wspó³pracy z partnerami podj¹æ refleksjê nad programem prac WTO
na okres po konferencji na Bali, ³¹cznie z dauhañsk¹ agend¹ rozwoju.
5. Porozumienia wielostronne i sektorowe mog³yby siê przyczyniæ do powodzenia
unijnego programu na rzecz wzrostu gospodarczego. UE oczekuje na maj¹ce siê wkrótce
rozpocz¹æ negocjacje dotycz¹ce us³ug i na szybkie zakoñczenie przegl¹du umowy
o technologii informacyjnej. Konieczne s¹ dalsze postêpy w zakresie liberalizacji handlu towarami i us³ugami ekologicznymi, co pozytywnie wp³ynê³oby na proces przechodzenia do zasobooszczêdnej, bardziej zielonej i bardziej konkurencyjnej gospodarki.
6. Chocia¿ UE wci¹¿ zale¿y na dalszym rozwoju wielostronnego systemu handlowego, jej najpilniejszym zadaniem jest rozwój jej dwustronnych stosunków handlowych. Stosunki takie mog¹ i musz¹ mieæ pozytywny wp³yw na system wielostronny.
Opieraj¹c siê na zasadach WTO i obejmuj¹c dalsze i szybsze dzia³ania na rzecz wspierania otwartoœci, dwustronne umowy UE pomog¹ utorowaæ drogê dalszym postêpom
na szczeblu wielostronnym.
7. Wykorzystuj¹c konkretne postêpy poczynione w ostatnich miesi¹cach w realizacji unijnego planu w zakresie handlu dwustronnego, wszystkie wysi³ki nale¿y poœwiêciæ wypracowywaniu porozumieñ z kluczowymi partnerami, priorytetowo traktuj¹c te
negocjacje, które zapewni¹ najwiêksze korzyœci pod wzglêdem wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. W szczególnoœci Rada Europejska:
a) oczekuje na sprawozdanie grupy roboczej wysokiego szczebla UE–USA ds. zatrudnienia i wzrostu oraz na zawarte w nim zalecenia. Rada Europejska wzywa Komisjê
i Radê do bezzw³ocznego zastosowania siê do tych zaleceñ w trakcie obecnej prezydencji. Ponownie wyra¿a poparcie dla kompleksowej umowy handlowej, w której
szczególn¹ uwagê nale¿y zwróciæ na sposoby osi¹gniêcia wiêkszej zbie¿noœci przepisów w wymiarze transatlantyckim;
b) w zwi¹zku z przyjêciem mandatu negocjacyjnego pod koniec 2012 r. oczekuje rozpoczêcia negocjacji z Japoni¹ na zbli¿aj¹cym siê szczycie UE–Japonia;
c) oczekuje, ¿e negocjacje z Kanad¹ zostan¹ niebawem zakoñczone;
d) podkreœla, ¿e – w odniesieniu do Rosji – w krótkim okresie priorytetem musi pozostaæ wywi¹zanie siê przez ten kraj z zobowi¹zañ wynikaj¹cych z przyst¹pienia do
WTO. Potrzebne s¹ dalsze postêpy w negocjacjach nowej, kompleksowej umowy;
e) odnotowuje, ¿e unijny program dzia³añ z Chinami jest obszerny i ambitny. W krótkiej perspektywie priorytety powinny koncentrowaæ siê na inwestycjach, dostêpie
do rynku, zamówieniach i prawach w³asnoœci intelektualnej, a tak¿e opieraæ siê na
konstruktywnym i strategicznym zaanga¿owaniu. Obie strony zobowi¹za³y siê do
szybkiego rozpoczêcia negocjacji w sprawie istotnego porozumienia dotycz¹cego
inwestycji;
f) przypomina, jak wa¿ne dla UE s¹ negocjacje z kluczowymi gospodarkami wschodz¹cymi: negocjacje z Indiami wymagaj¹ dalszych starañ; w zwi¹zku z zakoñczeniem negocjacji z Singapurem nale¿y pog³êbiæ stosunki handlowe z innymi krajami
ASEAN;
wskazane jest, by UE i MERCOSUR wspó³pracowa³y na rzecz wymiany – nie póŸniej
ni¿ w ostatnim kwartale 2013 r. – ofert dotycz¹cych dostêpu do rynku.
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8. Rada Europejska apeluje równie¿ o to, by poczyniæ postêpy w odniesieniu do:
a) uk³adów o stowarzyszeniu obejmuj¹cych pog³êbione i kompleksowe umowy o wolnym handlu (DCFTA) z Republik¹ Mo³dawii, Gruzj¹ i Armeni¹, z myœl¹ o sfinalizowaniu prac nad nimi przed szczytem Partnerstwa Wschodniego w Wilnie. Rada
Europejska potwierdza swoj¹ zdecydowan¹ wolê podpisania umowy z Ukrain¹
w pe³nej zgodnoœci z konkluzjami Rady z 10 grudnia 2012 r.;
b) rozpoczêcia negocjacji w sprawie pog³êbionej i kompleksowej umowy o wolnym
handlu z Marokiem oraz szybkich postêpów w doprowadzeniu do negocjacji z Tunezj¹, Egiptem i Jordani¹;
c) rozwijania odnowionego partnerstwa z krajami Afryki, Karaibów i Pacyfiku w drodze zawarcia umów o partnerstwie gospodarczym.
II. STOSUNKI ZEWNÊTRZNE
Arabska wiosna
9. Europa i jej partnerzy z po³udniowego regionu Morza Œródziemnego funkcjonuj¹
we wspólnym œrodowisku; maj¹ te¿ wspólne interesy i problemy. UE jest w pe³ni zdecydowana zaanga¿owaæ siê w partnerstwo korzystne dla obu stron, którego celem jest
stworzenie obszaru wspólnego dobrobytu, bli¿szych powi¹zañ politycznych i stopniowej integracji gospodarczej i którego podstaw¹ jest przestrzeganie powszechnych wartoœci, takich jak demokracja, poszanowanie praw cz³owieka, praworz¹dnoœæ i równoœæ
p³ci. W procesie przechodzenia do demokracji wa¿n¹ rolê do odegrania ma spo³eczeñstwo obywatelskie. Realizacja tego partnerstwa powinna nast¹piæ w oparciu o szeroki
wachlarz instrumentów; bêdzie ona wymaga³a d³ugoterminowego zaanga¿owania obu
stron.
10. W ostatnich dwóch latach w regionie zasz³y znacz¹ce zmiany, a w wyniku arabskiej wiosny podjêto istotne dzia³ania na drodze do demokracji. W kilku krajach po raz
pierwszy przeprowadzono demokratyczne wybory i stopniowo wprowadzane s¹ podstawowe fundamenty demokracji. UE zdecydowanie wspiera te procesy i apeluje do
rz¹dów oraz si³ politycznych i spo³ecznych w zainteresowanych krajach o to, by kontynuowa³y starania s³u¿¹ce rozwojowi stabilnych i ugruntowanych demokracji oraz wychodz¹ce poza przeprowadzenie wyborów – które powinny byæ wolne i uczciwe
– a tak¿e o to, by rozwija³y procesy obejmuj¹ce wszystkie zainteresowane strony
w oparciu o dialog.
11. Ten proces przechodzenia do demokracji bêdzie wymaga³ czasu i musi uwzglêdniaæ realia polityczne i spo³eczne lokalnych spo³eczeñstw, których dotyczy; musi on
jednak w sposób wyraŸny opieraæ siê na promowaniu i ochronie praw cz³owieka, podstawowych wolnoœci i praworz¹dnoœci. Wiele krajów w regionie stoi jednoczeœnie
w obliczu istotnych problemów spo³eczno-gospodarczych, którymi trzeba siê pilnie
zaj¹æ zarówno po to, by zapewniæ odnoœnym gospodarkom solidne podstawy, które
umo¿liwi¹ o¿ywienie, jak i po to, by pomóc w umocnieniu demokratycznych przemian.
12. UE jest od samego pocz¹tku arabskiej wiosny w pe³ni oddana temu nowemu
partnerstwu w duchu wspó³odpowiedzialnoœci i jest zdecydowana jeszcze bardziej
zwiêkszyæ wsparcie na rzecz procesów demokratycznych i gospodarczych przemian
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w regionie, stosuj¹c zró¿nicowane podejœcie zak³adaj¹ce, ¿e kraje, które dok³adaj¹ intensywniejszych starañ na rzecz reform demokratycznych, otrzymaj¹ wiêksze wsparcie. Dzia³ania te obejmuj¹:
a) pomoc na rzecz transformacji demokratycznej, rozwoju spo³eczeñstwa obywatelskiego, praworz¹dnoœci, praw cz³owieka, równoœci p³ci oraz wiêkszej przejrzystoœci i efektywnoœci procesu wyborczego, w tym poprzez zapewnianie doradztwa
technicznego i prowadzenie wspó³pracy technicznej oraz rozmieszczanie misji obserwacji wyborów;
b) pog³êbion¹ wspó³pracê w obszarze wolnoœci, bezpieczeñstwa i sprawiedliwoœci,
w szczególnoœci poprzez dialogi na temat migracji, mobilnoœci i bezpieczeñstwa
oraz rozwój partnerstw na rzecz mobilnoœci, a tak¿e poprzez wsparcie w mierzeniu
siê z wyzwaniami w zakresie praworz¹dnoœci, reformy sektora bezpieczeñstwa
i zarz¹dzania granicami;
c) promowanie wspólnego dobrobytu gospodarczego, w tym poprzez przyczynianie
siê do stabilnoœci makroekonomicznej, wspieranie reform gospodarczych oraz odpowiedniego klimatu biznesowo-inwestycyjnego i utrzymanie tempa negocjacji
pog³êbionych i kompleksowych umów o wolnym handlu, co pozwoli zwielokrotniæ
mo¿liwoœci wymian handlowych i wzrostu gospodarczego;
d) kontakty miêdzyludzkie, w szczególnoœci w zakresie promowania wymian m³odzie¿y z UE i z krajów po³udniowego s¹siedztwa, zw³aszcza w ramach programu
Erasmus Mundus. Przedmiotem szczególnej uwagi powinno byæ promowanie szans
ludzi m³odych i kobiet na zatrudnienie. Komisja zapewni w szczególnoœci pomoc
i wiedzê fachow¹, by poprawiæ jakoœæ kszta³cenia i szkoleñ zawodowych, zwiêkszyæ
intensywnoœæ wymian studentów, rozwijaæ dialog polityczny na temat kszta³cenia,
szans na zatrudnienie i szkolenia zawodowego oraz by u³atwiaæ wymiany m³odzie¿y;
e) pog³êbion¹ wspó³pracê w wielu dziedzinach, takich jak badania naukowe, przedsiêbiorczoœæ i MŒP, rolnictwo, transport, w tym us³ugi lotnicze i morskie, œrodowisko,
zmiana klimatu, energia, telekomunikacja, budowanie zdolnoœci administracyjnych, kultura oraz dzielenie siê wiedz¹ i wymiany ekspertów w zakresie przemian.
13. Z niektórymi z tych pañstw ustanowiono wspólne grupy zadaniowe, aby zapewniæ kompleksowoœæ i spójnoœæ podejœcia UE. Nale¿y równie¿ zadbaæ o wiêksze efekty
synergii i koordynacjê miêdzy wsparciem œwiadczonym przez UE, jej pañstwa cz³onkowskie i inne podmioty.
14. To ogólne wzmocnione zobowi¹zanie poci¹ga za sob¹ zapewnienie dodatkowych œrodków finansowych i pomocy makrofinansowej dla krajów, które przechodz¹
przemiany. UE do³o¿y wszelkich starañ, by wspieraæ reformy i wyjœæ naprzeciw potrzebom poszczególnych krajów w krótkiej perspektywie, jak równie¿ w œrednim
i d³ugim okresie. EBI jest proszony o dalsze zwiêkszanie swego wsparcia dla realizowanych w regionie inwestycji w sektorze prywatnym, inwestycji infrastrukturalnych
i inwestycji zwi¹zanych ze zmian¹ klimatu.
15. Trzeba równie¿ przeanalizowaæ dalsze sposoby pog³êbiania dialogu politycznego – w tym na najwy¿szym szczeblu – z tymi krajami, które przechodz¹ przemiany ku
demokracji, a tak¿e wspieraæ efekty synergii z inicjatywami regionalnymi, takimi jak
Unia dla Œródziemnomorza i Dialog 5+5. UE bêdzie równie¿ wspiera³a dzia³ania na
rzecz dalszej integracji regionalnej. Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje ko-
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munikat w sprawie wspierania œciœlejszej wspó³pracy i integracji regionalnej w regionie Maghrebu.
16. Rada Europejska apeluje do instytucji UE, pañstw cz³onkowskich i partnerów
z regionu Morza Œródziemnego, by utrzymali wysoki poziom wysi³ków i zaanga¿owania. Wzywa wysok¹ przedstawiciel i Komisjê, by stale kontrolowa³y relacje z po³udniowym s¹siedztwem. Wzywa Radê, by oceni³a efektywnoœæ unijnych polityk
i instrumentów w kontekœcie wspierania politycznych i gospodarczych przemian w regionie i by do czerwca 2013 r. przedstawi³a stosowne sprawozdanie.
17. Rada Europejska wyra¿a ubolewanie w zwi¹zku z przera¿aj¹c¹ sytuacj¹ w Syrii;
sytuacja w tym kraju w porównaniu z sytuacj¹ w innych krajach, których spo³eczeñstwa zaanga¿owa³y siê w arabsk¹ wiosnê, budzi najwiêkszy niepokój. Rada Europejska
apeluje o natychmiastowe zaprzestanie przemocy i wyra¿a niepokój w zwi¹zku z powszechnymi i systematycznymi naruszeniami praw cz³owieka i miêdzynarodowego
prawa humanitarnego, za które re¿im Baszara Al-Assada ponosi g³ówn¹ odpowiedzialnoœæ. Ponownie wyra¿a poparcie dla starañ podejmowanych przez wspólnego specjalnego przedstawiciela Lakhdara Brahimiego w celu wypracowania rozwi¹zania
politycznego. Wyra¿a swoje poparcie dla d¹¿eñ ludnoœci Syrii i narodowej koalicji syryjskiej jako pe³noprawnych przedstawicieli Syryjczyków, a tak¿e podkreœla potrzebê
politycznych przemian ku przysz³oœci, w której nie bêdzie miejsca dla Baszara Al-Assada i jego bezprawnego re¿imu. UE uruchomi swoje zasoby, aby udzieliæ pe³nej pomocy na rzecz umocnienia pokoju i ustanowienia demokracji. Nadal bêdzie nieœæ
pomoc humanitarn¹ i zapewniaæ inne cywilne wsparcie ludnoœci syryjskiej. W tym
kontekœcie i w œwietle nadzwyczajnej sytuacji humanitarnej Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje istotne zobowi¹zania podjête na konferencji darczyñców w Kuwejcie, zachêca pañstwa cz³onkowskie i Komisjê do dalszego zwiêkszania ich wk³adów
oraz wzywa wszystkie strony konfliktu do u³atwienia dostêpu pomocy humanitarnej.
Rada Europejska przypomina, ¿e w grudniu wyznaczy³a Radzie zadanie, aby ta pracowa³a nad wszystkimi opcjami s³u¿¹cymi wsparciu i pomocy opozycji oraz aby umo¿liwi³a wiêksze wsparcie na rzecz ochrony ludnoœci cywilnej. W tym kontekœcie
przyjmuje do wiadomoœci, ¿e Rada dokona oceny i, w razie potrzeby, zmiany sankcji
na³o¿onych na Syriê, co nast¹pi na kolejnym posiedzeniu Rady przed terminem wykonania zadania wyznaczonym na marzec.
Mali
18. Przypominaj¹c konkluzje Rady z dnia 31 stycznia, Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje zdecydowane dzia³ania podjête przez malijskie si³y zbrojne, wspierane zw³aszcza przez Francjê, inne pañstwa cz³onkowskie UE i kraje w regionie, by
przywróciæ Mali integralnoœæ terytorialn¹ i w³adzê pañstwow¹. UE jest zdecydowana
zapewniæ wsparcie finansowe i logistyczne na rzecz szybszego rozmieszczenia miêdzynarodowej misji wsparcia w Mali pod dowództwem si³ afrykañskich. Przyjêcie
przez malijskie zgromadzenie narodowe planu dzia³ania w zakresie przemian to zasadniczy krok w stronê przywrócenia demokracji, porz¹dku konstytucyjnego i cywilnej
kontroli nad si³ami zbrojnymi w Mali; dlatego te¿ plan ten nale¿y pilnie wdro¿yæ. Pozwoli to na stopniowe wznowienie europejskiej wspó³pracy na rzecz rozwoju, aby móc
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szybko zaj¹æ siê podstawowymi potrzebami Mali. UE jest gotowa wesprzeæ wdra¿anie
planu dzia³ania, w tym poprzez wsparcie procesu wyborczego. Decyduj¹ce znaczenie
ma wznowienie krajowego pluralistycznego dialogu otwartego dla mieszkañców
pó³nocnej czêœci kraju i dla wszystkich grup, które odrzucaj¹ terroryzm i uznaj¹ integralnoœæ terytorialn¹ Mali. Malijskie w³adze powinny podj¹æ wszelkie konieczne
dzia³ania, by zapobiec dalszym przypadkom naruszania praw cz³owieka i walczyæ
z bezkarnoœci¹. Zbli¿aj¹ce siê uruchomienie europejskiej misji szkoleniowej oraz
szybkie wys³anie obserwatorów pomo¿e przyczyniæ siê do wzmocnienia w³adzy cywilnej, przy jednoczesnym poszanowaniu miêdzynarodowego prawa humanitarnego
i propagowaniu praw cz³owieka. Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje wynik
posiedzenia grupy ds. wsparcia i monitorowania sytuacji w Mali, które odby³o siê 5 lutego i nada³o polityczny impuls do wdro¿enia planu dzia³ania.
III. WIELOLETNIE RAMY FINANSOWE
19. Rada Europejska osi¹gnê³a porozumienie w sprawie kolejnych wieloletnich ram
finansowych w wersji zamieszczonej w dokumencie 37/13.
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Posiedzenie Rady Europejskiej
w dniach 14–15 marca 2013 r. w Brukseli.
Konkluzje

W ostatnich latach uczyniliœmy wiele, aby stawiæ czo³a pilnym wyzwaniom wynikaj¹cym z kryzysu finansowego i zad³u¿eniowego, maj¹c na celu przygotowanie gruntu
dla powrotu do trwa³ego wzrostu sprzyjaj¹cego tworzeniu miejsc pracy i przejœcie do
wzmocnionego zarz¹dzania gospodarczego zarówno na szczeblu UE, jak i strefy euro.
Wiele zosta³o osi¹gniête pomimo pewnej utrzymuj¹cej siê niepewnoœci na rynkach finansowych. Niemniej jednak stagnacja dzia³alnoœci gospodarczej przewidywana na
rok 2013 oraz niedopuszczalnie wysokie wskaŸniki bezrobocia uwydatniaj¹, jak wa¿ne
jest przyspieszenie dzia³añ wspieraj¹cych wzrost gospodarczy na zasadzie priorytetu
przy kontynuacji prowzrostowej konsolidacji fiskalnej. Rada Europejska przeprowadzi³a kompleksow¹ dyskusjê na temat sytuacji gospodarczej i spo³ecznej oraz okreœli³a
wytyczne dotycz¹ce polityki gospodarczej pañstw cz³onkowskich i Unii Europejskiej
w 2013 roku. Trzeba siê skoncentrowaæ na wykonaniu podjêtych decyzji, w szczególnoœci jeœli chodzi o Pakt na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Jako szczególnie priorytetowe nale¿y potraktowaæ kwestie wspierania zatrudnienia m³odzie¿y
oraz stymulowania wzrostu gospodarczego i konkurencyjnoœci. Rada Europejska
w czerwcu ponownie zajmie siê ocen¹ okreœlanych na szczeblu krajowym strategii
s³u¿¹cych realizacji tych priorytetów; wróci równie¿ do kwestii realizacji Paktu na
rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Uzgodni³a, ¿e w nadchodz¹cych miesi¹cach bêdzie omawiaæ konkretne dziedziny maj¹ce znaczny wp³yw na zwiêkszenie
wzrostu i zatrudnienia. Podsumowa³a tak¿e trwaj¹ce prace nad pog³êbieniem unii gospodarczej i walutowej (UGW) z myœl¹ o swoim czerwcowym posiedzeniu.
I. POLITYKA GOSPODARCZA I SPO£ECZNA
Europejski semestr: wspieranie konkurencyjnoœci, wzrostu i zatrudnienia,
w szczególnoœci ludzi m³odych
1. Jak uzgodniono w grudniu ubieg³ego roku, pañstwa cz³onkowskie i Unia Europejska podejmuj¹ zdecydowane dzia³ania na rzecz wspierania konkurencyjnoœci,
wzrostu i zatrudnienia, zgodnie z nastêpuj¹cymi priorytetami okreœlonymi w rocznej
analizie wzrostu gospodarczego:
a) kontynuacja zró¿nicowanej konsolidacji fiskalnej sprzyjaj¹cej wzrostowi gospodarczemu;
b) przywrócenie normalnego kredytowania gospodarki;
c) wspieranie wzrostu gospodarczego i konkurencyjnoœci;
d) walka z bezrobociem i spo³ecznymi konsekwencjami kryzysu;
e) unowoczeœnienie administracji publicznej.
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2. Kluczowe znaczenie nadal ma realizacja. Niezbêdne s¹ zdecydowane dzia³ania,
by wesprzeæ stanowcze zobowi¹zanie polityczne na rzecz wspierania wzrostu i zatrudnienia, a tak¿e by odpowiedzieæ na wyzwania fiskalne, makroekonomiczne i strukturalne. Wszystkie te elementy powinny znaleŸæ odzwierciedlenie w przygotowywanych
przez pañstwa cz³onkowskie krajowych programach reform oraz programach stabilnoœci i programach konwergencji, z pe³nym uwzglêdnieniem dyskusji, które by³y prowadzone na forum Rady – w kontekœcie europejskiego semestru – na temat przygotowanej
przez Komisjê rocznej analizy wzrostu gospodarczego, zgodnie ze sprawozdaniem
podsumowuj¹cym prezydencji oraz odpowiednimi konkluzjami Rady1, a tak¿e analizy
przekazanej przez Komisjê w kontekœcie procedury dotycz¹cej zak³óceñ równowagi
makroekonomicznej, w tym sprawozdaniem przedk³adanym w ramach mechanizmu
ostrzegania.
3. Czynione s¹ znaczne postêpy w d¹¿eniu do strukturalnie zrównowa¿onych
bud¿etów; postêpy te musz¹ byæ kontynuowane. Rada Europejska podkreœla w szczególnoœci koniecznoœæ zró¿nicowanej konsolidacji fiskalnej sprzyjaj¹cej wzrostowi,
przypominaj¹c o mo¿liwoœciach, jakie daj¹ istniej¹ce zasady fiskalne zawarte w pakcie
stabilnoœci i wzrostu oraz traktacie o stabilnoœci, koordynacji i zarz¹dzaniu.
4. Na szczeblu pañstw cz³onkowskich nale¿y zastosowaæ odpowiedni¹ kombinacjê
œrodków w zakresie wydatków i dochodów, w tym krótkoterminowych ukierunkowanych œrodków na rzecz pobudzenia wzrostu i wspierania tworzenia miejsc pracy,
zw³aszcza dla ludzi m³odych; nale¿y te¿ priorytetowo traktowaæ inwestycje sprzyjaj¹ce wzrostowi. W zwi¹zku z tym Rada Europejska przypomina, ¿e – przy pe³nym
poszanowaniu paktu stabilnoœci i wzrostu – mo¿liwoœci, jakie istniej¹ce unijne ramy fiskalne daj¹ w kontekœcie godzenia potrzeb w zakresie produkcyjnych inwestycji publicznych z celami dyscypliny fiskalnej, mog¹ byæ wykorzystane w ramach funkcji
zapobiegawczej paktu stabilnoœci i wzrostu. Konkluzje Rady z dnia 12 lutego 2013 r.
w sprawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego i w sprawie sprawozdania przedk³adanego w ramach mechanizmu ostrzegania, konkluzje Rady z dnia 15 lutego 2013 r.
w sprawie kszta³cenia, konkluzje Rady z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie wskazówek
politycznych dotycz¹cych polityki zatrudnienia i polityki spo³ecznej oraz konkluzje
Rady z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie jakoœci wydatków publicznych.
5. Konsolidacja fiskalna i przywrócenie stabilnoœci finansowej musz¹ iœæ w parze
z dobrze skonstruowanymi reformami strukturalnymi, których celem jest wspieranie
trwa³ego wzrostu, zatrudnienia i konkurencyjnoœci, oraz z korekt¹ zak³óceñ równowagi makroekonomicznej. W tym kontekœcie Rada Europejska przypomina, jak wa¿ne
jest przesuniêcie obci¹¿enia podatkowego z pracy na inne obszary – w stosownych
przypadkach i przy uznaniu kompetencji pañstw cz³onkowskich w tej dziedzinie – jako
sposobu zwiêkszania szans na zatrudnienie i konkurencyjnoœci.

1

Konkluzje Rady z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie rocznej analizy wzrostu gospodarczego
i w sprawie sprawozdania przedk³adanego w ramach mechanizmu ostrzegania, konkluzje Rady z dnia
15 lutego 2013 r. w sprawie kszta³cenia, konkluzje Rady z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie wskazówek politycznych dotycz¹cych polityki zatrudnienia i polityki spo³ecznej oraz konkluzje Rady
z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie jakoœci wydatków publicznych.
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6. W kontekœcie wyzwañ stawianych przez konsolidacjê fiskaln¹ wa¿ne jest zapewnienie, aby wszyscy ponosili przypadaj¹c¹ na nich czêœæ obci¹¿eñ podatkowych. Potrzebne s¹ zatem wzmo¿one dzia³ania na rzecz poprawy skutecznoœci œci¹gania
podatków i zwalczania uchylania siê od opodatkowania, w tym poprzez umowy z pañstwami trzecimi w sprawie opodatkowania dochodów z oszczêdnoœci i szybkie postêpy
w zwalczaniu problemu oszustw zwi¹zanych z VAT. Konieczna jest œcis³a wspó³praca
z OECD i grup¹ G-20 w celu opracowania uzgodnionych na szczeblu miêdzynarodowym standardów s³u¿¹cych zapobieganiu erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysków. UE bêdzie koordynowa³a swoje stanowiska w tym celu. Nale¿y poczyniæ
postêpy w pracach nad otwartymi dossier dotycz¹cymi podatków, takimi jak wniosek
w sprawie opodatkowania energii, wniosek w sprawie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych oraz wniosek w sprawie przegl¹du dyrektywy
o opodatkowaniu dochodów z oszczêdnoœci. Rada Europejska odnotowuje postêpy prac
w zakresie wzmocnionej wspó³pracy w dziedzinie podatku od transakcji finansowych.
7. Je¿eli chodzi o dzia³ania podejmowane na szczeblu UE, trzeba kontynuowaæ
pe³ne i natychmiastowe wdra¿anie wytycznych uzgodnionych w ostatnich miesi¹cach
przez Radê Europejsk¹, w szczególnoœci w Pakcie na rzecz wzrostu gospodarczego
i zatrudnienia; nale¿y przy tym wykorzystaæ w szczególnoœci potencja³ zielonej gospodarki dla wspierania wzrostu i konkurencyjnoœci. Niedawne podniesienie kapita³u EBI
o 10 mld euro pozwoli temu bankowi po¿yczyæ dodatkow¹ kwotê 60 mld euro na rzecz
wspierania wzrostu i zatrudnienia; wraz z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym pomo¿e to uruchomiæ projekty o wartoœci do 180 mld euro w latach 2013–2015. Rada Europejska oceni realizacjê wspomnianego paktu w czerwcu, k³ad¹c szczególny nacisk na
œrodki s³u¿¹ce tworzeniu miejsc pracy i na pobudzenie finansowania gospodarki w odniesieniu do szybko dzia³aj¹cych œrodków prowzrostowych. W tym wzglêdzie Komisja,
wraz z EBI, z³o¿y w czerwcu sprawozdanie na temat mo¿liwoœci i ukierunkowanych
priorytetów, które nale¿y okreœliæ, w szczególnoœci w odniesieniu do infrastruktury,
efektywnoœci energetycznej i efektywnej gospodarki zasobami, gospodarki cyfrowej,
badañ i innowacji oraz ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw.
8. Pilnym zadaniem jest ukoñczenie i wdro¿enie ram lepszego zarz¹dzania gospodarczego. Nowe przepisy dotycz¹ce nadzoru fiskalnego i makroekonomicznego („szeœciopak”, „dwupak” i traktat o stabilnoœci, koordynacji i zarz¹dzaniu) musz¹ zostaæ
w pe³ni wykorzystane. W szczególnoœci nale¿y przeprowadziæ wszystkie niezbêdne
prace przygotowawcze, aby zapewniæ efektywne stosowanie tych nowych przepisów
od pocz¹tku krajowych cykli bud¿etowych w 2013 roku.
9. Dziœ Rada Europejska k³adzie szczególny nacisk na nastêpuj¹ce kwestie:
a) najwa¿niejszym wyzwaniem spo³ecznym, przed którym stoimy, jest rozwi¹zanie
problemu bezrobocia. Aktywne polityki spo³eczne oraz zatrudnienia i rynków pracy wymagaj¹ zatem priorytetowego potraktowania i szczególnej uwagi w obecnym
kontekœcie; rangê specjalnego priorytetu trzeba nadaæ propagowaniu zatrudnienia
m³odzie¿y. Systemy kszta³cenia i szkolenia musz¹ dzia³aæ lepiej, zapewniaj¹c
m³odym ludziom w³aœciwe umiejêtnoœci i skuteczniej ³¹cz¹c œwiat pracy ze œwiatem edukacji. Po tym jak Rada Europejska osi¹gnê³a w lutym 2013 roku porozumienie
w sprawie Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi m³odych, Komisja przedstawi³a
wnioski – w kontekœcie tocz¹cych siê negocjacji w sprawie rozporz¹dzenia o Euro-
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pejskim Funduszu Spo³ecznym – dotycz¹ce technicznych dostosowañ, które umo¿liwi¹ pe³ne uruchomienie wspomnianej inicjatywy z dniem 1 stycznia 2014 r. Do
tego czasu pañstwa cz³onkowskie bêd¹ mog³y korzystaæ ze œrodków finansowych
dostêpnych w obecnym okresie programowania w ramach wszystkich odpowiednich funduszy strukturalnych, aby przyczyniæ siê do zwalczania bezrobocia ludzi
m³odych. W zwi¹zku z tym Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje starania
Komisji maj¹ce na celu dalsze korzystanie z wyników wspó³pracy z pañstwami
cz³onkowskimi, w których poziomy bezrobocia ludzi m³odych s¹ najwy¿sze. Porozumienie osi¹gniête w Radzie w dniu 28 lutego w sprawie gwarancji dla m³odzie¿y
pomo¿e zapewniæ wszystkim m³odym ludziom poni¿ej 25 roku ¿ycia otrzymanie
dobrej jakoœci oferty zatrudnienia, dalszego kszta³cenia, przygotowania zawodowego lub sta¿u w ci¹gu czterech miesiêcy od uzyskania statusu osoby bezrobotnej
lub od zakoñczenia kszta³cenia formalnego; porozumienie to powinno zostaæ szybko wdro¿one, równie¿ przy wykorzystaniu wsparcia w ramach Inicjatywy na rzecz
zatrudnienia ludzi m³odych. Nale¿y tak¿e bardziej ogólnie kontynuowaæ prace na
rzecz pakietu dotycz¹cego zatrudnienia, w tym w zakresie zatrudnienia znacznie
wiêkszej liczby kobiet, zmniejszenia d³ugotrwa³ego bezrobocia oraz zapewnienia
pe³nego udzia³u pracowników w starszym wieku. Podstawowe znaczenie ma pokonanie spo³ecznych skutków kryzysu oraz zwalczanie ubóstwa i wykluczenia
spo³ecznego;
b) jednym z kluczowych motorów wzrostu i zatrudnienia pozostaje jednolity rynek.
W tym kontekœcie Rada Europejska zwraca siê do pañstw cz³onkowskich o pe³ne
uwzglêdnienie zaleceñ zawartych w sprawozdaniu Komisji na temat stanu integracji jednolitego rynku i z zadowoleniem przyjmuje fakt, ¿e Komisja zamierza
w³¹czaæ takie sprawozdania do przysz³ych rocznych analiz wzrostu gospodarczego.
Jednym z podstawowych priorytetów jest szybkie zakoñczenie prac nad wszystkimi
wnioskami okreœlonymi w Akcie o jednolitym rynku I, w szczególnoœci je¿eli chodzi o takie kluczowe kwestie jak rachunkowoœæ, kwalifikacje zawodowe, zamówienia
publiczne, delegowanie pracowników oraz identyfikacja elektroniczna i podpis
elektroniczny, maj¹c na celu pobudzenie konkurencyjnoœci, pog³êbienie jednolitego rynku i zniesienie nieuzasadnionych barier. Komisja przedstawi bezzw³ocznie
pozosta³e wnioski okreœlone w Akcie o jednolitym rynku II z myœl¹ o ich szybkim
przeanalizowaniu, tak aby mog³y one zostaæ przyjête przed koñcem obecnej kadencji. Pilnym zadaniem jest tak¿e poprawa wdra¿ania wszystkich przepisów dotycz¹cych jednolitego rynku, w tym dyrektywy us³ugowej, w szczególnoœci przez
rygorystyczn¹ wzajemn¹ ocenê oraz szybkie dzia³ania s³u¿¹ce usuniêciu nieuzasadnionych barier. Rada Europejska bêdzie dalej poddawaæ wszystkie te kwestie regularnym przegl¹dom;
c) wymagane s¹ dalsze dzia³ania maj¹ce na celu zmniejszenie ogólnego obci¹¿enia
regulacyjnego na szczeblach unijnym i krajowym, przy czym nale¿y stale uwzglêdniaæ potrzebê w³aœciwej ochrony konsumentów i pracowników. W œwietle niedawnych
komunikatów Komisji pañstwa cz³onkowskie i Komisja powinny kontynuowaæ
prace nad inteligentnymi regulacjami, k³ad¹c szczególny nacisk na potrzeby ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Pañstwa cz³onkowskie zwróc¹ szczególn¹ uwagê
na unikanie dodatkowych obci¹¿eñ we wprowadzaniu prawodawstwa UE w ¿ycie.
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Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje niedawne sprawozdanie Komisji dotycz¹ce najbardziej obci¹¿aj¹cych uregulowañ dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw
i oczekuje, ¿e do czerwca otrzyma wstêpne konkretne wnioski s³u¿¹ce realizacji
uwag zawartych w tym sprawozdaniu. Komisja bêdzie monitorowa³a postêpy za
pomoc¹ tabeli wyników dotycz¹cych ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Zapewni
równie¿ sprawn¹ i skuteczn¹ realizacjê programu sprawnoœci i wydajnoœci regulacyjnej (REFIT), zw³aszcza przez szybkie okreœlenie obszarów regulacyjnych i elementów prawodawstwa charakteryzuj¹cych siê najwiêkszym potencja³em w zakresie
uproszczenia przepisów i zmniejszenia kosztów regulacyjnych. Rada Europejska
oczekuje, ¿e jesieni¹ otrzyma pierwsze wnioski w sprawie uproszczenia i zmniejszenia obci¹¿eñ regulacyjnych. Rada Europejska odnotowuje, ¿e Komisja przedstawi
– jako czêœæ swojego rocznego programu prac – wykaz rozpatrywanych wniosków,
które maj¹ zostaæ wycofane. Z myœl¹ o zmniejszeniu obci¹¿eñ wynikaj¹cych z uregulowañ i pobudzeniu konkurencyjnoœci zachêca Komisjê, aby skorzysta³a z programu REFIT w celu okreœlenia i zaproponowania jesieni¹ przeznaczonych do
wycofania uregulowañ, które nie s¹ ju¿ przydatne, i aby kontynuowa³a konsolidacjê
istniej¹cego prawodawstwa w ramach swoich prac nad uproszczeniem.
10. W nadchodz¹cych miesi¹cach Rada Europejska przeprowadzi szereg dyskusji
tematycznych na temat sektorowych i strukturalnych aspektów, które maj¹ kluczowe
znaczenie dla wzrostu gospodarczego i europejskiej konkurencyjnoœci. Dyskusje te
bêd¹ tak¿e stanowiæ wk³ad w przysz³oroczn¹ debatê na temat strategii „Europa 2020”
oraz w przegl¹d postêpów w realizacji jej zasadniczych celów. Z myœl¹ o tych dyskusjach wzywa do prowadzenia prac przygotowawczych przy nadaniu priorytetu nastêpuj¹cym kwestiom:
a) energia (maj 2013 roku): prowadzone s¹ prace nad dokoñczeniem tworzenia wewnêtrznego rynku energii oraz nad wzajemnymi powi¹zaniami z europejskimi rynkami energii. Po 2015 roku ¿adne pañstwo cz³onkowskie UE nie powinno pozostawaæ
odizolowane od europejskich sieci gazowych i elektrycznych. Europa potrzebuje
inwestycji w nowoczesn¹ infrastrukturê energetyczn¹; nale¿y tak¿e rozwi¹zaæ problem wysokich cen energii, które szkodz¹ konkurencyjnoœci;
b) innowacje (paŸdziernik 2013 roku): Rada Europejska oczekuje przedstawienia przez
Komisjê sprawozdania z postêpów prac w zakresie europejskiej przestrzeni badawczej,
a tak¿e komunikatu na temat stanu Unii innowacji za rok 2012, w tym jednolitego
wskaŸnika innowacyjnoœci, na czas przed zaplanowanymi dyskusjami na ten temat;
c) agenda cyfrowa i inne us³ugi (paŸdziernik 2013 roku): Rada Europejska odnotowuje, ¿e Komisja zamierza na d³ugo przed paŸdziernikowymi dyskusjami przedstawiæ
sprawozdanie na temat stanu prac i utrzymuj¹cych siê przeszkód, którymi nale¿y
siê zaj¹æ, aby zapewniæ ukoñczenie tworzenia w pe³ni funkcjonuj¹cego jednolitego
rynku cyfrowego do 2015 roku, a tak¿e konkretnych œrodków s³u¿¹cych jak najszybszemu utworzeniu jednolitego rynku technologii informacyjno-komunikacyjnych;
d) obrona (grudzieñ 2013 roku): w tym kontekœcie Rada Europejska przyjrzy siê tak¿e
sposobom rozwiniêcia bardziej zintegrowanej, innowacyjnej i konkurencyjnej europejskiej bazy technologiczno-przemys³owej sektora obronnego;
e) konkurencyjnoœæ przemys³owa i polityka przemys³owa (czerwiec 2013 roku i luty
2014 roku): podkreœlaj¹c, jak wa¿ne jest, by Europa sta³a siê bardziej konkurencyj-
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na jako miejsce produkcji i inwestycji, Rada Europejska oczekuje dalszych dzia³añ
w nastêpstwie niedawnych komunikatów Komisji dotycz¹cych polityki przemys³owej i poszczególnych sektorów przemys³owych, a tak¿e terminowego przedstawienia
przez Komisjê dalszego wk³adu w tê dyskusjê: sprawozdania na temat europejskiej
konkurencyjnoœci, sprawozdania z realizacji priorytetów polityki przemys³owej
oraz wniosków z przegl¹du jednolitego rynku produktów przemys³owych.
Pog³êbienie UGW
11. Rada Europejska podsumowa³a bie¿¹ce prace nad czterema aspektami okreœlonymi w swoich konkluzjach z grudnia 2012 roku w sprawie pog³êbienia UGW. Wszelkim nowym krokom w kierunku wzmocnienia zarz¹dzania gospodarczego bêd¹ musia³y
towarzyszyæ dalsze dzia³ania na rzecz zwiêkszenia legitymacji i rozliczalnoœci.
12. Pilnie potrzebne s¹ postêpy w kierunku bardziej zintegrowanych ram finansowych, tak aby przywróciæ normalne kredytowanie, zwiêkszyæ konkurencyjnoœæ
i u³atwiæ wprowadzenie niezbêdnych korekt gospodarczych. W nawi¹zaniu do postêpów poczynionych w zakresie nowych zasad dotycz¹cych wymogów kapita³owych
dla banków nale¿y szybko rozwi¹zaæ pozosta³e nierozstrzygniête kwestie techniczne,
tak aby umo¿liwiæ osi¹gniêcie ostatecznego porozumienia do koñca miesi¹ca. Priorytetem jest zakoñczenie w najbli¿szych tygodniach procesu ustawodawczego dotycz¹cego jednolitego mechanizmu nadzorczego.
13. Rada Europejska przypomina, ¿e nale¿y bezwzglêdnie przerwaæ b³êdne ko³o,
w jakim znalaz³y siê banki i rz¹dy. W myœl ustaleñ z grudnia 2012 roku nale¿y w pierwszym pó³roczu 2013 roku jak najszybciej uzgodniæ ramy operacyjne, w tym definicjê
aktywów odziedziczonych, tak by w momencie utworzenia skutecznego jednolitego
mechanizmu nadzorczego Europejski Mechanizm Stabilnoœci mia³ – w drodze zwyk³ej
decyzji – mo¿liwoœæ bezpoœredniego dokapitalizowywania banków. Do czerwca 2013
roku trzeba osi¹gn¹æ porozumienie co do dyrektywy w sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i uporz¹dkowanej likwidacji banków oraz dyrektywy w sprawie systemów
gwarancji depozytów, zapewniaj¹c przy tym sprawiedliw¹ równowagê miêdzy krajami
pochodzenia a krajami przyjmuj¹cymi. Komisja zamierza przekazaæ do lata 2013 roku
wniosek ustawodawczy w sprawie jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporz¹dkowanej likwidacji dla krajów uczestnicz¹cych w jednolitym mechanizmie nadzorczym; wniosek ten bêdzie analizowany na zasadzie priorytetu, tak aby móc go przyj¹æ
podczas obecnej kadencji Parlamentu. Mechanizm ten powinien zapewniæ skuteczne
ramy restrukturyzacji i uporz¹dkowanej likwidacji instytucji finansowych przy zapewnieniu ochrony podatników w kontekœcie kryzysów bankowych, opieraæ siê na wk³adach wnoszonych przez sam sektor finansowy oraz obejmowaæ odpowiednie i skuteczne
mechanizmy ochronne, zgodnie z konkluzjami z grudnia 2012 roku. Integralnoœæ jednolitego rynku bêdzie w pe³ni przestrzegana; zapewnione zostan¹ tak¿e równe warunki
dzia³ania pañstw cz³onkowskich uczestnicz¹cych w jednolitym mechanizmie nadzorczym i tych, które w nim nie uczestnicz¹.
14. Rada Europejska odnotowuje przyjêcie zasad organizacji prac na szczytach strefy euro i z zadowoleniem przyjmuje fakt, ¿e zasady te maj¹ s³u¿yæ poprawie jakoœci
zarz¹dzania stref¹ euro, przy zachowaniu integralnoœci Unii Europejskiej jako ca³oœci,
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jak stwierdzono w szczególnoœci w stosownych postanowieniach Traktatu o stabilnoœci, koordynacji i zarz¹dzaniu w unii gospodarczej i walutowej1.
II. POZOSTA£E KWESTIE
15. Rada Europejska przeprowadzi³a wymianê pogl¹dów na temat stosunków UE
z jej partnerami strategicznymi.

1

Niderlandy zg³osi³y zastrze¿enie parlamentarne do tego punktu.
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Posiedzenie Rady Europejskiej
w dniu 22 maja 2013 r. w Brukseli.
Konkluzje

W obecnej sytuacji gospodarczej musimy wykorzystywaæ wszystkie nasze polityki,
by wspieraæ konkurencyjnoœæ, zatrudnienie i wzrost gospodarczy.
W tym kontekœcie podstawowe znaczenie ma dostarczanie naszym gospodarkom
zrównowa¿onej energii po przystêpnej cenie. Z tego wzglêdu Rada Europejska uzgodni³a dzisiaj zestaw wytycznych w czterech obszarach, które ³¹cznie powinny umo¿liwiæ
UE zwiêkszenie jej konkurencyjnoœci i stanowiæ odpowiedŸ na wyzwanie zwi¹zane
z wysokimi cenami i kosztami: pilne utworzenie w pe³ni funkcjonuj¹cego i wzajemnie
powi¹zanego wewnêtrznego rynku energii, u³atwienie koniecznych inwestycji w energetykê, dywersyfikacja dostaw energii dla Europy i zwiêkszona efektywnoœæ energetyczna.
Oszustwa podatkowe i uchylanie siê od opodatkowania ograniczaj¹ zdolnoœæ pañstw
do poboru dochodów i realizowania polityk gospodarczych. W czasach powa¿nych
ograniczeñ bud¿etowych zwalczanie oszustw podatkowych i uchylania siê od opodatkowania s³u¿y nie tylko zapewnianiu sprawiedliwoœci systemu podatkowego, lecz staje
siê konieczne, by konsolidacja fiskalna mog³a byæ politycznie i spo³ecznie akceptowalna. Rada Europejska uzgodni³a, ¿e przyspieszy prace nad zwalczaniem oszustw podatkowych i uchylania siê od opodatkowania, a tak¿e nad zwalczaniem agresywnego
planowania podatkowego. W szczególnoœci za priorytet zostanie uznane prowadzenie
dalszych prac w zakresie promowania automatycznej wymiany informacji na wszystkich szczeblach oraz poszerzania jej zakresu.
I. ENERGIA
1. Polityka energetyczna UE musi zapewniaæ bezpieczeñstwo dostaw energii do
gospodarstw domowych i przedsiêbiorstw po niewygórowanych i konkurencyjnych
cenach i kosztach, w bezpieczny i zrównowa¿ony sposób. Ma to szczególne znaczenie
dla konkurencyjnoœci Europy, z uwagi na rosn¹cy popyt na energiê w najwiêkszych gospodarkach oraz wysokie ceny i koszty energii. Wytyczne okreœlone przez Radê Europejsk¹ w lutym 2011 roku pozostaj¹ w mocy i musz¹ byæ nadal realizowane, lecz
konieczne s¹ tak¿e dalsze prace, jak przedstawiono poni¿ej.
2. Potwierdzaj¹c cele dotycz¹ce utworzenia do roku 2014 wewnêtrznego rynku
energii i rozwijania po³¹czeñ miêdzysystemowych, tak aby do 2015 roku zakoñczyæ
wszelk¹ izolacjê pañstw cz³onkowskich od europejskich sieci gazowych i elektrycznych, Rada Europejska zaapelowa³a, by szczególnie priorytetowo potraktowaæ:
a) skuteczn¹ i spójn¹ realizacjê trzeciego pakietu energetycznego, a tak¿e przyspieszenie przyjmowania i wdra¿ania pozosta³ych kodeksów sieci. Wzywa siê pañstwa cz³onkowskie, które nie zakoñczy³y jeszcze transpozycji, by zrobi³y to
w trybie pilnym;
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b) wdro¿enie wszystkich innych powi¹zanych przepisów, takich jak dyrektywa w sprawie promowania stosowania energii ze Ÿróde³ odnawialnych i rozporz¹dzenie
w sprawie bezpieczeñstwa dostaw gazu ziemnego;
c) bardziej zdecydowane dzia³ania po stronie popytu oraz rozwijanie powi¹zanych
technologii, w tym przygotowanie krajowych planów szybkiego wprowadzenia
inteligentnych sieci oraz inteligentnych liczników zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami;
d) zwiêkszenie roli konsumentów i rozszerzenie ich praw, w tym do zmiany dostawców, lepszego zarz¹dzania wykorzystaniem energii i w³asnej produkcji energii;
w tym wzglêdzie Rada Europejska podkreœla znaczenie ochrony konsumentów
w trudniejszej sytuacji;
e) zapewnienie przez Komisjê wskazówek w zakresie mechanizmów mocy wytwórczych oraz reagowania na nieplanowane przep³ywy energii.
3. Komisja zamierza z³o¿yæ na pocz¹tku 2014 roku sprawozdanie z postêpów w realizacji wewnêtrznego rynku energii. Pañstwa cz³onkowskie bêd¹ regularnie wymienia³y
siê informacjami dotycz¹cymi podstawowych decyzji podejmowanych na szczeblu
krajowym w zakresie energii, które mog¹ mieæ wp³yw na inne pañstwa cz³onkowskie,
z pe³nym poszanowaniem krajowych decyzji dotycz¹cych koszyka energetycznego.
4. By zabezpieczyæ nieprzerwane dostawy energii po przystêpnych cenach, potrzebne s¹ du¿e inwestycje w now¹ i inteligentn¹ infrastrukturê energetyczn¹. Takie
inwestycje maj¹ podstawowe znaczenie dla zatrudnienia i trwa³ego wzrostu gospodarczego oraz pomog¹ zwiêkszyæ konkurencyjnoœæ. Powinny byæ one finansowane
przede wszystkim ze Ÿróde³ rynkowych. Z tego wzglêdu jeszcze wa¿niejsze jest, by
dysponowaæ dobrze funkcjonuj¹cym rynkiem uprawnieñ do emisji dwutlenku wêgla
i przewidywalnymi ramami polityki w zakresie klimatu i energii na okres po roku 2020,
co u³atwi mobilizowanie prywatnego kapita³u i obni¿anie kosztów inwestycji energetycznych. Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje zielon¹ ksiêgê Komisji w sprawie ram polityki w zakresie klimatu i energii do roku 2030 i powróci do tej kwestii
w marcu 2014 roku – po przedstawieniu przez Komisjê bardziej konkretnych propozycji – by omówiæ warianty polityki w tym wzglêdzie, przy uwzglêdnieniu celów okreœlonych na 21. Konferencji Stron w 2015 r.
5. Je¿eli chodzi o dzia³ania u³atwiaj¹ce inwestycje, priorytetowo potraktowane
zostan¹:
a) szybkie wdro¿enie rozporz¹dzenia w sprawie transeuropejskich sieci energetycznych oraz przyjêcie jesieni¹ listy projektów bêd¹cych przedmiotem wspólnego
zainteresowania, co ma wspomóc prowadzone w ca³ej UE dzia³ania na rzecz stworzenia efektywnych po³¹czeñ miêdzysystemowych miêdzy pañstwami cz³onkowskimi, a tak¿e bardziej zdeterminowane dzia³ania na rzecz osi¹gniêcia celu, jakim
jest stworzenie po³¹czeñ miêdzysystemowych obejmuj¹cych przynajmniej 10%
obecnej zdolnoœci produkcji energii elektrycznej;
b) przyjêcie dyrektywy w sprawie rozmieszczania infrastruktury paliw alternatywnych;
c) wprowadzenie przez Komisjê zmian do zasad pomocy pañstwa, by umo¿liwiæ ukierunkowane dzia³ania na rzecz u³atwienia inwestycji energetycznych i œrodowiskowych, przy zapewnieniu równych warunków dzia³ania i przestrzeganiu integralnoœci
jednolitego rynku;
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d) stopniowe wycofywanie œrodowiskowo lub ekonomicznie szkodliwych dotacji,
w tym do paliw kopalnych;
e) przedstawienie przez Komisjê wskazówek dotycz¹cych skutecznych i ekonomicznie op³acalnych planów pomocy w zakresie odnawialnych Ÿróde³ energii i zapewnienia odpowiednich zdolnoœci jej produkcji;
f) krajowe i unijne œrodki – takie jak fundusze strukturalne, obligacje projektowe
i zwiêkszone wsparcie ze strony EBI – stymuluj¹ce finansowanie dzia³añ na rzecz
efektywnoœci energetycznej i oszczêdnego gospodarowania zasobami, infrastruktury energetycznej oraz odnawialnych Ÿróde³ energii, a tak¿e promuj¹ce rozwój europejskiej bazy technologiczno-przemys³owej;
g) ci¹g³e dzia³ania w zakresie badañ i rozwoju w obszarze energii, w zakresie technologii
i wykorzystywania synergii z ICT, dziêki lepszej koordynacji dzia³añ UE, pañstw
cz³onkowskich i przemys³u oraz przygotowaniu strategii w zakresie badañ i rozwoju
w obszarze energii, by osi¹gn¹æ rzeczywist¹ wartoœæ dodan¹ na szczeblu Europy.
6. Nadal podstawowe znaczenie ma dalsze intensyfikowanie dywersyfikacji dostaw energii dla Europy oraz rozwijanie lokalnych Ÿróde³ energii, tak aby zapewniæ
bezpieczeñstwo dostaw, zmniejszyæ zewnêtrzn¹ zale¿noœæ energetyczn¹ UE oraz stymulowaæ wzrost gospodarczy. W tym celu:
a) nadal prowadzone bêd¹ prace nad wykorzystywaniem odnawialnych Ÿróde³ energii,
przy zapewnieniu ich op³acalnoœci, dalszej integracji z rynkiem i stabilnoœci sieci
oraz przy wykorzystaniu doœwiadczeñ niektórych pañstw cz³onkowskich, które dokona³y znacznych inwestycji w technologie energii ze Ÿróde³ odnawialnych;
b) Komisja zamierza sprawdziæ mo¿liwoœæ bardziej systematycznego korzystania
z lokalnych – l¹dowych i morskich – Ÿróde³ energii, z myœl¹ o ich bezpiecznej,
zrównowa¿onej i ekonomicznie op³acalnej eksploatacji, z poszanowaniem decyzji
pañstw cz³onkowskich dotycz¹cych koszyka energetycznego;
c) z uwagi na rosn¹ce powi¹zania wewnêtrznego i zewnêtrznego rynku energii pañstwa cz³onkowskie zwiêksz¹ wspó³pracê na rzecz wspierania zewnêtrznego wymiaru polityki energetycznej UE; do koñca 2013 roku Rada bêdzie œledzi³a realizacjê
swoich konkluzji z listopada 2011 roku i – w ramach dzia³añ w nastêpstwie konkluzji Rady Europejskiej z czerwca 2012 roku – dokona przegl¹du sytuacji w zakresie
zewnêtrznej polityki energetycznej UE, w tym potrzeby zapewnienia równych warunków dzia³ania w porównaniu z producentami energii z pañstw trzecich, a tak¿e
w zakresie bezpieczeñstwa j¹drowego w s¹siedztwie UE.
7. Œrodki w zakresie efektywnoœci energetycznej mog¹ w istotny sposób przyczyniaæ siê do odwrócenia obecnych tendencji w zakresie cen i kosztów energii. Podstawowe
znaczenie ma wdro¿enie dyrektywy w sprawie efektywnoœci energetycznej i dyrektywy
w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Przed koñcem 2014 roku Komisja
dokona przegl¹du dyrektyw w sprawie ekoprojektu i etykietowania energetycznego,
z uwzglêdnieniem postêpu technologicznego. Œrodki i programy w zakresie efektywnoœci energetycznej powinny byæ promowane na wszystkich szczeblach.
8. Nale¿y zaj¹æ siê skutkami wysokich cen i kosztów energii, uwzglêdniaj¹c podstawow¹ rolê dobrze funkcjonuj¹cego i efektywnego rynku oraz taryf w finansowaniu inwestycji. Rada Europejska wzywa do podjêcia dalszych prac w zakresie nastêpuj¹cych
aspektów:
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a) innowacyjne metody finansowania, w tym w zakresie efektywnoœci energetycznej,
bardziej systematyczna dywersyfikacja dostaw oraz wiêksza p³ynnoœæ na wewnêtrznym rynku energii równie¿ odgrywaj¹ szczególn¹ rolê w odniesieniu do kosztów energii;
b) w tym kontekœcie nale¿y przyjrzeæ siê kwestii umownego powi¹zania cen gazu
i ropy;
c) Komisja zamierza przedstawiæ przed koñcem 2013 roku analizê sk³adników cen
i kosztów energii oraz czynników wp³ywaj¹cych na ceny i koszty w pañstwach
cz³onkowskich, ze szczególnym uwzglêdnieniem skutków dla gospodarstw domowych, MŒP i sektorów energoch³onnych, a tak¿e szerzej – w odniesieniu do konkurencyjnoœci UE wobec jej globalnych partnerów gospodarczych. Kwestie te bêd¹
omawiane w kontekœcie dyskusji planowanych na posiedzenie Rady Europejskiej
w lutym 2014 roku, które ma byæ poœwiêcone konkurencyjnoœci przemys³u i polityce przemys³owej.
9. Przed koñcem roku Rada przedstawi sprawozdanie z postêpów w realizacji
uzgodnionych dzisiaj wytycznych.
II. OPODATKOWANIE
10. Istotne jest podjêcie skutecznych dzia³añ, by zwalczaæ uchylanie siê od opodatkowania i oszustwa podatkowe, w szczególnoœci w warunkach obecnej konsolidacji
fiskalnej, tak aby chroniæ dochody i zapewniaæ zaufanie spo³eczne co do sprawiedliwoœci i skutecznoœci systemów podatkowych. Konieczne s¹ zwiêkszone wysi³ki w tym
zakresie, ³¹cz¹ce œrodki na szczeblu krajowym, europejskim i globalnym, przy pe³nym
poszanowaniu kompetencji pañstw cz³onkowskich i litery Traktatów. Przywo³uj¹c
konkluzje przyjête przez Radê 14 maja 2013 r., Rada Europejska wzywa do szybkich
postêpów w nastêpuj¹cych kwestiach:
a) priorytetowo potraktowane zostan¹ prace, których celem jest rozszerzenie automatycznej wymiany informacji na szczeblu UE i szczeblu globalnym. Na szczeblu UE
Komisja zamierza zaproponowaæ w czerwcu zmiany do dyrektywy w sprawie
wspó³pracy administracyjnej, tak by automatyczna wymiana informacji obejmowa³a pe³en zakres dochodów. Na szczeblu miêdzynarodowym, korzystaj¹c z obecnie prowadzonych w UE prac i z impulsu, jakim sta³a siê ostatnio inicjatywa grupy
pañstw cz³onkowskich, Unia bêdzie odgrywa³a wiod¹c¹ rolê w propagowaniu
automatycznej wymiany informacji jako nowego standardu miêdzynarodowego,
z uwzglêdnieniem obowi¹zuj¹cych ustaleñ UE. Rada Europejska z aprobat¹ przyjmuje prowadzone na forum grupy G-8, grupy G-20 oraz OECD dzia³ania na rzecz
opracowania globalnego standardu;
b) w zwi¹zku z osi¹gniêtym 14 maja 2013 r. porozumieniem w sprawie mandatu
maj¹cego na celu ulepszenie unijnych umów ze Szwajcari¹, Liechtensteinem, Monako, Andor¹ i San Marino, jak najszybciej rozpoczête zostan¹ negocjacje maj¹ce
zapewniæ dalsze stosowanie przez te pañstwa œrodków równowa¿nych œrodkom
obowi¹zuj¹cym w UE. W tym kontekœcie i odnotowuj¹c porozumienie co do zakresu
stosowania zmienionej dyrektywy w sprawie opodatkowania dochodów z oszczêdnoœci, Rada Europejska wezwa³a do jej przyjêcia przed koñcem roku;
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c) pañstwa cz³onkowskie priorytetowo potraktuj¹ równie¿ konkretne prace w nastêpstwie Planu dzia³ania zak³adaj¹cego poprawê skutecznoœci walki z oszustwami podatkowymi i uchylaniem siê od opodatkowania;
d) by zwalczaæ oszustwa zwi¹zane z VAT, Rada Europejska oczekuje, ¿e Rada przyjmie – nie póŸniej ni¿ do koñca czerwca 2013 roku – dyrektywy w sprawie mechanizmu szybkiego reagowania i w sprawie mechanizmu odwrotnego obci¹¿enia;
e) nadal prowadzone bêd¹ prace dotycz¹ce zaleceñ Komisji w sprawie agresywnego
planowania podatkowego i przenoszenia zysków. Komisja zamierza przedstawiæ
przed koñcem roku wniosek dotycz¹cy zmiany dyrektywy w sprawie spó³ek dominuj¹cych/spó³ek zale¿nych oraz jest w trakcie przegl¹du przepisów zapobiegaj¹cych
nadu¿yciom zawartych w stosownych aktach prawnych UE. Rada Europejska oczekuje planowanego sprawozdania OECD dotycz¹cego erozji podstawy opodatkowania i przenoszenia zysków;
f) istotne jest dalsze prowadzenie w UE prac dotycz¹cych eliminowania szkodliwych
instrumentów podatkowych. W tym celu na podstawie obowi¹zuj¹cego mandatu
nale¿y prowadziæ prace nad wzmocnieniem kodeksu postêpowania w zakresie opodatkowania dzia³alnoœci gospodarczej;
g) dzia³ania na rzecz zwalczania erozji podstawy opodatkowania, przenoszenia zysków, braku przejrzystoœci i szkodliwych instrumentów podatkowych nale¿y prowadziæ równie¿ globalnie, we wspó³pracy z pañstwami trzecimi i na odpowiednich
forach miêdzynarodowych, takich jak OECD, tak aby zapewniæ równe warunki
dzia³ania, opieraj¹c siê na skoordynowanych stanowiskach UE. W szczególnoœci
konieczne s¹ dalsze prace zapewniaj¹ce przestrzeganie przez pañstwa trzecie,
w tym pañstwa rozwijaj¹ce siê, stosownych norm dotycz¹cych dobrego zarz¹dzania
w kwestiach podatkowych;
h) konieczne jest zajêcie siê w kompleksowy sposób uchylaniem siê od opodatkowania i oszustwami podatkowymi oraz zwalczaniem prania pieniêdzy w ramach rynku
wewnêtrznego oraz w odniesieniu do niechêtnych wspó³pracy pañstw i jurysdykcji
trzecich. W obu przypadkach podstawowe znaczenie ma okreœlenie rzeczywistego
beneficjenta, w tym w odniesieniu do przedsiêbiorstw, trustów i fundacji. Zmiana
trzeciej dyrektywy w sprawie przeciwdzia³ania praniu pieniêdzy powinna zostaæ
przyjêta do koñca roku;
i) wniosek dotycz¹cy zmiany dyrektyw w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotycz¹cych ró¿norodnoœci przez du¿e spó³ki oraz grupy
zostanie przeanalizowany, zw³aszcza z myœl¹ o zapewnieniu sk³adania przez du¿e
spó³ki i grupy sprawozdañ w podziale na poszczególne kraje;
j) konieczne s¹ dzia³ania w odpowiedzi na problemy zwi¹zane z opodatkowaniem
w gospodarce cyfrowej, z pe³nym uwzglêdnieniem dzia³añ prowadzonych obecnie
w ramach OECD. Komisja zamierza bardziej szczegó³owo przeanalizowaæ te kwestie przed dyskusjami na temat agendy cyfrowej zaplanowanymi na posiedzenie
Rady Europejskiej w paŸdzierniku 2013 roku.
11. Do grudnia 2013 roku Rada przedstawi sprawozdanie z postêpów we wszystkich tych kwestiach.
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Posiedzenie Rady Europejskiej
w dniach 27–28 czerwca 2013 r. w Brukseli.
Konkluzje

W kontekœcie s³abych krótkoterminowych prognoz gospodarczych bezrobocie osób
m³odych osi¹gnê³o w niektórych pañstwach cz³onkowskich niespotykane wczeœniej poziomy, co poci¹gnê³o za sob¹ bardzo wysokie koszty ludzkie i spo³eczne. Nale¿y pilnie
podj¹æ dzia³ania w tym zakresie.
Rada Europejska uzgodni³a dzisiaj kompleksowe podejœcie do zwalczania bezrobocia wœród osób m³odych w oparciu o nastêpuj¹ce konkretne dzia³ania: przyspieszenie
realizacji Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi m³odych i koncentracja œrodków w ramach tej inicjatywy na wstêpnym etapie; przyspieszenie wdra¿ania gwarancji dla
m³odzie¿y; wiêksza mobilnoœæ m³odzie¿y i zwiêkszone zaanga¿owanie partnerów spo³ecznych. Rada Europejska omówi³a równie¿ sposoby na pobudzenie inwestycji i poprawê dostêpu do kredytów. Wezwa³a do uruchomienia europejskich zasobów, w tym
zasobów EBI; oraz zainicjowa³a nowy „plan inwestycji” w celu wsparcia MŒP i pobudzenia finansowania gospodarki.
Poprawia siê stabilnoœæ finansowa, jednak UE i jej pañstwa cz³onkowskie musz¹
podj¹æ dalsze dzia³ania, by Europa w pe³ni powróci³a na œcie¿kê trwa³ego wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Zdrowe finanse publiczne i polityki na rzecz trwa³ego wzrostu
i zatrudnienia to elementy wzajemnie siê wzmacniaj¹ce. Jednoczeœnie na wszystkich szczeblach konieczne s¹ bardziej zdecydowane wysi³ki na rzecz kontynuowania reform strukturalnych oraz stymulowania konkurencyjnoœci i zatrudnienia. W tym kontekœcie Rada
Europejska zatwierdzi³a zalecenia dla poszczególnych krajów maj¹ce ukierunkowywaæ polityki i bud¿ety pañstw cz³onkowskich, zamykaj¹c tym samym europejski semestr 2013.
Rada Europejska odnios³a siê równie¿ do postêpów na drodze do unii bankowej,
która ma podstawowe znaczenie dla stabilnoœci finansowej i sprawnego funkcjonowania UGW. I wreszcie, Rada Europejska okreœli³a kolejne kroki w kontekœcie wzmacniania struktury UGW i wezwa³a do kontynuowania prac we wszystkich tych kwestiach
w okresie poprzedzaj¹cym jej grudniowe posiedzenie.
Rada Europejska serdecznie powita³a Chorwacjê jako cz³onka Unii Europejskiej od
1 lipca 2013 r. Z³o¿y³a równie¿ £otwie wyrazy uznania w zwi¹zku z faktem, ¿e kraj ten
wype³ni³ zapisane w Traktacie kryteria konwergencji, co pozwoli mu przyj¹æ euro
z dniem 1 stycznia 2014 r.
Rada Europejska zatwierdzi³a konkluzje i zalecenia Rady dotycz¹ce rozszerzenia
oraz procesu stabilizacji i stowarzyszenia.
I. ZATRUDNIENIE M£ODZIE¯Y
1. Zwa¿ywszy na niedopuszczalnie wysok¹ liczbê m³odych Europejczyków, którzy
pozostaj¹ bez pracy, walka z bezrobociem jest szczególnym i pilnym celem. Trzeba
skupiæ wszystkie wysi³ki wokó³ wspólnego celu, jakim jest sprawienie, by m³ode oso-
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by niekszta³c¹ce siê, niepracuj¹ce ani nieszkol¹ce siê wróci³y do pracy lub do kszta³cenia czy szkolenia w ci¹gu czterech miesiêcy, zgodnie z zaleceniem Rady w sprawie
gwarancji dla m³odzie¿y. W oparciu o komunikat Komisji w sprawie zatrudnienia
m³odzie¿y nale¿y bezzw³ocznie podj¹æ zdecydowane dzia³ania zarówno na szczeblu
krajowym, jak i unijnym.
2. UE uruchomi wszystkie dostêpne instrumenty na rzecz wsparcia zatrudnienia
m³odzie¿y. Rada Europejska uzgodni³a kompleksowe podejœcie w oparciu o nastêpuj¹ce konkretne dzia³ania:
a) przy wdra¿aniu funduszy strukturalnych przedmiotem szczególnej uwagi bêdzie
kwestia zatrudnienia m³odzie¿y, m.in. w stosownych przypadkach niewykorzystane œrodki finansowe zostan¹ przegrupowane. Komisja i pañstwa cz³onkowskie wykorzystaj¹ wszystkie mo¿liwoœci, jakie daje Europejski Fundusz Spo³eczny (EFS)
– jedno z najwa¿niejszych narzêdzi finansowych na szczeblu UE, które s³u¿y temu
celowi, tak¿e poprzez wsparcie dla tworzenia nowych miejsc pracy dla m³odych
pracowników. W stosownych przypadkach, pañstwa cz³onkowskie poprawi¹ swoje
zdolnoœci administracyjne, z wykorzystaniem wiêkszej pomocy technicznej ze strony Komisji i zastosowaniem najlepszych praktyk;
b) zostan¹ podjête wszelkie dzia³ania przygotowawcze niezbêdne do tego, by Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi m³odych by³a do stycznia 2014 r. w pe³ni gotowa do
realizacji; umo¿liwi to dokonanie pierwszych wyp³at œrodków na rzecz beneficjentów w regionach UE, w których stopa bezrobocia wœród m³odzie¿y przekracza
25%1. Aby Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi m³odych mog³a w pe³ni odgrywaæ swoj¹ rolê, przyznana na jej rzecz kwota 6 mld EUR powinna zostaæ wyp³acona w ci¹gu pierwszych dwóch lat okresu objêtego kolejnymi wieloletnimi ramami
finansowymi2. Ponadto pozostawione do dyspozycji marginesy poni¿ej pu³apów
wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2017 zostan¹ wykorzystane do utworzenia „ogólnego marginesu na zobowi¹zania” przeznaczonego na finansowanie
w szczególnoœci œrodków s³u¿¹cych walce z bezrobociem osób m³odych. Pañstwa
cz³onkowskie bêd¹ce odbiorcami œrodków w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi m³odych powinny przed koñcem bie¿¹cego roku przyj¹æ plan zwalczania
bezrobocia osób m³odych, w tym poprzez realizacjê gwarancji dla m³odzie¿y. Zachêca siê inne pañstwa cz³onkowskie, by w 2014 r. przyjê³y podobne plany. W 2016 r.
Komisja przedstawi sprawozdanie na temat wdra¿ania gwarancji dla m³odzie¿y
oraz dzia³ania Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi m³odych;
c) EBI bêdzie przyczyniaæ siê do zwalczania bezrobocia osób m³odych za pomoc¹
jego inicjatywy „Praca dla m³odych” (Jobs for Youth) i programu „Inwestycje
w umiejêtnoœci”, które powinny zostaæ niezw³ocznie wdro¿one;
d) podjête zostan¹ nowe wysi³ki w celu wspierania mobilnoœci m³odych osób poszukuj¹cych pracy, równie¿ poprzez wzmocnienie programu „Twoja pierwsza praca

1

Zwa¿ywszy na to, ¿e bezrobocie m³odzie¿y w S³owenii wzros³o w 2012 r. o ponad 30%, region
wschodniej S³owenii, gdzie bezrobocie m³odzie¿y w 2012 r. przekracza³o 20%, równie¿ skorzysta ze
œrodków w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi m³odych.
2
Nie bêdzie to mia³o negatywnego skutku na cele okreœlone przez Radê Europejsk¹ w maju 2013 r.
odnoœnie do polityki energetycznej.

RIE 7’13

Dokumenty unijne

423

z EURES-em”. Zachêca siê pañstwa cz³onkowskie do tego, by wykorzysta³y czêœæ
swoich alokacji z EFS na wspieranie programów mobilnoœci transgranicznej. Program „Erasmus +”, który tak¿e promuje transgraniczne szkolenia zawodowe, musi
byæ w pe³ni gotowy do realizacji od stycznia 2014 r. Szczególnie wa¿ne jest porozumienie miêdzy Parlamentem Europejskim a Rad¹ w sprawie uznawania kwalifikacji
zawodowych. Nale¿y pilnie przeanalizowaæ wnioski Komisji prowadz¹ce do utworzenia sieci publicznych s³u¿b zatrudnienia. Konieczne s¹ dalsze prace, w szczególnoœci
w odniesieniu do wniosku dotycz¹cego zachowania uprawnieñ do dodatkowych emerytur, który ma zostaæ przyjêty w trakcie obecnej kadencji parlamentarnej;
e) wspierane bêdzie wysokiej jakoœci przyuczanie do zawodu i uczenie siê poprzez
praktykê, w szczególnoœci za pomoc¹ europejskiego sojuszu na rzecz przygotowania zawodowego, który ma zostaæ zainicjowany w lipcu. Na pocz¹tku 2014 r. nale¿y
wprowadziæ ramy jakoœci dla sta¿y;
f) partnerzy spo³eczni musz¹ byæ w pe³ni w³¹czeni w te dzia³ania i musz¹ w nich aktywnie uczestniczyæ. Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje „Ramy dzia³ania na rzecz zatrudnienia m³odzie¿y”, uzgodnione przez partnerów spo³ecznych
11 czerwca 2013 r.
3. Na szczeblu krajowym pañstwa cz³onkowskie, do których nale¿y wiêkszoœæ kompetencji zwi¹zanych z zatrudnieniem, powinny kontynuowaæ realizacjê reform. Podejmuj¹ one równie¿ œrodki w celu unowoczeœnienia systemów kszta³cenia i szkolenia
zawodowego, zacieœnienia wspó³pracy miêdzy sektorem edukacji a przedsiêbiorstwami,
aby u³atwiæ przechodzenie od kszta³cenia do zatrudnienia, sprawniejszej integracji
m³odych ludzi o niskich kwalifikacjach na rynku pracy, zajêcia siê kwesti¹ niedopasowania umiejêtnoœci oraz w celu promowania przyuczania do zawodu i praktyk zawodowych
w kluczowych sektorach gospodarki, a tak¿e wspierania przedsiêbiorczoœci i nowych
przedsiêbiorstw. Niektóre pañstwa cz³onkowskie ju¿ przedstawi³y ambitne plany wsparcia zatrudnienia m³odzie¿y. Konieczne s¹ jednak dalsze dzia³ania. W szczególnoœci pañstwa cz³onkowskie, w których stopa bezrobocia ludzi m³odych jest wysoka, powinny
zintensyfikowaæ aktywne œrodki rynku pracy. Nale¿y zwracaæ nale¿yt¹ uwagê na udzia³
w rynku pracy grup m³odych ludzi w trudnej sytuacji, którzy musz¹ stawiæ czo³a konkretnym wyzwaniom. Rada Europejska uznaje kompetencje pañstw cz³onkowskich w tej
dziedzinie, przypomnia³a jednak, jak wa¿ne jest przesuniêcie obci¹¿enia podatkowego
z pracy na inne obszary – m.in. poprzez zmniejszenie, w stosownych przypadkach,
sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne – jako sposób zwiêkszania szans na zatrudnienie
oraz stymulowania tworzenia miejsc pracy i pobudzania konkurencyjnoœci. Rada Europejska wezwa³a do intensywniejszej wymiany najlepszych praktyk krajowych; w tym
kontekœcie z zadowoleniem odnotowa³a zbli¿aj¹c¹ siê konferencjê w Berlinie.
II. WZROST GOSPODARCZY, KONKURENCYJNOŒÆ I ZATRUDNIENIE
Europejski semestr
4. Po przeprowadzeniu dog³êbnej wymiany pogl¹dów, Rada Europejska zakoñczy³a
europejski semestr 2013, zatwierdzaj¹c zasadniczo zalecenia dla poszczególnych krajów. Pañstwa cz³onkowskie odzwierciedl¹ teraz te zalecenia w swoich najbli¿szych
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decyzjach dotycz¹cych bud¿etu, reform strukturalnych oraz polityki zatrudnienia i polityki spo³ecznej; jednoczeœnie bêd¹ one propagowaæ pe³n¹ krajow¹ odpowiedzialnoœæ
w tym zakresie i bêd¹ nadal prowadziæ dialog spo³eczny. Rada i Komisja bêd¹ uwa¿nie
monitorowaæ realizacjê tych decyzji. Rada bêdzie regularnie omawiaæ i oceniaæ sytuacjê gospodarcz¹ w Europie.
5. Propagowanie wzrostu gospodarczego i konsolidacji bud¿etowej to elementy
wzajemnie siê wzmacniaj¹ce. Zdrowe finanse publiczne s¹ nieodzowne, by organy publiczne mog³y zachowaæ zdolnoœæ do wspierania trwa³ego wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. W tym kontekœcie Rada Europejska z zadowoleniem odnotowuje, ¿e
w stosunku do kilku pañstw cz³onkowskich uchylona zosta³a procedura nadmiernego
deficytu; z satysfakcj¹ odnotowuje równie¿ wysi³ki podejmowane przez te pañstwa
cz³onkowskie, od których oczekuje siê osi¹gniêcia celów bud¿etowych. Przypomina
o mo¿liwoœciach, jakie daj¹ istniej¹ce unijne ramy bud¿etowe, by równowa¿yæ potrzeby w zakresie efektywnych inwestycji publicznych z celami dyscypliny bud¿etowej
w ramach funkcji zapobiegawczej paktu stabilnoœci i wzrostu. W przypadku niektórych
pañstw cz³onkowskich tempo konsolidacji bud¿etowej zosta³o dostosowane odpowiednio do warunków ekonomicznych, zgodnie z tym, co przewiduj¹ unijne ramy bud¿etowe. Jednoczeœnie pañstwa cz³onkowskie powinny przyspieszyæ swoje reformy
strukturalne. Wzmocni to dzia³ania s³u¿¹ce przywróceniu unijnej gospodarce równowagi,
pomo¿e w odzyskaniu konkurencyjnoœci i zajêciu siê spo³ecznymi skutkami kryzysu.
Nowy plan inwestycji dla Europy
6. W obecnej sytuacji gospodarczej kapitalne znaczenie ma przywrócenie normalnego kredytowania gospodarki i u³atwianie finansowania inwestycji. Z racji znaczenia, jakie MŒP maj¹ dla gospodarki, zw³aszcza w odniesieniu do tworzenia miejsc pracy, œrodki
wspieraj¹ce finansowanie MŒP bêd¹ mia³y charakter priorytetowy. Jest to szczególnie
wa¿ne w krajach, w których odnotowuje siê wysokie bezrobocie osób m³odych i w których niezbêdne s¹ nowe inwestycje w celu promowania wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Wa¿ne jest tak¿e wspieranie przedsiêbiorczoœci i samozatrudnienia. Rada
Europejska uzgodni³a w zwi¹zku z tym zainicjowanie nowego „Planu inwestycji”.
7. Rada Europejska z zadowoleniem przyjê³a porozumienie osi¹gniête w sprawie
wieloletnich ram finansowych UE na najbli¿szych siedem lat. Podziêkowa³a negocjatorom z Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji za ich pracê i niestrudzone wysi³ki,
które pozwoli³y wypracowaæ dziœ porozumienie. Wieloletnie ramy finansowe odegraj¹
kluczow¹ rolê we wspieraniu gospodarki, bêd¹c katalizatorem wzrostu gospodarczego
i zatrudnienia w ca³ej Europie oraz zwielokrotniaj¹c efekt inwestycji w produkcjê i inwestycji w kapita³ ludzki. Rada Europejska wezwa³a do szybkiego i formalnego przyjêcia rozporz¹dzenia w sprawie wieloletnich ram finansowych i zwi¹zanego z nimi
porozumienia miêdzyinstytucjonalnego. W zwi¹zku z powy¿szym Rada Europejska
z aprobat¹ odnotowa³a tak¿e porozumienia osi¹gniête w sprawie nowych programów,
takich jak Erasmus, COSME, „Horyzont 2020” oraz Program na rzecz zatrudnienia
i innowacji spo³ecznych. Rada Europejska podkreœli³a znaczenie, jakie ma:
a) przyjêcie przed koñcem roku poszczególnych programów UE, które wspieraj¹ realizacjê strategii „Europa 2020”;
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b) wspó³praca pañstw cz³onkowskich z Komisj¹ w celu jak najszybszego zawarcia
umów o partnerstwie i programów operacyjnych;
c) szybkie wdro¿enie funduszy strukturalnych, jak równie¿ programu na rzecz konkurencyjnoœci przedsiêbiorstw oraz MŒP (COSME) i programu na rzecz badañ naukowych i innowacji („Horyzont 2020”), które s¹ szczególnie istotne w kontekœcie
wspierania MŒP;
d) przyspieszenie realizacji fazy pilota¿owej obligacji projektowych. Komisja zamierza przedstawiæ swoj¹ ocenê przed koñcem 2013 r.
8. Rada Europejska z zadowoleniem przyjê³a sprawozdanie Komisji i EBI na temat
finansowania gospodarki. Uzgodni³a nastêpuj¹ce œrodki i z aprobat¹ przyjê³a fakt, ¿e
Komisja i EBI zamierzaj¹ wprowadziæ je w trybie priorytetowym, a tak¿e – przed posiedzeniem Rady Europejskiej w paŸdzierniku 2013 r. – przed³o¿yæ kompleksowe sprawozdanie z ich realizacji okreœlaj¹ce cele iloœciowe, instrumenty i harmonogram:
a) zintensyfikowanie wysi³ków EBI na rzecz wsparcia kredytowania gospodarki poprzez pe³ne wykorzystanie niedawnego zwiêkszenia kapita³u EBI o 10 mld euro.
Rada Europejska wzywa EBI, by zrealizowa³ swój plan zwiêkszenia prowadzonej
przezeñ dzia³alnoœci kredytowej w UE o co najmniej 40% w latach 2013–2015.
W tym celu EBI ju¿ okreœli³ nowe mo¿liwoœci kredytowania na kwotê przekraczaj¹c¹ 150 mld euro w dziedzinie kilku kluczowych priorytetów, takich jak innowacje i umiejêtnoœci, dostêp MŒP do finansowania, efektywne gospodarowanie
zasobami i infrastruktura strategiczna;
b) rozwój wspólnych instrumentów finansowych opartych na podziale ryzyka miêdzy
Komisj¹ Europejsk¹ a EBI, aby w jak najwiêkszym stopniu wykorzystaæ inwestycje
sektora prywatnego i rynków kapita³owych w MŒP. Inicjatywy te powinny zapewniæ zwiêkszenie wolumenu nowych po¿yczek dla MŒP w ca³ej UE, z poszanowaniem zasad dotycz¹cych dobrej kondycji finansowej i przejrzystoœci, jak równie¿
pu³apów okreœlonych w wieloletnich ramach finansowych. Rada, w porozumieniu
z Komisj¹ i EBI, niezw³ocznie okreœli parametry niezbêdne do opracowania takich
instrumentów wspó³finansowanych z funduszy strukturalnych, w celu uzyskania
znacz¹cych efektów dŸwigni. Nale¿y poczyniæ odpowiednie przygotowania, aby
umo¿liwiæ rozpoczêcie funkcjonowania tych instrumentów w styczniu 2014 r.;
c) zwiêkszenie zdolnoœci EFI w dziedzinie wsparcia jakoœci kredytowej;
d) stopniowe rozszerzanie istniej¹cych w EBI programów finansowania handlu w celu
wspierania dzia³alnoœci MŒP w ca³ej Unii, zw³aszcza w krajach objêtych programami;
e) zacieœnienie wspó³pracy miêdzy krajowymi bankami rozwoju a EBI w celu zwiêkszenia mo¿liwoœci wspólnego prowadzenia akcji kredytowej oraz wymiany najlepszych praktyk;
f) wypracowywanie – w œcis³ej wspó³pracy z pañstwami cz³onkowskimi – alternatywnych Ÿróde³ finansowania.
Wdra¿anie Paktu na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia
9. Rok temu Rada Europejska uzgodni³a Pakt na rzecz wzrostu gospodarczego
i zatrudnienia – pakiet szybko dzia³aj¹cych œrodków prowzrostowych, na które prze-
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znaczono œrodki w kwocie 120 mld euro. Poczyniono znacz¹ce postêpy w realizacji
tych œrodków, a niektóre z nich ju¿ przynosz¹ rezultaty, niezbêdne s¹ jednak dalsze
wysi³ki w tym zakresie. Instytucje UE i pañstwa cz³onkowskie powinny do³o¿yæ
wszelkich starañ, by zapewniæ szybkie wdro¿enie wszystkich elementów okreœlonych w pakcie, zgodnie z poprzednimi konkluzjami Rady Europejskiej, w szczególnoœci w odniesieniu do jednolitego rynku, innowacji, agendy cyfrowej, us³ug, energii
i podatków. W grudniu 2013 r. Rada Europejska oczekuje na zaktualizowane sprawozdanie z postêpu prac dotycz¹cych ww. paktu, w oparciu o regularn¹ analizê prowadzon¹ przez Radê.
10. Zgodnie z ustaleniami z marca br. Rada Europejska bêdzie uwa¿nie monitorowaæ realizacjê wytycznych, które przedstawia w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego i promowania konkurencyjnoœci, zw³aszcza poprzez regularne organizowanie
dyskusji tematycznych. W tym kontekœcie Rada Europejska przeprowadzi³a pierwsz¹
wymianê pogl¹dów na temat dwóch kluczowych zagadnieñ:
a) zasadniczego znaczenia, jakie ma mocna europejska baza przemys³owa jako jeden
z podstawowych elementów sk³adaj¹cych siê na unijn¹ agendê wzrostu gospodarczego i konkurencyjnoœci. Rada Europejska zaapelowa³a o szerokie, horyzontalne
i spójne podejœcie do nowoczesnej europejskiej polityki przemys³owej towarzysz¹cej przemianie strukturalnej i odnowie gospodarczej. Pozytywnie odnios³a siê
do przygotowanego przez Komisjê Planu dzia³ania na rzecz konkurencyjnego i zrównowa¿onego przemys³u stalowego. Z myœl¹ o posiedzeniu Rady Europejskiej w lutym 2014 r. oczekuje dalszych informacji od Komisji zgodnie z konkluzjami Rady
Europejskiej z marca i maja 2013 r. Kolejna prezydencja jest proszona o kontynuowanie prac przygotowawczych na forum Rady;
b) przywo³uj¹c swoje konkluzje z marca 2013 r., Rada Europejska z zadowoleniem
przyjê³a komunikat Komisji na temat dziesiêciu regulacji stanowi¹cych najwiêksze
obci¹¿enie, który stanowi wstêpny wk³ad w prace. Oczekuje, ¿e przed swoim posiedzeniem w paŸdzierniku 2013 r. otrzyma szczegó³owy program prac zawieraj¹cy
dalsze, a w stosownych przypadkach – nowe konkretne wnioski s³u¿¹ce zmniejszeniu ogólnego obci¹¿enia regulacyjnego i pobudzeniu konkurencyjnoœci, przy sta³ym
uwzglêdnieniu potrzeby zapewnienia w³aœciwej ochrony konsumentów i pracowników. Wezwa³a do dalszych dzia³añ prowadz¹cych do zwiêkszenia skutecznoœci
i spójnoœci regulacji unijnych i krajowych oraz ich uproszczenia. Powróci do tych
kwestii w œwietle wspomnianych wniosków.
Z myœl¹ o dyskusjach tematycznych, które zostan¹ przeprowadzone na posiedzeniu
w paŸdzierniku 2013 r. i które maj¹ nadaæ nowy impuls w zakresie innowacji, jednolitego rynku cyfrowego i us³ug, Rada Europejska zwróci³a siê do Komisji, by przed tym
posiedzeniem przedstawi³a sprawozdanie dotycz¹ce wzajemnej oceny w odniesieniu
do dyrektywy us³ugowej oraz na temat licencji w Europie.
11. Przypominaj¹c o roli, jak¹ w kontekœcie pobudzania wzrostu gospodarczego
i zatrudnienia ma do odegrania handel, Rada Europejska z zadowoleniem przyjê³a rozpoczêcie negocjacji w sprawie transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego ze Stanami Zjednoczonymi.
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III. UKOÑCZENIE TWORZENIA UNII GOSPODARCZEJ I WALUTOWEJ
12. Od momentu przedstawienia w grudniu ubieg³ego roku sprawozdania pt.
„W kierunku faktycznej unii gospodarczej i walutowej”, postêpuj¹ prace dotycz¹ce
czterech podstawowych elementów maj¹cych wzmocniæ strukturê UGW. Konkretnym
nowym krokom w kierunku wzmocnienia zarz¹dzania gospodarczego bêd¹ musia³y towarzyszyæ dalsze dzia³ania na rzecz zwiêkszenia demokratycznej legitymacji i rozliczalnoœci na szczeblu, na którym decyzje s¹ podejmowane i wdra¿ane. Proces ten
bêdzie przebiega³ w oparciu o unijne ramy instytucjonalne, z pe³nym poszanowaniem
integralnoœci jednolitego rynku; jednoczeœnie pañstwom cz³onkowskim UE zapewnione zostan¹ równe warunki dzia³ania, tak¿e dziêki w³aœciwej równowadze miêdzy pañstwami cz³onkowskimi pochodzenia a przyjmuj¹cymi pañstwami cz³onkowskimi.
Proces ten bêdzie otwarty i przejrzysty wzglêdem pañstw cz³onkowskich, które nie
u¿ywaj¹ wspólnej waluty.
13. W krótkiej perspektywie kluczowym priorytetem jest ukoñczenie tworzenia
unii bankowej zgodnie z konkluzjami Rady z grudnia 2012 r. i marca 2013 r. Ma to podstawowe znaczenie dla zapewnienia stabilnoœci finansowej, zmniejszenia fragmentacji
finansowej i przywrócenia normalnego kredytowania gospodarki. Rada Europejska
przypomnia³a, ¿e nale¿y bezwzglêdnie przerwaæ b³êdne ko³o, w jakim znalaz³y siê banki i rz¹dy, i zwróci³a uwagê na nastêpuj¹ce elementy:
a) nowe przepisy dotycz¹ce wymogów kapita³owych dla banków (rozporz¹dzenie
w sprawie wymogów kapita³owych/dyrektywa w sprawie wymogów kapita³owych) oraz nowy jednolity mechanizm nadzorczy odegraj¹ bardzo istotn¹ rolê
w zapewnianiu stabilnoœci sektora bankowego;
b) w okresie przechodzenia do jednolitego mechanizmu nadzorczego zostanie przeprowadzona ocena bilansów obejmuj¹ca ocenê jakoœci aktywów, a nastêpnie test
warunków skrajnych. W tym kontekœcie pañstwa cz³onkowskie uczestnicz¹ce
w jednolitym mechanizmie nadzorczym dokonaj¹ – przed ukoñczeniem stosownych dzia³añ – wszelkich odpowiednich ustaleñ, w tym ustanowi¹ krajowe mechanizmy ochronne;
c) Eurogrupa uzgodni³a najwa¿niejsze cechy ram operacyjnych s³u¿¹cych bezpoœredniemu dokapitalizowywaniu banków przez Europejski Mechanizm Stabilnoœci
(EMS). Nale¿y kontynuowaæ prace, aby – w chwili ustanowienia skutecznego jednolitego mechanizmu nadzorczego – Europejski Mechanizm Stabilnoœci mia³, w drodze zwyk³ej decyzji, mo¿liwoœæ bezpoœredniego dokapitalizowywania banków;
d) Rada Europejska z zadowoleniem przyjê³a porozumienie osi¹gniête w Radzie
w sprawie projektu dyrektywy ustanawiaj¹cej ramy naprawy oraz restrukturyzacji
i uporz¹dkowanej likwidacji banków i zwróci³a siê do Rady i Parlamentu o rozpoczêcie negocjacji, których celem bêdzie przyjêcie przedmiotowej dyrektywy przed
koñcem roku. Wezwa³a równie¿ do przyjêcia przed koñcem roku wniosku dotycz¹cego systemu gwarantowania depozytów;
e) w pe³ni skuteczny jednolity mechanizm nadzorczy wymaga jednolitego mechanizmu
restrukturyzacji i uporz¹dkowanej likwidacji dla banków objêtych jednolitym mechanizmem nadzorczym. Rada Europejska oczekuje wniosku Komisji ustanawiaj¹cego
jednolity mechanizm restrukturyzacji i uporz¹dkowanej likwidacji z myœl¹ o wypra-
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cowaniu porozumienia w Radzie przed koñcem roku, tak by mo¿na by³o ten mechanizm przyj¹æ przed koñcem obecnej kadencji Parlamentu. Latem 2013 r. Komisja
zamierza przyj¹æ zmienione zasady pomocy pañstwa w odniesieniu do sektora finansowego, z myœl¹ o zapewnieniu równych warunków w kontekœcie decyzji dotycz¹cych
restrukturyzacji i uporz¹dkowanej likwidacji obejmuj¹cych wsparcie publiczne.
14. Nale¿y kontynuowaæ prace nad wszystkimi elementami wzmocnionej UGW,
jako ¿e s¹ one œciœle ze sob¹ powi¹zane:
a) trzeba wprowadziæ skuteczniejsze ramy koordynowania polityk gospodarczych,
zgodnie z art. 11 traktatu o stabilnoœci, koordynacji i zarz¹dzaniu oraz zasad¹ pomocniczoœci. W nawi¹zaniu do swojego komunikatu z 20 marca Komisja zamierza
przedstawiæ jesieni¹ wniosek dotycz¹cy koordynacji istotnych reform gospodarczych w trybie ex-ante;
b) pomimo zbie¿nych stanowisk w kwestii kluczowych zasad stanowi¹cych podstawê
koncepcji wzajemnie uzgodnionych umów i powi¹zanych z tym mechanizmów solidarnoœci, w nadchodz¹cych miesi¹cach niezbêdne s¹ dalsze prace w tych kwestiach, w szczególnoœci w oparciu o zapowiadany komunikat Komisji w sprawie
koordynacji polityki gospodarczej;
c) nale¿y wzmocniæ spo³eczny wymiar UGW. Na pocz¹tek, istotne znaczenie ma lepsze
monitorowanie i uwzglêdnianie sytuacji na rynku spo³ecznym i rynku pracy w ramach UGW, zw³aszcza poprzez wykorzystanie stosownych wskaŸników spo³ecznych i stosownych wskaŸników zatrudnienia w ramach europejskiego semestru. Wa¿ne
jest tak¿e zapewnienie lepszej koordynacji polityki zatrudnienia i polityki spo³ecznej,
z pe³nym poszanowaniem kompetencji krajowych. Podstawowe znaczenie ma ponadto rola partnerów spo³ecznych i dialogu spo³ecznego, równie¿ na szczeblu krajowym. Komisja wkrótce przedstawi komunikat na temat spo³ecznego wymiaru UGW.
15. Po przeprowadzeniu szczegó³owych konsultacji z pañstwami cz³onkowskimi
Rada Europejska powróci do wszystkich tych kwestii. W paŸdzierniku 2013 r. przyjrzy
siê w szczególnoœci wskaŸnikom i obszarom polityki, które nale¿y uwzglêdniæ w ramach
wzmocnionej koordynacji polityki gospodarczej oraz spo³ecznemu wymiarowi UGW.
Dyskusja bêdzie kontynuowana w grudniu 2013 r., w celu podjêcia decyzji co do tych
kwestii, w szczególnoœci najwa¿niejszych elementów ustaleñ umownych i powi¹zanych
mechanizmów solidarnoœci. W przypadku wszystkich krajów nieu¿ywaj¹cych jednej
waluty wszelkie tego rodzaju dzia³ania by³yby prowadzone na zasadzie dobrowolnoœci
i we wszystkich aspektach by³yby w pe³ni zgodne z zasadami jednolitego rynku.
16. Rada Europejska omówi³a wniosek £otwy o przyjêcie euro. Pogratulowa³a
£otwie osi¹gniêcia konwergencji dziêki jej solidnej polityce gospodarczej, bud¿etowej
i finansowej oraz z zadowoleniem przyjê³a spe³nienie przez £otwê wszystkich zawartych w Traktacie kryteriów konwergencji. Z aprobat¹ odnios³a siê do propozycji Komisji, by £otwa przyjê³a euro z dniem 1 stycznia 2014 r.
IV. POZOSTA£E KWESTIE
17. Rada Europejska wyrazi³a wspó³czucie osobom poszkodowanym przez katastrofalne powodzie, które dotknê³y w tym miesi¹cu Europê Œrodkow¹. Nale¿y uruchomiæ stosowne zasoby finansowe (np. Fundusz Solidarnoœci, fundusze strukturalne,
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Fundusz Spójnoœci), aby w jak najwiêkszym stopniu wesprzeæ dzia³ania na rzecz doraŸnej pomocy i odbudowy, jak równie¿ przysz³e dzia³ania zapobiegawcze, w regionach
i pañstwach cz³onkowskich, które najbardziej ucierpia³y. Rada Europejska zwróci³a siê
do Komisji o podjêcie szybkich i konstruktywnych dzia³añ w odpowiedzi na wnioski
przedstawione przez poszkodowane pañstwa cz³onkowskie, aby zapewniæ mo¿liwoœæ
niezw³ocznego uruchomienia wsparcia z unijnych œrodków finansowych przeznaczonego dla regionów i pañstw cz³onkowskich, które najbardziej ucierpia³y.
18. W lutym 2013 r. Rada Europejska uzna³a szczególny wp³yw kryzysu gospodarczego na pewne pañstwa cz³onkowskie w strefie euro, który mia³ bezpoœrednie skutki dla poziomu ich dobrobytu. Aby zaradziæ tej sytuacji, dokonano pewnych dodatkowych alokacji
z funduszy strukturalnych. W tamtym czasie decyzja dotycz¹ca programu pomocy makroekonomicznej dla Cypru nie zosta³a jeszcze podjêta. Tymczasem rz¹d Cypru zwróci³ siê
z wnioskiem o dodatkow¹ pomoc. Rada Europejska zaapelowa³a do Parlamentu Europejskiego i Rady, by przeanalizowa³y mo¿liwoœci, jakie daj¹ elementy elastycznoœci zawarte
w wieloletnich ramach finansowych, w tym instrument elastycznoœci, by zaradziæ szczególnie trudnej sytuacji Cypru w kontekœcie rocznej procedury bud¿etowej.
19. W kwestii rozszerzenia Rada Europejska zatwierdzi³a konkluzje i zalecenia
Rady z 25 czerwca 2013 r. Postanowi³a rozpocz¹æ negocjacje akcesyjne z Serbi¹.
Pierwsza konferencja miêdzyrz¹dowa odbêdzie siê nie póŸniej ni¿ w styczniu 2014 r.
Przed t¹ konferencj¹ Rada przyjmie ramy negocjacyjne, a Rada Europejska zatwierdzi
je na sesji, podczas której zwyczajowo omawiane s¹ kwestie rozszerzenia.
20. Przyjête zosta³y decyzje upowa¿niaj¹ce do rozpoczêcia negocjacji w sprawie
Uk³adu o stabilizacji i stowarzyszeniu miêdzy Uni¹ Europejsk¹ a Kosowem1.
21. Na swoim posiedzeniu w czerwcu 2014 r. Rada Europejska przeprowadzi dyskusjê s³u¿¹c¹ zdefiniowaniu strategicznych wytycznych planowania prawodawczego
i operacyjnego w przestrzeni wolnoœci, bezpieczeñstwa i sprawiedliwoœci (na mocy
art. 68 TFUE). W ramach przygotowañ do tego posiedzenia kolejne prezydencje s¹
proszone o rozpoczêcie procesu refleksji w Radzie. Komisja jest proszona o przedstawienie informacji istotnych z punktu widzenia tego procesu.
DOKUMENTY ZATWIERDZONE PRZEZ RADÊ EUROPEJSK¥
· Sprawozdanie Rady z 25 czerwca 2013 r., dotycz¹ce zaleceñ dla poszczególnych

krajów na 2013 r.
· Konkluzje przyjête przez Radê 25 czerwca 2013 r. w sprawie rozszerzenia.
· Konkluzje przyjête przez Radê 28 maja 2013 r. w sprawie rocznego sprawozdania na

temat unijnej oficjalnej pomocy rozwojowej.
· Konkluzje przyjête przez Radê 25 czerwca 2013 r. w sprawie nadrzêdnego planu

dzia³ania na okres po 2015 r.
· Plan dzia³ania dotycz¹cy realizacji strategii morskiej na rzecz obszaru Oceanu

Atlantyckiego, zatwierdzony przez Radê 25 czerwca 2013 r.
1
U¿ycie tej nazwy nie wp³ywa na stanowiska w sprawie statusu Kosowa i jest zgodne z rezolucj¹
Rady Bezpieczeñstwa ONZ 1244 oraz z opini¹ Miêdzynarodowego Trybuna³u Sprawiedliwoœci
w sprawie Deklaracji niepodleg³oœci Kosowa.

