I. DOKUMENTY I MATERIA£Y RÓD£OWE
UNIA EUROPEJSKA
PRIORYTETY PREZYDENCJI HOLENDERSKIEJ
(1 lipca – 31 grudnia 2004 r.)

ZARYS OGÓLNY
Program i okolicznoœci
Rok 2004 jest szczególny…
Znaczenia roku 2004 dla Unii Europejskiej nie mo¿na nie doceniæ! 1 maja 2004 r. dziesiêæ nowych pañstw cz³onkowskich przyst¹pi³o jednoczenie do Unii Europejskiej. W czerwcu Rada Europejska osi¹gnê³a porozumienie w sprawie Traktatu ustanawiaj¹cego Konstytucjê dla UE.
W drugim tygodniu czerwca obywatele wszystkich 25 pañstw cz³onkowskich wybrali nowy Parlament Europejski, a w listopadzie na kolejne piêæ lat rozpocznie urzêdowanie Komisja Europejska
licz¹ca 25 cz³onków. Ponadto w 2004 r. bêdzie mog³o siê odbyæ pierwsze referendum w sprawie
traktatu konstytucyjnego, gdy¿ negocjacje zosta³y ju¿ zakoñczone, a podpisanie traktatu ma nast¹piæ jesieni¹, po zakoñczeniu przygotowañ prawnych i jêzykowych.

... z wymagaj¹cym programem europejskim
Oprócz tych szczególnych okolicznoci, o charakterze prezydencji zadecyduj¹ g³ównie kwestie,
które od dawna zajmuj¹ czo³owe miejsce w programie europejskim: rozszerzenie, proces lizboñski, rozwój przestrzeni wolnoci, bezpieczeñstwa i sprawiedliwoci oraz rozwój polityki zewnêtrznej Unii. Ponadto w 2004 r. odbêd¹ siê negocjacje dotycz¹ce perspektyw finansowych na lata
2007-2013.

Realizm i ambicje
W tym kontekcie Holandia powinna okreliæ priorytety swojej prezydencji w sposób rozwa¿ny.
Ju¿ sama dobra organizacja i pomoc nowym pañstwom cz³onkowskim w szybkim i skutecznym
w³¹czeniu siê w proces decyzyjny Rady jest zadaniem istotnym. Obs³uga machiny, jak¹ jest Unia,
jest czym wiêcej ni¿ tylko prowadzeniem gospodarstwa. W nadchodz¹cym okresie od prezydencji oczekuje siê w szczególnoci zapewnienia przywództwa w rozszerzonym krêgu pañstw cz³onkowskich w Radzie i w relacjach miêdzy Rad¹, Komisj¹ Europejsk¹ i Parlamentem Europejskim.
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Przedsiêwziêcie to wymaga jasnej wizji przysz³ego rozwoju Unii Europejskiej. Prezydencja holenderska pragnie wyraziæ tê wizjê poprzez priorytety opisane poni¿ej, w których nacisk po³o¿ono na
to, co pozostaje do zrobienia wspólnie przez wszystkie pañstwa cz³onkowskie i instytucje europejskie, aby Europa prosperowa³a lepiej, by³a bardziej bezpieczna i posiada³a zdrowe finanse. Aby
Europa, z przekonaniem i zaanga¿owaniem, pomog³a uczyniæ wiat lepszym.
Ponadto Holandia ma zamiar zwróciæ uwagê na podwaliny integracji europejskiej, których g³ównymi elementami by³y wspólnota prawa i wspólnota wartoci. Nie ma gwarancji, ¿e wspieranie
tych podwalin bêdzie kontynuowane: jest to odpowiedzialnoæ rz¹dów i obywateli, aby pracowaæ
razem, w celu zapewnienia, ¿e wsparcie takie bêdzie trwa³e. Zobowi¹zanie to wymagaæ bêdzie
wysi³ku i komunikacji. Europa nie jest cudownym lekarstwem na wszystkie problemy, z którymi
konfrontowani s¹ obywatele i rz¹dy. Wspólnie z partnerami z UE, prezydencja holenderska pragnie zapewniæ, ¿e cele pozostaj¹ realistyczne i spe³niaj¹ oczekiwania obywateli Europy. W szczególnoci w kontekcie ostatniego rozszerzenia Holandia zamierza zorganizowaæ liczne spotkania,
w³¹cznie z dwoma spotkaniami na wysokim szczeblu, na temat wspólnoty wartoci, wspólnoty
prawa i obywatelstwa europejskiego.
Holandia planuje równie¿ wykorzystaæ swoje przewodnictwo do poprawy przep³ywu informacji
na temat Europy, skoro Europejczycy ze wszystkich pañstw cz³onkowskich maj¹ sprostaæ wyzwaniu wspólnej pomocy na rzecz zachowania podwalin ich wspó³pracy. Ich udzia³ polega m.in. na
otwartej, dog³êbnej debacie na temat wspólnych wartoci i ich wp³ywu na dalsz¹ integracjê
i wspó³pracê europejsk¹. Prezydencja holenderska zamierza równie¿ zachêcaæ do wspomnianej
debaty i wspieraæ j¹ poprzez liczne interesuj¹ce dzia³ania. Interakcjê wspieraæ bêdzie równie¿
wspó³praca kulturalna. Przewodz¹ca Unii Holandia planuje tak¿e zachêciæ do publicznej debaty
na temat Europy poprzez liczne interesuj¹ce dzia³ania, w tym równie¿ dzia³alnoæ kulturaln¹. Rozszerzona Unia mo¿e ukazaæ bardziej wyrazisty wizerunek, zarówno swoim obywatelom, jak
i wiatu zewnêtrznemu, je¿eli kreatywnie wykorzysta swoje bogactwo i swoj¹ ró¿norodnoæ kulturow¹.

Priorytety prezydencji holenderskiej
1.

Nadanie rozszerzeniu wymiaru sukcesu

Rozszerzenie Unii pomo¿e zwiêkszyæ stabilnoæ i bezpieczeñstwo w Europie. Stabilna i zjednoczona Europa jest lepiej przygotowana do odgrywania globalnej roli i sprostania wyzwaniom. Rozszerzona przestrzeñ wspólnych wartoci le¿y w interesie wszystkich w Unii Europejskiej. Ponadto,
w szczególnoci w perspektywie d³ugoterminowej, rozszerzenie zapewni lepsze prosperowanie
obywatelom Unii. Ale to wszystko zale¿y od powodzenia rozszerzenia. Aby wykazaæ obywatelom
starych i nowych pañstw cz³onkowskich, ¿e wysi³ki, które w ostatnich latach podjêli oni sami
oraz ich rz¹dy, by³y wartociow¹ inwestycj¹, istotne jest, aby szybko i skutecznie w³¹czyæ nowe
pañstwa cz³onkowskie (dziesi¹tkê z Laeken) we wszystkie obszary wspó³pracy UE.
W kontekcie negocjacji w sprawie przysz³ego rozszerzenia kontynuowane bêd¹ rozmowy z Rumuni¹ i Bu³gari¹ na temat ich przyst¹pienia. Prezydencja holenderska podejmie dzia³ania zgodne
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z konkluzjami Rady Europejskiej z czerwca 2004 r., w których Unia potwierdza swoj¹ determinacjê w doprowadzeniu do pomylnego zakoñczenia negocjacji z Rumuni¹ i Bu³gari¹ w 2004 r., o ile
te kraje utrzymaj¹ postêp w swoich reformach i przygotowaniach do cz³onkostwa. W tym kontekcie osi¹gniêcia ka¿dego z tych krajów bêd¹ uwzglêdniane odrêbnie. Roczne sprawozdania Komisji, których wydanie przewidziane jest w tym roku na padziernik, dotycz¹ce postêpów tych
krajów, odegraj¹ istotn¹ rolê w przyjêciu opinii Unii w tej kwestii.
W grudniu Rada Europejska ustali, czy Turcja spe³nia polityczne kryteria z Kopenhagi. Je¿eli odpowied bêdzie twierdz¹ca, nast¹pi otwarcie negocjacji w sprawie przyst¹pienia tego kraju, zgodnie z decyzj¹ Rady Europejskiej w Kopenhadze w grudniu 2002 r. Holandia czêciowo uzale¿nia
swoj¹ pozycjê od sprawozdania i zaleceñ Komisji na temat Turcji, które zostan¹ opublikowane jesieni¹. Ponadto Prezydencja holenderska uwa¿a, ¿e decyzja Rady Europejskiej winna byæ zrównowa¿ona i cieszyæ siê poparciem wszystkich pañstw cz³onkowskich równie¿ w przysz³oci. Aby
u³atwiæ przyjêcie takiej decyzji w jak najbardziej skuteczny sposób, Holandia sonduje obecnie pozycjê pañstw cz³onkowskich.
Poniewa¿ Chorwacja otrzyma³a status kandydata w trakcie obrad Rady Europejskiej w czerwcu br.,
nale¿y rozpocz¹æ prace w zakresie badania acquis w celu przygotowania negocjacji.

2.

Wzmocnienie gospodarki europejskiej i redukcja obci¹¿eñ administracyjnych

Gospodarka europejska stopniowo wykazuje oznaki o¿ywienia, niemniej istotne s¹ dalsze reformy
strukturalne w celu przyspieszenia i trwa³ego jej o¿ywienia. Holandia wspiera cele trzech filarów
Strategii lizboñskiej i wykorzystuje prezydencjê, aby zapewniæ udzia³ w procesie skierowanym na
realizacjê tych celów. Sprawozdania Grupy Roboczej wysokiego szczebla obraduj¹cej pod przewodnictwem Wima Koka mo¿na siê spodziewaæ w padzierniku 2004 r. Powinno ono mieæ
wp³yw na ocenê w po³owie trwania procesu lizboñskiego, która zostanie sporz¹dzona w trakcie
wiosennej Rady Europejskiej w 2005 r.
Jednak¿e przygotowanie oceny w po³owie trwania procesu nie powinno odwracaæ uwagi od celu,
jakim jest wdro¿enie. Holandia ma zamiar wykorzystaæ prezydencjê do promowania decyzji podejmowanych w ró¿nych sk³adach Rady, które bêd¹ mia³y rzeczywisty wk³ad w trwa³y wzrost,
oraz do dalszego podkrelania znaczenia reform strukturalnych. W wiêkszym stopniu potrzebne
jest skuteczne stosowanie istniej¹cych porozumieñ, ni¿ zawieranie nowych. W tym kontekcie
prezydencja holenderska powiêci szczególn¹ uwagê funkcjonowaniu rynków pracy, zgodnie
z zaleceniami wczeniejszego sprawozdania Wima Koka na temat zatrudnienia. Ponadto Holandia bêdzie k³ad³a nacisk na funkcjonowanie rynku wewnêtrznego, oprócz innych zagadnieñ zwi¹zanych z prawodawstwem w zakresie kapita³u i us³ug. Oczywiste jest, ¿e zdrowa sytuacja
finansów publicznych równie¿ pozostaje wa¿nym punktem docelowym prezydencji holenderskiej, na przyk³ad w odniesieniu do zgodnoci z zasadami Paktu na rzecz stabilnoci i wzrostu oraz
w³¹czenia nowych pañstw cz³onkowskich w proces tworzenia zdrowych finansów publicznych.
Holandia zamierza d¹¿yæ do znacznego uproszczenia prawodawstwa i redukcji obci¹¿eñ administracyjnych. Ponadto skupi uwagê na kwestiach zwi¹zanych z wprowadzeniem Planu dzia³añ
w dziedzinie us³ug finansowych (Financial Services Action Plan), nowym rozporz¹dzeniu w sprawie substancji chemicznych (proponuj¹cym system REACH w odniesieniu do rejestracji, oceny
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i zezwoleñ zwi¹zanych z substancjami chemicznymi), na innowacyjnoci w efektywnoci ekologicznej i zrównowa¿onej mobilnoci. Inne kwestie, którymi prezydencja chce siê zaj¹æ, obejmuj¹
wiedzê, innowacyjnoæ i edukacjê, odpowiedzialnoæ spo³eczn¹ przedsiêbiorstw, przysz³y rozwój
w dziedzinie ITC i telekomunikacji i bezpieczeñstwo dostaw energii. Równie wa¿nymi priorytetami s¹ modernizacja programu polityki spo³ecznej, spo³eczne i finansowe zrównowa¿enie systemów emerytalnych oraz godziny pracy. Jakoæ i stabilna sytuacja opieki zdrowotnej równie¿
znajd¹ miejsce w tym programie, obok kultury i sportu. Wreszcie prezydencja holenderska w³¹czy
do swojego programu zrównowa¿one rolnictwo, bezpieczeñstwo ¿ywnoci, politykê dotycz¹c¹
obszarów wiejskich i reformy europejskiego systemu cukru. Prezydencja holenderska opracuje
konkretne dzia³ania i zorganizuje spotkania obejmuj¹ce wiele wymienionych dziedzin. [Wiêcej
informacji mo¿na znaleæ w czêci tematycznej niniejszego memorandum].

3.

Obszar wolnoœci, bezpieczeñstwa i sprawiedliwoœci

W trakcie prezydencji holenderskiej polityka w dziedzinie wymiaru sprawiedliwoci i spraw wewnêtrznych (WSiSW) bêdzie traktowana priorytetowo w dwojaki sposób: poprzez ustanowienie
wskazówek politycznych na nadchodz¹ce lata oraz poprzez rozwi¹zanie kwestii priorytetowych
jako czêci sta³ego programu.
W zakresie, w jakim dotyczy to sta³ego programu, szczególne znaczenie zostanie nadane walce
z terroryzmem, z uwzglêdnieniem sprawozdania europejskiego koordynatora do spraw antyterroryzmu Gijsa de Vriesa.
Je¿eli chodzi o inne aspekty sta³ego programu, rezultatów mo¿na siê spodziewaæ w szczególnoci
w polityce migracyjnej i azylowej w kwestii odsy³ania imigrantów, polityce integracji, wykorzystaniu biometrii, dzia³ania Systemu Informacji Wizowej i ochrony w regionie. Aktualne kwestie
w dziedzinie prawa cywilnego obejmuj¹ rozwój europejskiej procedury polecenia zap³aty maj¹cej zastosowanie do zobowi¹zañ pozaumownych. Wspó³praca policyjna i s¹dowa skupi siê
przede wszystkim na europejskim nakazie dowodowym, wymianie informacji, walce ze zorganizowan¹ przestêpczoci¹ i poprawie wspó³pracy policji. Ponadto zostanie przyjêta nowa strategia
dotycz¹ca walki z narkotykami na lata 2005-2012.
Równoczenie w nadchodz¹cych latach du¿¹ uwagê powiêci siê rozwojowi wytycznych w zakresie polityki WSiSW. W 2004 r. minie piêæ lat od uzgodnienia przez Radê Europejsk¹ w Tampere programu rozwoju obszaru wolnoci, bezpieczeñstwa i sprawiedliwoci. Holandia zamierza
wykorzystaæ spotkanie Rady Europejskiej 5 listopada 2004 r. do pokierowania dalszym rozwojem
w tej dziedzinie. Wtedy te¿ mo¿liwe bêdzie ustalenie wskazówek politycznych WSiSW na nadchodz¹ce lata. Obejmuje ono równie¿ przyjêcie praktycznego programu, w³¹cznie z przygotowaniem do wdro¿enia nowej konstytucji europejskiej.

4.

Przysz³a struktura finansowa i bud¿etowa Unii: Agenda 2007

Okres objêty wieloletnimi ramami bud¿etowymi Unii, zwanymi perspektywami finansowymi,
up³ywa z koñcem 2006 r. Opieraj¹c siê na zaleceniach Komisji Europejskiej, których oczekuje siê
w po³owie 2004 r., Unia musi rozwa¿yæ przyjêcie nowych wieloletnich ram bud¿etowych i finansowych. W zwi¹zku z tym szczególne znaczenie maj¹ poziom i struktura bud¿etu, podejcie do
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polityki spójnoci i zwi¹zek z oczekiwanymi propozycjami w zakresie zasobów w³asnych Unii.
Tego typu negocjacje s¹ z³o¿one, nale¿y zatem rozpocz¹æ je we w³aciwym czasie, tak aby mog³y
zostaæ zakoñczone przed rozpoczêciem cyklu bud¿etowego 2007 (wiosn¹ 2006). Prezydencja holenderska staje w obliczu zadania zwi¹zanego z organizacj¹ debaty w taki sposób, aby zamierzony rezultat by³ mo¿liwy do osi¹gniêcia we w³aciwym czasie. Jednoczenie negocjacje powinny
byæ prowadzone z najwy¿sz¹ ostro¿noci¹, zwa¿ywszy na zwi¹zek ze wszystkimi obszarami polityk unijnych. Prezydencja holenderska uwa¿a za niezwykle istotne ustalenie w grudniu 2004 r.
wytycznych i zasad, tak aby negocjacje mog³y zostaæ zakoñczone w terminie, w 2005 r.

5.

Rola UE w œwiecie: skuteczna, spójna i zaanga¿owana polityka zewnêtrzna

Od prezydencji oczekuje siê zapewnienia przywództwa, w szczególnoci w stosunkach zewnêtrznych Unii. Dzieje siê tak dlatego, ¿e prezydencja, wspomagana przez wysokiego przedstawiciela,
dzia³a w ramach Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeñstwa (WPZiB) i Europejskiej Polityki
Bezpieczeñstwa i Obrony (EPBiO). Ambicj¹ Unii jest wykorzystanie wszystkich instrumentów polityki zewnêtrznej, które znajduj¹ siê w jej posiadaniu, w sposób skuteczny i spójny, a prezydencja odgrywa w tym wzglêdzie istotn¹ rolê, miêdzy innymi w koordynacji z Komisj¹ Europejsk¹,
która reprezentuje Uniê na zewn¹trz w dziedzinie polityki handlowej i wspó³pracy na rzecz rozwoju. Zw³aszcza teraz, kiedy Unia powiêkszy³a siê o dziesiêæ nowych pañstw cz³onkowskich,
oczekiwania zwi¹zane z jej rol¹ w wiecie s¹ wy¿sze ni¿ kiedykolwiek. Prezydencja holenderska
bêdzie siê stara³a sprostaæ tym oczekiwaniom poprzez kontynuacjê obecnego programu ze szczególnym uwzglêdnieniem czterech priorytetów:
Azja: W drugiej po³owie roku Unia Europejska odbêdzie spotkania w ramach szczytu z niektórymi znacz¹cymi krajami azjatyckimi, w tym z Chinami, Indiami i Kore¹ Po³udniow¹. Ponadto spotka siê z ca³ym regionem w trakcie spotkania Azja-Europa (ASEM). Znaczenie tych spotkañ dla Unii
jest bezdyskusyjne, zarówno w odniesieniu do jej stosunków gospodarczych z tym bardzo dynamicznym regionem, jak i aspektów politycznych tych stosunków.
Rozszerzony Bliski Wschód: W ramach zintegrowanego podejcia do rozszerzonego Bliskiego
Wschodu Unia Europejska pragnie zacieniæ stosunki z krajami tego regionu, z zamiarem wspierania reform gospodarczych, politycznych i spo³ecznych. W tym wzglêdzie Unia bêdzie siê opieraæ, miêdzy innymi, na wynikach szczytów UE-USA i G-8, przy jednoczesnym wykorzystaniu
wielu instrumentów politycznych. Holandia podejmie równie¿ wysi³ki w celu ustalenia, czy mo¿na prze³amaæ impas w procesie pokojowym na Bliskim Wschodzie, co jest zgodne z podejciem
Unii do rozszerzonego Bliskiego Wschodu jako ca³ego regionu.
Skuteczny multilateralizm: Rola organizacji wielostronnych, w szczególnoci Organizacji Narodów Zjednoczonych, znalaz³a siê w ostatnich latach pod coraz wiêksz¹ presj¹. Unia zamierza
wzmocniæ tê rolê. W tym kontekcie prezydencja holenderska pragnie osi¹gn¹æ wyniki w takich
dziedzinach jak zapobieganie terroryzmowi, nierozprzestrzenianie broni i handel. Holandia pragnie równie¿ odgrywaæ aktywn¹ rolê w konsultacjach dotycz¹cych reformy ONZ oraz przyczyniæ
siê do zapewnienia, ¿e obecne negocjacje WTO zakoñcz¹ siê wynikiem pozytywnym.
Europejska Polityka Bezpieczeñstwa i Obrony: W drugiej po³owie roku wiêksza uwaga zostanie
powiêcona pierwszej powa¿nej operacji zarz¹dzania kryzysem militarnym przez UE w Boni11
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-Hercegowinie i dalszemu rozwojowi potencja³u militarnego i cywilnego. W tym kontekcie Unia
bêdzie, na przyk³ad, opracowywaæ swój nowy cel w zakresie potencja³u: Cel Operacyjny 2010.
Rada zajmie siê równie¿ stosunkami miêdzy Uni¹ Europejsk¹ a Stanami Zjednoczonymi, które
w rzeczywistoci krzy¿uj¹ siê ze wszystkimi wymienionymi wy¿ej priorytetami, relacjami miêdzy
Uni¹ Europejsk¹ a Afryk¹ (np. wykorzystaniem funduszu Peace Facility i negocjacjami w sprawie Porozumienia o partnerstwie gospodarczym), skutecznoci¹ pomocy UE na rzecz rozwoju
i kwestiami zwi¹zanymi z HIV/AIDS oraz zapobieganiem zaburzeniom rozrodczoci.

ZARYS TEMATYCZNY
I.

Kwestie horyzontalne

Rozszerzenie UE
Rozszerzenie Unii Europejskiej o dziesiêæ pañstw cz³onkowskich nast¹pi³o 1 maja 2004 r. Integracja nowych cz³onków oraz monitorowanie odpowiednich procesów pracy to podstawowe kwestie
prezydencji holenderskiej.
Podczas prezydencji holenderskiej proces rozszerzenia bêdzie kontynuowany. Obecne rozszerzenie zwiêkszy stabilnoæ i bezpieczeñstwo w Europie. Stabilna i zjednoczona Europa jest lepiej
przygotowana do odgrywania bardziej istotnej roli w wymiarze globalnym i sprostania globalnym
wyzwaniom. Rozszerzenie przestrzeni wspólnych wartoci w Europie le¿y w interesie wszystkich
w Unii Europejskiej. Ponadto, w szczególnoci w perspektywie d³ugoterminowej, rozszerzenie zapewni lepsze prosperowanie obywatelom Unii.
Wiele krajów po³udniowo-wschodniej Europy wyrazi³o pragnienie przyst¹pienia do Unii Europejskiej. Tymczasem, na przyk³ad, negocjacje w sprawie przyst¹pienia z Bu³gari¹ i Rumuni¹ osi¹gnê³y ju¿ zaawansowany etap. Ponadto w grudniu Rada Europejska ustali, czy Turcja spe³nia
polityczne kryteria z Kopenhagi. Je¿eli odpowied bêdzie twierdz¹ca, nast¹pi otwarcie negocjacji
w sprawie przyst¹pienia tego kraju, zgodnie z decyzj¹ Rady Europejskiej w Kopenhadze w grudniu 2002 r. Poniewa¿ Chorwacja otrzyma³a status kandydata w trakcie obrad Rady Europejskiej
w czerwcu 2004 r., nale¿y rozpocz¹æ prace w zakresie badania dorobku, tak aby przygotowaæ negocjacje.

Struktura finansowa Unii
Okres objêty obecnymi wieloletnimi ramami bud¿etowymi Unii, zwanymi perspektywami finansowymi, up³ywa z koñcem 2006 r. Ze wzglêdu na z³o¿onoæ tej kwestii istotne jest, aby rozpocz¹æ
negocjacje we w³aciwym czasie i w skuteczny sposób. Prezydencja holenderska jest zobowi¹zana zapewniæ, w miarê mo¿liwoci, p³ynny przebieg negocjacji i osi¹gniêcie w nich znacz¹cego
postêpu. Kluczowe wyzwanie w tej kwestii polega na tym, aby prowadziæ negocjacje z najwy¿sz¹
ostro¿noci¹, ze wzglêdu na ich zwi¹zek ze wszystkimi obszarami polityk UE i ich konsekwencje
finansowe dla wszystkich zainteresowanych pañstw cz³onkowskich. Komisja Europejska wskaza³a, ¿e ma to na celu przedstawienie jej zaleceñ pañstwom cz³onkowskim w czerwcu 2004 r. W tym
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kontekcie poziom i struktura bud¿etu, podejcie do polityki spójnoci i zwi¹zek z oczekiwanymi
propozycjami dotycz¹cymi zasobów w³asnych Unii maj¹ szczególne znaczenie. Prezydencja holenderska bêdzie pracowaæ na rzecz przyjêcia wytycznych i zasad dotycz¹cych tych kwestii, tak
aby negocjacje mog³y zostaæ zakoñczone w terminie, to znaczy w 2005 r.

Struktura organizacyjna Unii
Poniewa¿ w czerwcu osi¹gniêto porozumienie w sprawie konstytucji europejskiej, prezydencja
bêdzie musia³a powiêciæ uwagê tej kwestii w drugiej po³owie roku. Chodzi tu, na przyk³ad,
o podpisanie konstytucji, przygotowanie jej wejcia w ¿ycie i ewentualnie tymczasowe stosowanie ró¿nych jej sekcji.

II. Wzmocnienie gospodarki europejskiej: Strategia lizboñska
W obecnej sytuacji gospodarczej niezwykle wa¿ne jest kontynuowanie reform gospodarczych
w Europie z nowym entuzjazmem. Przepis na te reformy  Strategia lizboñska  ju¿ istnieje1, brakuje za jego zastosowania. Nale¿y zatem podj¹æ kroki, aby nadrobiæ zaleg³oci. Teraz, gdy rozszerzenie sta³o siê faktem, nale¿y wykorzystaæ tê zachêtê do w³¹czenia siê w proces integracji
europejskiej, aby wzmocniæ wspó³pracê gospodarcz¹. Nie zmienia to faktu, ¿e trudno bêdzie rozpocz¹æ lub zakoñczyæ proces legislacyjny, gdy¿ sk³ad zarówno Komisji, jak i Parlamentu Europejskiego ma siê zmieniæ. Dlatego te¿ podejcie prezydencji w tej kwestii ³¹czy ambicje i realizm.
W trakcie prezydencji holenderskiej zostan¹ poczynione przygotowania do przeprowadzenia oceny w po³owie funkcjonowania Strategii lizboñskiej. Wiosenna Rada Europejska w 2004 r. powo³a³a grupê robocz¹ pod przewodnictwem Wima Koka, której zadanie polega na przygotowaniu
wspomnianej oceny i opublikowaniu sprawozdania o charakterze doradczym przed 1 listopada
2004 r. Ma to na celu dostarczenie procesowi reform gospodarczych o¿ywczego, istotnego i zdecydowanego bodca.
Holandia okreli³a w szczególnoci pewn¹ liczbê kwestii dotycz¹cych lepszego uregulowania
i uzna³a je za priorytety swej prezydencji. Przedsiêbiorstwa europejskie s¹ nadmiernie obci¹¿one
prawodawstwami europejskim i krajowym. Problem ten jest rozwi¹zywany w Brukseli poprzez
Plan dzia³ania na rzecz uproszczenia i poprawy instrumentów wykonawczych (Action Plan for
Simplifying and Improving the Regulatory Environment), w ramach którego oceniany jest wp³yw
nowego prawodawstwa UE na przedsiêbiorstwa europejskie, a istniej¹ce prawodawstwo jest
upraszczane. Plan dzia³ania ma zostaæ wdro¿ony do koñca 2004 r., a nastêpnie poddany ocenie.
Zgodnie z wnioskiem wiosennej Rady Europejskiej w 2003 r. niektóre inicjatywy zostan¹ podjête
w okresie poprzedzaj¹cym obrady Rady Europejskiej w listopadzie 2004 r. W ten sposób, na przyk³ad, zostanie opracowana metoda UE umo¿liwiaj¹ca dokonywanie pomiaru obci¹¿eñ administracyjnych; w ocenie wp³ywu planowanego prawodawstwa wiêkszy nacisk zostanie po³o¿ony na
1

Proces lizboñski nakrela strategiê na rzecz wspierania wzrostu gospodarczego, konkurencyjnoci i tworzenia miejsc pracy przy jednoczesnym uwzglêdnieniu rodowiska. Reformy strukturalne, poprawa prawodawstwa i redukcja obci¹¿eñ administracyjnych stanowi¹ jej kluczowe kwestie pod tym wzglêdem, ¿e
zapewniaj¹ skutecznoæ ekologiczn¹ gospodarki i spójnoæ spo³eczn¹.
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konkurencyjnoæ i obci¹¿enia administracyjne. Ponadto zostan¹ okrelone priorytety w zakresie
uproszczenia prawodawstwa. Holandia zachêci³a do podjêcia tej inicjatywy, zmierzaj¹c do wdro¿enia Inicjatywy Reformy Regulacyjnej, któr¹ przyjê³a wraz z Irlandi¹, Luksemburgiem i Wielk¹
Brytani¹.

Koordynacja polityki gospodarczej
Stabilnoæ makroekonomiczna i reforma strukturalna rynków produktów, rynków kapita³owych
i rynków pracy wci¹¿ bêd¹ bezsprzecznie dominuj¹cymi punktami programu w trakcie prezydencji holenderskiej. Zgodnoæ z Paktem na rzecz stabilnoci i wzrostu stanowi g³ówn¹ kwestiê w tym
wzglêdzie, nawet w okresie gospodarczego spadku. Podczas swego przewodnictwa Holandia bêdzie odpowiedzialna za pomylne w³¹czenie nowych pañstw cz³onkowskich w wielostronny proces nadzoru politycznego. Pierwsze programy konwergencji pojawi¹ siê prawdopodobnie
w trakcie prezydencji holenderskiej. Mimo ¿e programy te s¹ obecnie przedmiotem dyskusji, niektóre nowe pañstwa cz³onkowskie zostan¹ skonfrontowane z procedur¹ nadmiernego deficytu.
Holandia bêdzie naciska³a, aby procedura by³a stosowana z ostro¿noci¹, przy uwzglêdnieniu specyficznej sytuacji ka¿dego nowego pañstwa cz³onkowskiego. Komisja opracuje specjalne Ogólne
Wytyczne w zakresie polityki gospodarczej (Broad Economic Policy Guidelines  BEPG) dla nowych
pañstw cz³onkowskich i w³¹czy je do swojego sprawozdania na temat konwergencji. Niektóre pañstwa cz³onkowskie bêd¹ prawdopodobnie chcia³y przyst¹piæ do Europejskiego Mechanizmu Kursowego (ERM II), mo¿liwe ¿e w trakcie prezydencji holenderskiej. Holandia zapewni prowadzenie
debaty zgodnie z uwzglêdnieniem znaczenia, jakie ma utrzymanie w³aciwie funkcjonuj¹cego mechanizmu kursowego i nale¿yte przygotowanie przyst¹pienia tych pañstw do UGW.

Us³ugi finansowe
Poniewa¿ Plan dzia³añ w dziedzinie us³ug finansowych ma zostaæ w pe³ni wprowadzony do 2005 r.,
Holandia podejmie próbê wdro¿enia mo¿liwie najwiêkszej liczby zaleg³ych rodków tego Planu.
W zale¿noci od momentu ich przedstawienia przez Komisjê, w programie pojawi¹ siê nastêpuj¹ce dyrektywy: dyrektywa w sprawie wymagañ kapita³owych wobec instytucji kredytowych, dyrektywa w sprawie reasekuracji, trzecia dyrektywa w sprawie prania brudnych pieniêdzy, ósma
dyrektywa w sprawie prawa spó³ek (nadzór ksiêgowych) i dyrektywa w sprawie kredytów konsumenckich. Ponadto tzw. komitety doradców europejskich poziomu 3 Lamfalussyego bêd¹ kontynuowaæ prace na temat konwergencji sektora finansowego w Unii Europejskiej. W zwi¹zku
z pozosta³ymi rodkami, które nadal s¹ niezbêdne do udoskonalenia rynku wewnêtrznego us³ug finansowych po wdro¿eniu Planu dzia³añ w dziedzinie us³ug finansowych, instytucje finansowe zostan¹ zaproszone do aktywnego uczestnictwa w pracach grup roboczych ustanowionych w tym
celu przez Komisjê.

Kwestie podatkowe
Program obejmuje wprowadzenie zmian w dyrektywie w sprawie wspólnego systemu opodatkowania maj¹cego zastosowanie w przypadku ³¹czenia, podzia³ów, wnoszenia aktywów, wymiany
udzia³ów, dotycz¹cych spó³ek ró¿nych pañstw cz³onkowskich. W dziedzinie podatków porednich
bêd¹ prowadzone prace nad projektem decyzji w sprawie pojedynczej instytucji w odniesieniu
14
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do VAT i projektu ogólnego przepisu przeciwko nadu¿yciom w szóstej dyrektywie. Odnowiona zostanie równie¿ dyskusja na temat projektu dyrektywy w sprawie zmniejszonych stawek VAT.

C³a
Wniosek Komisji o zmianê Wspólnotowego Kodeksu Celnego bêdzie rozpatrywany w trakcie prezydencji holenderskiej. Proponowana zmiana ma na celu zmodernizowanie istniej¹cego prawodawstwa celnego, wspieranie wiêkszego stopnia normalizacji, w³¹czenie elektronicznego
wiadczenia us³ug przez organy celne oraz skoncentrowanie uwagi na zagro¿eniach dla bezpieczeñstwa nieod³¹cznie zwi¹zanych z transgranicznym przewozem towarów. Rozszerzenie i rosn¹cy nacisk na zwi¹zane z bezpieczeñstwem kontrole celne towarów wprowadzanych do Unii
Europejskiej lub z niej wywo¿onych stanowi³y bodziec dla pewnej liczby istotnych zmian w prawodawstwie celnym UE. Organy celne pañstw cz³onkowskich UE podejm¹ wzmo¿on¹ wspó³pracê w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony zewnêtrznych granic Unii Europejskiej przed
nielegalnym przywozem zakazanych towarów lub towarów podlegaj¹cych ograniczeniom przywozowym.
Prezydencja holenderska bêdzie prowadzi³a prace zmierzaj¹ce do ostatecznego opracowania rozporz¹dzenia w sprawie kontrolowania przep³ywu rodków pieniê¿nych na zewnêtrznych granicach UE, w kontekcie kampanii przeciwko finansowaniu terroryzmu zapowiedzianej w deklaracji
Rady Europejskiej z 25 marca 2004 r.

Us³ugi
Rynek wewnêtrzny ju¿ znacznie lepiej prosperuje, ale wiele pozostaje jeszcze do zrobienia.
Wci¹¿ istnieje znaczny niewykorzystany potencja³ na rynku us³ug, wynikaj¹cy w szczególnoci
z nieuzasadnionych i obstrukcyjnych wymogów w zakresie przedsiêbiorczoci i licencji oraz nieufnoæ w ustawodawstwach innych krajów. Projekt dyrektywy ramowej w sprawie us³ug ma po³o¿yæ kres tym problemom. Prezydencja holenderska bêdzie d¹¿yæ do osi¹gniêcia znacz¹cego
postêpu w zakresie przyjêcia wspomnianej dyrektywy.

Patent wspólnotowy
Przez d³ugi czas podejmowano próby osi¹gniêcia porozumienia w sprawie patentu wspólnotowego, który mia³ na celu zmniejszenie kosztów systemu patentowego w Europie, aby wspieraæ w ten
sposób innowacyjnoæ. Ustanowienie jednolitego systemu we WE prawnej ochrony w procedurach patentowych równie¿ stanowi wa¿ny cel. Niestety, wobec sta³ego sprzeciwu nielicznych
pañstw cz³onkowskich, niemo¿liwe okaza³o siê osi¹gniêcie porozumienia w tej kwestii w trakcie
prezydencji irlandzkiej, m.in. ze wzglêdu na fakt, ¿e decyzja w tej sprawie wymaga jednomylnoci Rady. Wobec takiego rozwoju wypadków szanse na osi¹gniêcie porozumienia w trakcie prezydencji holenderskiej wydaj¹ siê bardzo ograniczone. Kwestia zostanie wpisana do programu Rady,
je¿eli pañstwa cz³onkowskie sprzeciwiaj¹ce siê temu rozwi¹zaniu bêd¹ chcia³y siê przyczyniæ
w konstruktywny sposób do prze³amania impasu.
W trakcie prezydencji irlandzkiej Rada przyjê³a wspólne stanowisko w sprawie projektu dyrektywy dotycz¹cej mo¿liwoci opatentowania wynalazków maj¹cych zastosowanie w komputerach
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(patenty na oprogramowanie) wiêkszoci¹ kwalifikowan¹ pañstw cz³onkowskich. W trakcie prezydencji holenderskiej projekt ten zostanie skierowany do drugiego czytania w Parlamencie Europejskim.

Stosowanie
Czêsto zdarza siê, ¿e prawodawstwo maj¹ce na celu umocnienie rynku wewnêtrznego ju¿ istnieje, ale pañstwa cz³onkowskie nie przeprowadzaj¹ jego transpozycji do ustawodawstwa krajowego. Ten deficyt w stosowaniu szkodzi gospodarce i powinien zostaæ wyeliminowany jak
najszybciej  w Holandii oraz w innych krajach. Prezydencja holenderska zwróci uwagê na tê
kwestiê.

Prawo spó³ek i nadzór korporacyjny
Prezydencja holenderska bêdzie aktywnie d¹¿yæ do wykonania Planu dzia³añ dotycz¹cego nadzoru korporacyjnego (Action Plan on Corporate Governance) poprzez rozpatrywanie ostatnich propozycji Komisji dotycz¹cych nadzoru korporacyjnego, prawa spó³ek, a tak¿e ksiêgowoci
i kontroli.
Chodzi o uczynienie rynków kapita³owych UE bardziej wydajnymi i atrakcyjnymi oraz o wzrost
konkurencyjnoci europejskich przedsiêbiorstw. Prezydencja holenderska bêdzie d¹¿yæ do osi¹gniêcia politycznego porozumienia dotycz¹cego dyrektywy w sprawie fuzji transgranicznych.

Polityka ochrony konsumentów
Pod rz¹dami prezydencji irlandzkiej osi¹gniêto porozumienie dotycz¹ce dyrektywy w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych. Podczas prezydencji holenderskiej dyrektywa zostanie poddana
drugiemu czytaniu w Parlamencie Europejskim. Ponadto Rada i Parlament Europejski, podczas
prezydencji irlandzkiej, osi¹gnê³y równie¿ porozumienie dotycz¹ce rozporz¹dzenia w sprawie
wdro¿enia wspó³pracy w dziedzinie prawa ochrony konsumentów. Pod rz¹dami prezydencji holenderskiej Rada bêdzie kontynuowa³a debatê nad rozporz¹dzeniem znosz¹cym zakazy dotycz¹ce promocji przy sprzeda¿y.

Badania, wiedza, edukacja i innowacje
Inwestowanie w kapita³ ludzki jest wa¿ne, bo wspiera wzrost gospodarczy i jednoczenie wp³ywa
na poprawê spójnoci spo³ecznej. Edukacja tworzy fundament gospodarki opartej na wiedzy.
W tym kontekcie wzajemne uczenie siê bêdzie g³ównym tematem prezydencji holenderskiej.
Badania, rozwój technologiczny i innowacje równie¿ tworz¹ wa¿n¹ czêæ gospodarki opartej na
wiedzy. Holandia jest przekonana, ¿e w ramach dzia³añ stymuluj¹cych wzrost powinno siê powiêciæ wiêcej uwagi rozwojowi i stosowaniu trwa³ych technologii, przede wszystkim jako dodatkowemu bodcowi dla konkurencyjnoci w Unii Europejskiej.
Prezydencja holenderska powiêci szczególn¹ uwagê pracownikom nauki, dyrektywie Komisji
i zaleceniom dotycz¹cym przyjêcia naukowców z krajów trzecich, a tak¿e znaczeniu badañ podstawowych. Obecnie analizowana jest mo¿liwoæ ustanowienia europejskiej rady badawczej
w celu nadzorowania badañ podstawowych. Mobilnoæ naukowców mo¿e byæ nadal stymulowa16
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na poprzez programy wymiany i mobilnoæ studentów (z uwzglêdnieniem mo¿liwoci przenoszenia studenckiego finansowania). Promowanie mobilnoci jest równie¿ g³ównym aspektem nowej
generacji europejskich programów edukacyjnych i szkoleniowych (Leonardo i Sokrates). Skupienie siê na nowo¿ytnych jêzykach obcych i europejskim wymiarze edukacji wi¹¿e siê równie¿
z promowaniem mobilnoci.
Inn¹ wa¿n¹ kwesti¹ jest wk³ad edukacji w spójnoæ spo³eczn¹ poprzez dzia³ania maj¹ce na celu
promowanie aktywnego obywatelstwa.
Poprzez Plan dzia³añ na rzecz wzrostu inwestycji na badania i rozwój do 3% PKB Rada próbuje
zwiêkszyæ inwestycje na badania i innowacje, ze szczególnym uwzglêdnieniem wspó³pracy badawczo-rozwojowej miêdzy instytucjami naukowymi a sektorem prywatnym. Chodzi tu, na przyk³ad, o europejskie platformy technologii, o zwiêkszenie liczby naukowców i wzrost ich
mobilnoci, a tak¿e o podmioty rozpoczynaj¹ce dzia³alnoæ na podstawie nowych technologii. Ponadto prezydencja dokona oceny nowych instrumentów Szóstego Programu Ramowego na rzecz
Badañ i Innowacji, skupiaj¹c siê, miêdzy innymi, na udziale sektora prywatnego oraz ma³ych
i rednich przedsiêbiorstw (MP). Na podstawie komunikatu Komisji w sprawie przysz³oci europejskiej polityki badañ i technologii prezydencja holenderska rozpocznie przygotowania do Siódmego Programu Ramowego.

Korporacyjna odpowiedzialnoœæ spo³eczna
We wszystkich wysi³kach maj¹cych na celu promowanie bardziej dynamicznej i konkurencyjnej
gospodarki nie wolno zapomnieæ o trwa³oci rozwoju gospodarczego.
Jeden ze sposobów osi¹gniêcia tej trwa³oci prowadzi poprzez polityki, które stymuluj¹ korporacyjn¹ odpowiedzialnoæ spo³eczn¹ (CSR). Powinna ona byæ pobudzana na poziomie europejskim.
Na pocz¹tku prezydencji holenderskiej Europejskie Forum Udzia³owców przedstawi koñcowy raport zawieraj¹cy rezultaty rundy konsultacji na temat europejskiej polityki CSR. Ponadto raport ten
bêdzie zawiera³ zalecenia dla przysz³ych polityk CSR w ramach celów Strategii lizboñskiej. G³ówn¹ kwesti¹ jest uwiadomienie przedsiêbiorstwom ich w³asnych zadañ i zachêcenie ich do prowadzenia trwa³ych polityk korporacyjnych.

Telekomunikacja i spo³eczeñstwo informacyjne
Sektor technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) i telekomunikacji mo¿e wnieæ znacz¹cy
wk³ad w osi¹gniêcie celów lizboñskich. Plan dzia³añ eEuropa 2005 proponuje kilka konkretnych
dzia³añ. Prezydencja holenderska skupi siê w szczególnoci na strategicznej dyskusji na temat
przysz³ego rozwoju w dziedzinie ICT i telekomunikacji w latach 2006-2010. Innymi priorytetami
bêd¹ zabezpieczenia sieciowe i informacji, bezpieczne u¿ytkowanie Internetu, polityka czêstotliwoci, wprowadzenie telewizji cyfrowej i przygotowania do drugiej sesji wiatowego Szczytu Spo³eczeñstwa Informacyjnego (WSIS).

Energia
Ostatecznym terminem liberalizacji europejskiego rynku dostawców energii jest 1 lipca 2004 r. Zabezpieczenie dostaw jest wa¿n¹ kwesti¹ na zliberalizowanym rynku. Dlatego oczekuje siê poli17
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tycznej debaty w sprawie zdolnoci produkcyjnych elektrycznoci i wzajemnych po³¹czeñ dla
elektrycznoci i gazu ziemnego. W tym kontekcie Rada powiêci wiele uwagi kwestiom energetycznego bezpieczeñstwa miêdzy Uni¹ Europejsk¹ a Federacj¹ Rosyjsk¹. W 2001 r. UE wyznaczy³a cele do osi¹gniêcia zamierzonego poziomu trwa³ego zu¿ycia elektrycznoci w 2010 r. Na
podstawie komunikatu Komisji prezydencja holenderska przeanalizuje, czy Unia wype³nia plan,
czy te¿ konieczne bêd¹ dodatkowe dzia³ania. Szczególnej uwagi wymaga generowanie elektrycznoci za pomoc¹ przybrze¿nych turbin wietrznych jako trwa³ego ród³a energii.

Substancje chemiczne
Rozporz¹dzenie dotycz¹ce substancji chemicznych ma na celu ustanowienie jednolitego systemu
(REACH) rejestracji, oceny, ograniczenia i zezwolenia na substancje chemiczne. Proponowane rozporz¹dzenie zast¹pi³oby ponad 60 istniej¹cych dyrektyw i rozporz¹dzeñ. REACH uczyni je obowi¹zkowym dla przedsiêbiorstw, które produkuj¹, importuj¹ i wykorzystuj¹ substancje chemiczne
do zbierania informacji o cechach charakterystycznych substancji, do oszacowania ryzyka zwi¹zanego z ich u¿yciem oraz do podejmowania niezbêdnych rodków w celu kontroli ryzyka, które mog³y zidentyfikowaæ. W rezultacie po³¹czonego obowi¹zku zbierania informacji, oszacowania
ryzyka i niezale¿nego podejmowania rodków, ciê¿ar sprawdzenia zapewnienia bezpieczeñstwa
substancji chemicznych na rynku zostanie przesuniêty z administracji na przemys³.
Dokumentacja ta jest istotna zarówno z perspektywy ochrony rodowiska (bezpieczne i odpowiedzialne wykorzystywanie substancji chemicznych), jak te¿ z perspektywy przemys³u (innowacje,
handel globalny i konkurencyjnoæ). Prezydencja holenderska nie bêdzie w stanie zakoñczyæ
pierwszego czytania komponentów REACH w formie wspólnego stanowiska. Natomiast bêdzie d¹¿yæ do osi¹gniêcia jak najwiêkszego postêpu proceduralnego i rzeczowego.

Œrodowisko naturalne
Zgodnie z has³em rodowisko naturalne jako szansa prezydencja holenderska podejmie starania
w celu wzmocnienia rodowiskowego wymiaru procesu lizboñskiego. Posi³kuj¹c siê przyk³adami
efektywnych ekologicznie innowacji, Rada przeanalizuje, w jaki sposób rodowisko mo¿e siê
przyczyniæ do wype³nienia gospodarczych celów procesu lizboñskiego.
Czyste technologie s¹ istotne dla pe³nego wykorzystania synergii miêdzy sektorem prywatnym
i rodowiskiem naturalnym. Prezydencja holenderska zamierza propagowaæ znaczenie i perspektywy rodowiskowe jako trzeci filar Strategii lizboñskiej. Nieformalna Rada Ochrony rodowiska
jest powo³ana do rozpoczêcia w Europie debaty na temat rodowiska naturalnego, której rezultaty powinny byæ omawiane podczas wiosennego szczytu Rady Europejskiej w 2005 r.
Mimo impasu, jaki powsta³ w wyniku niechêci Rosji do ratyfikacji Protoko³u z Kioto, Holandia bêdzie podczas prezydencji podejmowaæ starania w celu osi¹gniêcia postêpu w dziedzinie miêdzynarodowej polityki klimatycznej. W tym kontekcie prezydencja holenderska analizuje mo¿liwoæ
przyjêcia osi¹galnej, perspektywicznej decyzji na Dziesi¹tej Konferencji Stron Konwencji Klimatycznej, która odbêdzie siê w Buenos Aires miêdzy 6 i 17 grudnia 2004 r.
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Poszukuj¹c mniej ha³aliwych, czystszych i bardziej ekonomicznych samochodów, prezydencja
holenderska w³¹czy sprawê trwa³ej mobilnoci do agendy UE. Chodzi, miêdzy innymi, o zachêcanie do wykorzystywania filtrów wêglowych w celu likwidacji emisji drobnych cz¹stek, zacienienie wymogów co do emisji CO2 i zajêcia siê problemem ha³asu u róde³ jego powstawania.
Wnioski zbli¿aj¹cej siê konferencji Energia w ruchu bêd¹ dyskutowane w Radzie Ochrony rodowiska. Poród bie¿¹cych spraw legislacyjnych prezydencja holenderska skupi siê na regulacjach
dotycz¹cych odpadów kopalnianych, gazów fluorowych i pakiecie z Aarhus. Co do tego ostatniego, celem jest przyjêcie aktów legislacyjnych niezbêdnych do zezwolenia Wspólnocie na bycie
stron¹ podczas drugiego spotkania stron Konwencji z Aarhus w 2005 r. Ponadto Holandia powiêci uwagê strategii rodowiska urbanistycznego i strategii dotycz¹cej rtêci.

Rolnictwo i bezpieczeñstwo ¿ywnoœci
Europejska polityka rolna znalaz³a siê pod presj¹. Dlatego Holandia wykorzysta swoje przewodnictwo do powiêcenia dodatkowej uwagi rozwijaj¹cemu siê rolnictwu, mimo ograniczeñ spo³ecznych. Problemem jest znalezienie równowagi miêdzy interesami gospodarczymi, spo³ecznymi
i ekologicznymi, przy uwzglêdnieniu ograniczeñ spo³ecznych w sferze produkcji i dostarczania
produktów rolnych i rodków spo¿ywczych. Obci¹¿enia administracyjne s¹ g³ównym problemem
w tej kwestii. Integracja nowych pañstw cz³onkowskich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR)
i dalsza reforma WPR s¹ równie¿ wa¿nymi problemami. Wród bie¿¹cych dokumentów legislacyjnych prezydencja holenderska skupi siê w szczególnoci na poprawkach do rozporz¹dzenia o rozwoju obszarów wiejskich i reformie europejskiego rynku cukru. Debata nad rozwojem obszarów
wiejskich bêdzie cile zwi¹zana z debat¹ nad nowymi perspektywami finansowymi. Prezydencja
zainicjuje równie¿ przegl¹d istniej¹cych rodków zwalczania ptasiej grypy.

Rybo³ówstwo
W ramach swoich wewnêtrznych i zewnêtrznych polityk rybo³ówstwa Rada skupi siê na dalszej
implementacji reformy Wspólnej Polityki Rybo³ówstwa (CFP), z naciskiem na rozwój trwa³ych
mo¿liwoci po³owowych. W konsultacji z zainteresowanymi rodowiskami Rada skupi siê na wieloletniej polityce ochrony zasobów rybnych i poprawie rodków ochrony i kontroli, które w pe³ni
uwzglêdniaj¹ czynniki rodowiskowe, gospodarcze i spo³eczne.

Przyroda
W dziedzinie ochrony przyrody Holandia bêdzie próbowa³a zaawansowaæ prace nad propozycj¹
UE dotycz¹c¹ egzekwowania prawa w dziedzinie prawa lenego, zarz¹dzania i handlu (FLEGT).
Celem tej propozycji jest zwalczanie nielegalnego wycinania lasów i handlu nielegalnymi produktami drzewnymi. Wspó³pracuj¹c blisko z Komisj¹ Europejsk¹, Holandia zorganizuje równie¿ dwudniow¹ konferencjê z okazji obchodów 25. rocznicy przyjêcia tzw. dyrektywy ptasiej. Ponadto
Holandia zapocz¹tkuje konsultacje dotycz¹ce oczekiwanego komunikatu Komisji w sprawie finansowania sieci Natura 2000. Nie jest pewne, czy Komisja wyda ten komunikat przed zakoñczeniem
prezydencji holenderskiej.
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Woda
Bezpieczeñstwo jest kamieniem wêgielnym miêdzynarodowej polityki wodnej. W lipcu, na posiedzeniu nieformalnej Rady Ochrony rodowiska, prezydencja holenderska zwróci uwagê na europejsk¹ inicjatywê ochrony przeciwpowodziowej, opart¹ na oddzielnym podejciu do ka¿dego
dorzecza. W listopadzie odbêdzie siê spotkanie zainteresowanych rodowisk w celu przygotowania europejskiej strategii morskiej, która skupi siê na jakoci rodowiska morskiego.

Planowanie przestrzenne i rozwój urbanizacji
Prezydencja holenderska skupi siê na w³¹czeniu elementów terytorialnych w politykê sektorow¹
i strukturaln¹ oraz potencjalnym wk³adzie polityki przestrzennej w osi¹ganiu celów z Lizbony
i Göteborga. Mimo ¿e planowanie przestrzenne nie nale¿y w³aciwie do obszarów polityki UE, to
jednak jest pod silnym wp³ywem ró¿nych obszarów polityki UE. Prezydencja zapocz¹tkuje proces
polityczny w celu umieszczenia strategicznej wspó³pracy w dziedzinie planowania przestrzennego w agendzie UE. Wp³yw obszarów polityki UE na planowanie przestrzenne, z naciskiem na
trwa³oæ, bêdzie przedmiotem analizy na podstawie obserwacji uzyskanych przez Europejsk¹ Sieæ
Monitorowania Planowania Przestrzennego (ESPON).
W odniesieniu do polityki urbanizacji uwaga zostanie skupiona na roli miast jako si³ napêdowych
rozwoju spo³ecznego i gospodarczego na poziomach regionalnym, krajowym i europejskim. Dokona siê po³¹czenia miêdzy potencja³em miast i znacz¹cymi problemami, które w nich wystêpuj¹. Celem jest wzmocnienie pozycji miast, na przyk³ad poprzez wspó³pracê oraz wymianê wiedzy
i dowiadczeñ miêdzy miastami, pañstwami cz³onkowskimi i Uni¹ Europejsk¹. Opracowywane s¹
obecnie wspólne ramy i priorytety oraz okrelany czas wspó³pracy.

Transport
Zgodnie z has³em Wytyczanie kierunków rozwoju transportu prezydencja holenderska skupi siê
na wspólnym podejciu do transportu miêdzynarodowego i polityki wodnej w powiêkszonej Unii.
Nieformalna Rada do spraw Transportu zwróci szczególn¹ uwagê na rozwój sektora lotniczego
i transportu morskiego na krótkim dystansie. W sektorze lotniczym dochodzi obecnie do fuzji, jak
i do powstawania nowych ma³ych przedsiêbiorstw.
W zakresie transportu morskiego na krótkim dystansie g³ównym problemem jest redukcja obci¹¿eñ administracyjnych oraz poprawa jakoci. Wa¿ne jest równie¿ wspieranie ¿eglugi po wodnych
drogach ródl¹dowych, na przyk³ad poprzez wykorzystanie innowacyjnych technologii, takich jak
Rzeczne Us³ugi Informacyjne czy elektroniczny system komunikacji. Innowacje zajm¹ g³ówne
miejsce podczas nieformalnego posiedzenia ministerialnego w sprawie innowacji infrastrukturalnych i wspomnianej konferencji Energia w ruchu dotycz¹cej trwa³ej mobilnoci. Istotne znaczenie ma równie¿ poprawa bezpieczeñstwa na drogach w Europie. Mo¿e siê do tego przyczyniæ
harmonizacja zasad dotycz¹cych praw jazdy na poziomie europejskim.

Zatrudnienie i polityka spo³eczna
Raport Europejskiego Zespo³u do spraw Zatrudnienia pod przewodnictwem Wima Koka, zatytu³owany Jobs, Jobs, Jobs wskaza³, ¿e celom lizboñskim grozi ich nieosi¹galnoæ, je¿eli pañstwa
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cz³onkowskie nie zwiêksz¹ tempa reform. Zgodnie z has³em Europa socjalna, odpowiadaj¹ca na
zmiany prezydencja holenderska dokonana zmian w agendzie polityki spo³ecznej, nadaj¹c jej
wysoki priorytet.
Agenda nicejska w zakresie polityki spo³ecznej znacz¹co wp³ynê³a na tworzenie miejsc pracy
i umo¿liwi³a dzia³ania na rzecz zmniejszenia przypadków wykluczenia spo³ecznego i ubóstwa.
Teraz wa¿nym zadaniem jest po³o¿enie fundamentów pod agendê polityki spo³ecznej na nadchodz¹cy okres. G³ówn¹ kwesti¹ w tej materii jest sposób, w jaki agenda polityki spo³ecznej mo¿e siê
przyczyniæ do osi¹gniêcia celów lizboñskich przed rokiem 2010. W tym kontekcie nale¿y siê skupiæ na realizacji istniej¹cych porozumieñ, identyfikacji przeszkód w ich wykonaniu na poziomach
europejskim i krajowym, wzajemnym uczeniu siê (na najlepszych praktykach) oraz zaanga¿owaniu i wspó³pracy wszystkich stron. G³ówne kwestie to: uruchomienie systemu zabezpieczenia spo³ecznego, mobilnoæ, po³¹czenie pracy i rodziny, szkolenie i wydajnoæ produkcji. Zagadnienia te
bêd¹ przedmiotem konferencji dotycz¹cej mo¿liwoci zatrudnienia, która odbêdzie siê w Amsterdamie w dniach 25-26 padziernika 2004 r.
Komisja og³osi³a zamiar wydania, w roku 2005, komunikatu na temat elementów agendy polityki
spo³ecznej. Holandia wykorzysta prezydencjê do skupienia siê na priorytetach i dylematach, z jakimi spotyka siê Unia Europejska i pañstwa cz³onkowskie w próbach osi¹gniêcia celów spo³ecznych Unii Europejskiej i celów zwi¹zanych z zatrudnieniem. Rezultaty tej debaty bêd¹ tematem
konferencji, której motto brzmi Europa socjalna: wywi¹¿my siê (A Social Europe: lets deliver),
która odbêdzie siê w Rotterdamie w dniach 8-9 listopada 2004 r.
Ponadto prezydencja holenderska zwróci uwagê na integracjê kobiet i mniejszoci etnicznych
z rynkiem pracy. Holandia bêdzie aktywnie d¹¿y³a do osi¹gniêcia politycznego porozumienia
w sprawie projektu dyrektywy o równym traktowaniu mê¿czyzn i kobiet w dostêpie i dostawach
dóbr i us³ug (artyku³ 13 Traktatu WE). Konferencja na temat skutecznych strategii interwencji dotycz¹cych zdrowia i bezpieczeñstwa w pracy przeanalizuje poprawê jakoci i efektywnoæ ustawodawstwa w tym obszarze.
Na podstawie Wspólnego raportu o emeryturach i rentach z 2003 r. praca bêdzie zmierzaæ w stronê niezbêdnych reform krajowych systemów emerytalnych. Wszystkie europejskie systemy emerytalne znalaz³y siê wobec tego samego wyzwania, mianowicie w jaki sposób zapewniæ stabilnoæ
w d³ugim czasie starzej¹cemu siê spo³eczeñstwu. W tym kontekcie uwaga skupiona jest w pierwszym rzêdzie na systemach opieki spo³ecznej, przed³u¿aj¹cych aktywnoæ zawodow¹ spo³eczeñstwa i rozwój drugiego filaru systemów emerytalnych. Jako czêæ podwalin do nastêpnej rundy
narodowych planów dzia³añ, prezydencja bêdzie naciskaæ na przyjêcie jesieni¹ porozumieñ dotycz¹cych celów, procedur i wskaników w dziedzinie emerytur. Ponadto Holandia bêdzie d¹¿yæ
do tego, by podjêto decyzje na temat godzin pracy i transgranicznej koordynacji zabezpieczenia
spo³ecznego oraz bêdzie próbowaæ poczyniæ postêpy równie¿ w dziedzinie promieniowania
optycznego.

Zdrowie
Program zdrowotny zdecydowanie opiera siê na wspó³pracy pañstw cz³onkowskich. G³ównym zadaniem prezydencji holenderskiej jest wspó³praca miêdzy ochron¹ zdrowia i innymi obszarami
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polityki, które wp³ywaj¹ na zdrowie, takimi jak rolnictwo i rodowisko. Temat ten bêdzie przedmiotem ró¿norodnych debat, konferencji i spotkañ ekspertów podczas prezydencji holenderskiej.
Poszczególne kwestie ³¹cz¹: zdrowie i rynek, choroby zakane, transgraniczn¹ mobilnoæ pracowników s³u¿by zdrowia oraz wszystko to, co sk³ada siê na priorytety medycyny. Ponadto uwaga powiêcona zostanie utrzymaniu i wzmocnieniu wysokiej jakoci systemu opieki zdrowotnej
w starzej¹cym siê spo³eczeñstwie, innymi s³owy: systemu powszechnego, dostêpnego i przystêpnego. Holandia bêdzie próbowa³a zrobiæ postêpy w zakresie dokumentacji na temat mobilnoci
pacjenta i miêdzynarodowych regulacji w dziedzinie zdrowia.

M³odzie¿
Prezydencja holenderska powiêci du¿o uwagi inicjatywie Europejski Rok Edukacji przez Sport
(zobacz poni¿ej). Dalsze wypracowywanie priorytetów Bia³ej Ksiêgi M³odzie¿y i wdro¿enie nowego programu dotycz¹cego m³odzie¿y bêd¹ równie¿ zawarte w agendzie.

Kultura
Prezydencja holenderska pragnie sporz¹dziæ plan prac na poziomie ministerialnym w celu ustalenia priorytetów dla przysz³ej wspó³pracy europejskiej w dziedzinie polityki kulturalnej na przynajmniej dwa lata. Zostanie nadany równie¿ priorytet propozycjom Komisji dotycz¹cym nowej
generacji programów promuj¹cych kulturê i media. Prezydencja holenderska skoncentruje siê na
mobilnoci sztuki i innych zbiorów. Inne kwestie dotycz¹ digitalizacji dziedzictwa kulturowego,
edukacji kulturalnej i ochrony w³asnoci kulturalnej.

Sport
Unia Europejska ustanowi³a rok 2004 Rokiem Edukacji przez Sport. Dlatego program powiêca du¿o uwagi edukacyjnej roli sportu. W grudniu Holandia zorganizuje imprezy zamykaj¹ce Rok. Ponadto bêdzie siê stara³a zapewniæ, by temat ten pozosta³ w agendzie po roku 2004. G³ówne
kwestie dotycz¹ sportu i coraz wiêkszego udzia³u m³odych ludzi oraz opracowania norm i wartoci poprzez promowanie sportu i wysi³ku fizycznego.

III. Wzmacnianie obszaru wolnoœci, sprawiedliwoœci i bezpieczeñstwa
Skoncentrowanie siê na przysz³oœci wspó³pracy w dziedzinie WSiSW…
Prezydencja holenderska przedstawi propozycje zmierzaj¹ce do dalszego rozwoju wspólnego europejskiego obszaru wolnoci, sprawiedliwoci i bezpieczeñstwa, od maja 2004 r. obszaru wspó³dzielonego przez 25 pañstw cz³onkowskich. Celem Rady Europejskiej spotykaj¹cej siê
w listopadzie 2004 r. bêdzie wyznaczenie nowej strategii uosabiaj¹cej unijne d¹¿enia i zamiary
polityczne w dziedzinie porz¹dku prawnego i bezpieczeñstwa, jak równie¿ to, by przez nastêpne
piêæ do siedmiu lat podejmowa³a dzia³ania oraz je kontynuowa³a.
Dzia³ania te bêd¹ w szczególnoci oparte na Traktacie z Amsterdamu oraz konkluzjach Rady Europejskiej z Tampere, które odegra³y wa¿n¹ rolê we wzmacnianiu obszaru rz¹dów prawa, w którym obywatele czuj¹ siê wolni i bezpieczni.
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Projekt konstytucji europejskiej przewiduje nowe ramy rozwoju w dziedzinie wolnoci, sprawiedliwoci i bezpieczeñstwa, które nabieraj¹ tak¿e znaczenia wobec inicjatyw podjêtych w wyniku
ataków z 11 wrzenia 2001 r. i 11 marca 2004 r. Dlatego te¿ zostan¹ uwzglêdnione propozycje
europejskiego koordynatora ds. terroryzmu. Ponadto holenderskie d¹¿enia bêd¹ oparte na ocenie
Komisji w sprawie stosowania konkluzji Rady Europejskiej z Tampere.

... oraz priorytetach w obrêbie zwyk³ego harmonogramu WSiSW
Terroryzm
Deklaracja Rady Europejskiej w sprawie terroryzmu z 25 marca 2004 r. oraz sprawozdanie europejskiego koordynatora ds. terroryzmu z czerwca 2004 r. bêd¹ wskazywa³y drogê dla dzia³añ antyterrorystycznych podczas prezydencji holenderskiej. Rozmaite grupy robocze rozpoczn¹
wdra¿anie kolejnych dzia³añ jako priorytetów. G³ówne zagadnienia dotycz¹ polepszenia wspó³pracy miêdzy wywiadem a s³u¿bami wewnêtrznymi oraz miêdzy tymi s³u¿bami a policj¹, terminowego wdra¿ania istniej¹cych ju¿ instrumentów oraz wdra¿ania ulepszeñ opartych na wynikach
ocen pañstw cz³onkowskich na polu terroryzmu oraz walki z terroryzmem wykorzystuj¹cym broñ
chemiczn¹, biologiczn¹, promieniotwórcz¹ i j¹drow¹ (CBRN).
Prezydencja holenderska bêdzie wytrwale d¹¿yæ do osi¹gniêcia decyduj¹cego postêpu w zakresie
przyjêcia trzeciej dyrektywy dotycz¹cej prania brudnych pieniêdzy, która odnosi siê równie¿ do likwidacji róde³ finansowania terrorystów. Ponadto na poziomie ogólnoeuropejskim podjêta zostanie debata na temat przejrzystoci i przepisów dotycz¹cych organizacji o celu niezarobkowym.
Zostanie poddany ocenie europejski mechanizm zamra¿ania aktywów terrorystów i organizacji
terrorystycznych.

Odsy³anie
Dla Holandii integraln¹ czêci¹ rodków s³u¿¹cych zwalczaniu nielegalnej imigracji jest rozwój
europejskiej polityki w sprawie formularzy odsy³ania, poniewa¿ jest ona docelow¹ czêci¹ tych
rodków i ma równie¿ efekt zapobiegawczy ze wzglêdu na przes³anie. Odsy³anie osób ubiegaj¹cych siê o azyl, których wnioski zosta³y odrzucone, a tak¿e nielegalnych imigrantów do krajów
pochodzenia mo¿e przebiegaæ bardziej efektywnie na poziomie europejskim. Dlatego te¿ Holandia ma zamiar podj¹æ dzia³ania przygotowawcze przyjête podczas prezydencji irlandzkiej jako
pierwszy zintegrowany wspólnotowy program odsy³ania, na który przeznaczono 15 mln euro
w 2005 r. Podczas prezydencji holenderskiej Rada przedyskutuje równie¿ nowe mandaty negocjacyjne dla wspólnotowych umów o readmisji, wspólne operacje odsy³ania (np. loty czarterowe)
oraz dyrektywê w sprawie minimalnych standardów w procedurach odsy³ania.

Polityka integracyjna
Zintegrowane podejcie do udzielania azylu oraz imigracji na terytorium Unii Europejskiej wymaga dok³adnego przyjrzenia siê wszystkim ogniwom w ³añcuchu migracyjnym. Europejska polityka
migracyjna i azylowa mo¿e byæ skuteczna tylko wtedy, gdy zawiera wyran¹ politykê integracyjn¹. Kwestia integracji coraz czêciej pojawia siê w harmonogramach prac pañstw cz³onkowskich.
Mo¿na osi¹gn¹æ daleko id¹ce porozumienie w tej sprawie na poziomie ogólnoeuropejskim. Ho23
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landia zawsze popiera³a rozwijanie polityki integracyjnej w spójnych ramach UE, a podczas swej
prezydencji bêdzie wytrwale d¹¿yæ do osi¹gniêcia porozumienia w kwestii podstawowych zasad
polityki integracyjnej.

Stosunki zewnêtrzne
Stosunki zewnêtrzne Unii Europejskiej w zakresie polityki migracyjnej i azylowej stoj¹ w obliczu
licznych i znacz¹cych wyzwañ. Najwy¿szym z priorytetów jest zacienienie wspó³pracy z krajami trzecimi w zwi¹zku z zewnêtrznymi komponentami polityki odsy³ania. Komisja wyda komunikat na temat zacieniania europejskiej polityki ponownego przyjmowania, który wyznaczy liniê
postêpowania. Odbêdzie siê tak¿e dyskusja na temat wiêkszej ochrony uchodców w regionie, na
podstawie komunikatu Komisji wydanego na wniosek Rady Europejskiej z Salonik.

Granice i bezpieczeñstwo
Wprowadzenie Systemu Informacji Wizowej (VIS), zaplanowane najwczeniej na po³owê roku
2007, stanowi wa¿ny krok w stronê skuteczniejszej i odbywaj¹cej siê na wy¿szym poziomie standaryzacji wspó³pracy europejskiej w walce z nielegaln¹ imigracj¹ oraz we wspieraniu rodków
umo¿liwiaj¹cych odsy³anie cudzoziemców nielegalnie zamieszka³ych w pañstwach cz³onkowskich do ich kraju pochodzenia.
Agencja ds. zarz¹dzania granicami zewnêtrznymi powinna osi¹gn¹æ zdolnoæ operacyjn¹ przed
1 stycznia 2005 r. Ponadto Holandia planuje doprowadziæ do pomylnego koñca prace nad zmianami we wspólnym podrêczniku kontroli granic zewnêtrznych, uwzglêdniaj¹cymi najlepsze praktyki.
W przysz³oci wizy, dokumenty pobytowe oraz paszporty bêd¹ musia³y zawieraæ biometryczne
cechy identyfikacyjne. Jest to istotne w walce z nielegaln¹ imigracj¹ oraz w walce z terroryzmem
(jak równie¿ w stosunkach UE  USA). Komisja przedstawi³a wniosek dotycz¹cy zawierania biometrycznych cech identyfikacyjnych w paszportach, a zgoda polityczna na zawieranie biometryki w wizach i paszportach zosta³a ju¿ osi¹gniêta.

Rzym II (prawo w³aœciwe dla zobowi¹zañ nieumownych)
Dotyczy projektu rozporz¹dzenia w sprawie prawa w³aciwego dla zobowi¹zañ nieumownych.
Rzym II to priorytet ze wzglêdu na to, ¿e nie jest jasne, jakie prawo jest w³aciwe dla czynów niedozwolonych. Prowadzi to do ró¿nic w obrêbie Unii Europejskiej, które maj¹ negatywny wp³yw
na rynek wewnêtrzny. Przed koñcem prezydencji holenderskiej powinna zostaæ zakoñczona dok³adna analiza projektu oraz, w razie koniecznoci, powinna zostaæ ustalona liczba politycznych
elementów debaty.

Procedura europejskiego nakazu zap³aty
Dotyczy przyjêcia jednolitego zbioru procedur dla niewzruszalnych roszczeñ pieniê¿nych. Europejski nakaz zap³aty powinien byæ uznany za priorytet, poniewa¿ bezporednio wspiera rynek wewnêtrzny. Przed koñcem prezydencji holenderskiej powinno zostaæ osi¹gniête wstêpne
porozumienie na temat zakresu i zasad projektu.
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Konkretne przeszkody we wspó³pracy transgranicznej w dziedzinie prawa cywilnego
W ramach wieloletniego programu WSiSW Holandia planuje w³¹czyæ do jego g³ównych celów
miêdzynarodowe prawo proceduralne. Rozporz¹dzenia i dyrektywy w sprawie prawa proceduralnego, które zosta³y lub zostan¹ przyjête w ramach wspó³pracy w dziedzinie prawa cywilnego, ukazuj¹ kilka istotnych przeszkód, zw³aszcza w odniesieniu do transgranicznego wiadczenia us³ug,
problemów jêzykowych, ró¿nic w terminach oraz sposobie ich obliczania i znacznie ró¿ni¹cych
siê od siebie kosztów ró¿nych procedur w poszczególnych pañstwach cz³onkowskich. Bardzo
istotne jest usuniêcie tych przeszkód na drodze cilejszej wspó³pracy miêdzy pañstwami cz³onkowskimi.

Wspó³praca s¹dowa w sprawach karnych
Prezydencja holenderska z nies³abn¹cym zaanga¿owaniem bêdzie kontynuowaæ prace nad programem rodków wzajemnego uznawania decyzji i orzeczeñ s¹dowych w sprawach karnych. Ataki terrorystyczne podkrelaj¹ niezmiern¹ wagê skutecznej i szybkiej wspó³pracy miêdzy
pañstwami cz³onkowskimi w sprawach karnych, która mo¿e przybraæ kszta³t wzajemnego uznawania decyzji, wspierania wymiany informacji oraz zbli¿ania przepisów prawnych.
Wzajemne uznawanie: rozwijanie zasady wzajemnego uznawania na polu w³aciwych instrumentów mo¿e siê znacz¹co przyczyniæ do polepszenia wspó³pracy. Projekt decyzji ramowej w sprawie europejskiego wniosku dowodowego (European Evidence Warrant) bêdzie odgrywa³ w tej
kwestii g³ówn¹ rolê.
Wymiana informacji: podczas prezydencji holenderskiej Rada przedyskutuje wniosek Komisji
o polepszenie wymiany informacji na ka¿dym etapie procedury karnej poprzez zobowi¹zanie
pañstw cz³onkowskich do przekazania informacji Europolowi oraz Eurojust. Ponadto Holandia bêdzie d¹¿yæ do wprowadzenia ulepszeñ na poziomie operacyjnym.
Prace zaczn¹ siê od oceny wniosku wielu pañstw cz³onkowskich dotycz¹cego przechowywania
danych o ruchu w sieci przez operatorów telekomunikacyjnych. Przyjêcie tej decyzji ramowej planowane jest przed czerwcem 2005 r. Zupe³nie inn¹ spraw¹, pozostaj¹c¹ jednak w zasiêgu tematycznym tej oceny, jest przyjêcie decyzji ramowej zacieniaj¹cej ramy prawa karnego w walce
przeciw zanieczyszczeniom spowodowanym przez statki. Oprócz tego prezydencja holenderska
rozpocznie negocjacje w sprawie wniosku Komisji o rozszerzeniu niektórych praw w postêpowaniu karnym w Unii Europejskiej.

Zwalczanie przestêpczoœci zorganizowanej
Holandia wykona pierwszy krok w stronê rozwijania strategicznej koncepcji na polu przestêpczoci zorganizowanej, w odpowiedzi na istniej¹c¹ w obrêbie Unii Europejskiej potrzebê sformu³owania zasad polityki zwalczania przestêpczoci zorganizowanej oraz zwi¹zanego z ni¹ ustalenia
priorytetów ledczych na poziomie UE. Strategiczna koncepcja pocz¹tkowo zwróci siê w stronê
wdro¿enia oraz dzia³ania istniej¹cych instrumentów i instytucji oraz zwi¹zków miêdzy nimi.

25

MONITOR EUROPEJSKI

Narkotyki
Strategia antynarkotykowa UE oraz plan dzia³ania w sprawie narkotyków (2000-2004) zbli¿aj¹ siê
do koñca. Prezydencja holenderska rozpatrzy rozwiniêcie nowej strategii antynarkotykowej na lata 2005-2012, buduj¹c j¹ na wynikach konferencji, która odby³a siê podczas prezydencji irlandzkiej i nosi³a tytu³ Strategia antynarkotykowa UE: Droga naprzód, i ustali³a najbardziej znacz¹ce
kwestie. Rada Europejska w grudnia 2004 r. zatwierdzi now¹ strategiê.

Rozwój SIS II
W miarê mo¿liwoci Rada doprowadzi do koñca bie¿¹ce dzia³ania wspieraj¹ce rozwój i wprowadzenie SIS II (System Informacji Schengen), w³¹cznie z decyzjami dotycz¹cymi d³ugoterminowego
strategicznego i operacyjnego zarz¹dzania systemem, jego finansowania i lokalizacji. W tym kontekcie rozpatrzy równie¿, jak SIS II móg³by siê przyczyniæ do walki z terroryzmem.

Wspó³praca policyjna
Po zamachach w Madrycie istotn¹ rzecz¹, miêdzy innymi, jest zacienienie operacyjnej wspó³pracy policyjnej w Unii Europejskiej. Prezydencja holenderska potraktuje jako priorytet usuniêcie
przeszkód, przed jakimi staj¹ s³u¿by policyjne w zwi¹zku z operacjami transgranicznymi i transgraniczn¹ wspó³prac¹. Ponadto rozszerzy istniej¹ce formalne i nieformalne sieci UE, takie jak sieæ
ochrony osób publicznych oraz sieæ ³¹cz¹ca ró¿ne rodzaje oddzia³ów policji transportowej. Do innych wa¿nych kwestii nale¿¹ wysi³ki w celu zwalczania transgranicznych przestêpstw samochodowych, uczciwoæ policji, wdro¿enie wspólnych zespo³ów dochodzeniowo-ledczych oraz
walka z fa³szowaniem euro.

IV. Skuteczna, spójna i zaanga¿owana polityka zagraniczna
Skuteczna, spójna i zaanga¿owana polityka zagraniczna jest jednym z g³ównych celów prezydencji holenderskiej. Buduj¹c j¹ na podstawie priorytetów wymienionych w Irlandzko-Holenderskim
Programie Operacyjnym na rok 2004, prezydencja holenderska po³o¿y szczególny nacisk na cztery nastêpuj¹ce kwestie z harmonogramu unijnych spraw zagranicznych: Azjê, Bliski i rodkowy
Wschód, efektywn¹ wielostronnoæ oraz dalszy rozwój Europejskiej Polityki Bezpieczeñstwa
i Obronnej (EPBiO). Oczywiste jest, ¿e prezydencja bêdzie tak¿e zwracaæ uwagê na sprawy bie¿¹ce oraz inne kwestie regionalne i tematyczne. Znacz¹ce wydarzenia mog¹, w szczególnoci,
wp³yn¹æ na zmianê priorytetów prezydencji.

Azja
W ci¹gu ostatnich lat znaczenie stosunków Unii z Azj¹ istotnie siê zwiêkszy³o. Prawie wszystkie
elementy polityki zagranicznej, które s¹ wa¿ne dla Unii Europejskiej, odgrywaj¹ du¿¹ rolê w jej
stosunkach z tym dynamicznym regionem: polityka handlowa, problemy zwi¹zane z rozwojem (w
tym HIV/AIDS), nierozprzestrzenianie broni masowej zag³ady, terroryzm, stabilnoæ i rozwój zwi¹zany z rz¹dami prawa i demokracj¹, dobre rz¹dy i prawa cz³owieka. Unia Europejska musi wykorzystaæ gospodarcze stosunki z Azj¹, dlatego te¿ prezydencja holenderska ma w planach
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rozwiniêcie zrównowa¿onej, strategicznej wiêzi, przy zachowaniu czujnoci wobec mo¿liwoci
wypracowania wyników, które mog¹ byæ osi¹gniête na bie¿¹co. Stosunkowo du¿a lista spotkañ zaplanowanych na drug¹ po³owê 2004 r., w tym spotkanie na szczycie z Chinami, Indiami i Kore¹
Po³udniow¹ oraz Szczyt Azja  Europa (ASEM) to du¿e szanse w tym kierunku. Zw³aszcza ASEM
mo¿e pos³u¿yæ zacienieniu stosunków miêdzy Azj¹ a Uni¹ Europejsk¹ we wszystkich dziedzinach. Spotkanie na szczycie UE  Chiny bêdzie zdominowane nie tylko przez sprawy gospodarcze (WTO), lecz zwróci siê tak¿e w stronê takich kwestii politycznych jak prawa cz³owieka oraz,
byæ mo¿e, embargo na dostawy broni. Oprócz poprawy wspó³pracy gospodarczej harmonogram
szczytu UE  Indie obejmie zagadnienia polityki regionalnej. Wed³ug oczekiwañ szczyt UE  Korea Po³udniowa uwzglêdni sprawy handlu oraz sytuacjê na Pó³wyspie Koreañskim.

Partnerstwo strategiczne z krajami basenu Morza Œródziemnego oraz Bliskiego Wschodu
Unia Europejska wierzy w znaczenie zintegrowanej strategii wobec Bliskiego i rodkowego
Wschodu. G³ównym celem jest pog³êbienie stosunków z krajami w tym regionie oraz promowanie reform w tych krajach. Na podstawie decyzji Rady Europejskiej z czerwca oraz dziêki wynikom jej pracy, jak choæby czerwcowe szczyty UE  USA oraz G-8, prezydencja holenderska stoi
wobec wyzwania rozwoju d³ugoletnich, anga¿uj¹cych ca³¹ UE wysi³ków, z naciskiem na wspieranie reform politycznych (swobody obywatelskie, spo³eczeñstwo obywatelskie i media), gospodarczych i spo³ecznych. Ponadto prezydencja oceni, w jaki sposób Unia jest w stanie wspó³pracowaæ
z krajami tego regionu w obszarze europejskiej polityki bezpieczeñstwa. Wspieranie w³asnoci lokalnej oraz koordynacja z projektem USA Greater Middle East (Bliski i rodkowy Wschód) tak¿e
nale¿¹ do wa¿nych kwestii. Wysi³ki UE musz¹ siê oczywicie uzupe³niaæ i ³¹czyæ z dzia³aniami
innych organizacji miêdzynarodowych, takich jak Organizacja Narodów Zjednoczonych oraz, potencjalnie, NATO. Ponadto Holandia bêdzie próbowa³a zbadaæ, czy impas w procesie pokojowym
na Bliskim Wschodzie mo¿e zostaæ prze³amany, co ma równie¿ znaczenie dla osi¹gniêcia postêpu w partnerstwie strategicznym z krajami basenu Morza ródziemnego oraz Bliskim Wschodem
jako ca³oci¹.

Efektywny multilateralizm i wspó³praca z partnerami
Efektywny multilateralizm jest g³ównym aspektem polityki zagranicznej UE. Unia Europejska powinna nie tylko wspieraæ wysi³ki Organizacji Narodów Zjednoczonych zmierzaj¹ce do zmniejszenia biedy i wsparcia rozwoju gospodarczego, lecz tak¿e utrzymywaæ miêdzynarodowy pokój
i bezpieczeñstwo. Wspó³praca Unii Europejskiej z Organizacj¹ Narodów Zjednoczonych na polu
zapobiegania konfliktom i zarz¹dzania sytuacjami kryzysowymi powinna byæ dalej rozwijana.
Wychodz¹c od europejskiej strategii bezpieczeñstwa, która zosta³a przyjêta w grudniu 2003 r., prezydencja holenderska bêdzie d¹¿yæ do polepszania wspó³pracy wielostronnej oraz osi¹gniêcia
konkretnych rezultatów w obszarach takich jak: nierozprzestrzenianie broni masowej zag³ady,
walka z terroryzmem i handel. Mo¿na to osi¹gn¹æ, na przyk³ad, bior¹c aktywny udzia³ w dyskusji
o reformie ONZ, rozwijaj¹c i wdra¿aj¹c plan dzia³añ UE w sprawie nierozprzestrzeniania broni
masowej zag³ady oraz w³¹czaj¹c postanowienia o nierozprzestrzenianiu takiej broni do nowych
umów z krajami trzecimi. Ponadto Unia Europejska bêdzie musia³a przeprowadziæ wewnêtrzne re-

27

MONITOR EUROPEJSKI

formy, zwiêkszaj¹c spójnoæ i skutecznoæ rozmaitych instrumentów UE do walki z terroryzmem
oraz wspieraj¹c programy antyterrorystyczne w krajach szczególnie nara¿onych na ataki.
W odniesieniu do wielostronnego systemu handlu negocjacje WTO w ramach Programu rozwoju
z Doha równie¿ zajm¹ wysok¹ pozycjê w miêdzynarodowych terminarzach gospodarczych na
nadchodz¹ce miesi¹ce. Unia bêdzie musia³a wnieæ aktywny wk³ad w te negocjacje, jednoczenie
przedstawiaj¹c zdecydowanie swe stanowisko na spotkaniach z krajami trzecimi. Polepszona integracja oraz skuteczniejszy udzia³ krajów rozwijaj¹cych siê w wielostronnym systemie handlu jest
g³ówn¹ przes³ank¹ rundy z Doha. Celem jest wypracowanie porozumienia w ramach negocjacji
do koñca rundy przed koñcem lata. Ramy te mog¹ zostaæ wówczas przed³u¿one a¿ do nastêpnej
konferencji ministrów WTO w 2005 r. Fakt, ¿e poci¹gnie to za sob¹ trudne decyzje, na przyk³ad
w zwi¹zku z dotacjami dla gospodarstw rolnych, wzmacnia potrzebê szerokiej koordynacji na rozmaitych forach, w tym i le¿¹cych poza utartymi cie¿kami polityki handlowej. Polityka handlowa
oraz inwestycje bêd¹ równie¿ wa¿nymi kwestiami na polu dwustronnych stosunków gospodarczych podczas ró¿nych spotkañ na szczycie (np. z Chinami i Indiami) oraz innych spotkañ, w których wemie udzia³ Unia Europejska.
Inne g³ówne zagadnienia w terminarzu polityki handlowej podczas drugiej po³owy 2004 r. obejmuj¹ konsekwencje powiêkszenia UE, wniosek Rosji o wst¹pienie do WTO, umowê o stowarzyszeniu miêdzy Uni¹ Europejsk¹ i krajami Mercosur oraz poprawkê do Systemu Powszechnych
Preferencji.
Holandia podczas swojej prezydencji przeprowadzi przygotowania do nale¿¹cego do polityki Komisji ONZ ds. zrównowa¿onego rozwoju Roku Wody, systemów sanitarnych i ludzkich osiedli.
Ponadto Holandia rozpocznie tam, gdzie to konieczne, przygotowania do Najwa¿niejszego Wydarzenia 2005, przygotowywanego przez Organizacjê Narodów Zjednoczonych w celu oceny
rezultatów szczytów ONZ oraz osi¹gania wyznaczonych na nich celów.

Europejska Polityka Bezpieczeñstwa i Obrony
Podczas trwania prezydencji holenderskiej wdro¿enie strategii bezpieczeñstwa Unii Europejskiej
bêdzie mia³o tak¿e wp³yw na Europejsk¹ Politykê Bezpieczeñstwa i Obrony (EPBiO). Trwaj¹ przygotowania do pierwszej wiêkszej operacji zarz¹dzania kryzysem zbrojnym dowodzonej przez UE
w Boni i Hercegowinie. Holandia bêdzie aktywnie stara³a siê u³atwiæ ³agodne przejcie miêdzy wychodz¹cymi si³ami stabilizacyjnymi dowodzonymi przez NATO (SFOR) a now¹ misj¹ dowodzon¹
przez UE. W tym kontekcie powiêci tak¿e uwagê skutecznej wspó³pracy z si³ami NATO pozostaj¹cymi jeszcze w regionie. Co wiêcej, Holandia bêdzie stanowczo opowiadaæ siê za pomylnym
kontynuowaniem dowodzonej przez UE misji si³ policyjnych w Macedonii oraz Boni i Hercegowinie. W zale¿noci od rozwoju sytuacji na arenie miêdzynarodowej oraz w³asnych priorytetów
i mo¿liwoci, Unia Europejska jest gotowa poprowadziæ tak¿e inne operacje zarz¹dzania zbrojnymi sytuacjami kryzysowymi oraz kryzysami dotycz¹cymi ludnoci cywilnej. Oprócz wspó³pracy
z NATO bêdzie to wymaga³o dobrej wspó³pracy z Organizacj¹ Narodów Zjednoczonych.
Podczas swego przewodnictwa Holandia bêdzie równie¿ stanowczo opowiadaæ siê za dalszym
wzmocnieniem zbrojnego i obywatelskiego potencja³u Unii z³o¿onej z 25 pañstw cz³onkowskich,
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na przyk³ad rozwijaj¹c nowy cel zdolnoci obronnych, tzw. Cel Zasadniczy (Headline Goal) 2010.
Nowy Cel Zasadniczy podkrela potrzebê wyeliminowania bie¿¹cych s³aboci, a tak¿e ustanawia
nowe wymagania dla szybkich zmian rozmieszczenia, trwa³oci i interoperacyjnoci. Na pocz¹tku zostan¹ rozwiniête kryteria oraz standardy pomiaru postêpów w osi¹ganiu zdolnoci zbrojnej.
Holandia bêdzie d¹¿yæ do oceny planu dzia³añ dotycz¹cego europejskich zdolnoci obronnych
(ECAP), czêciowo ze wzglêdu na rozpoczêcie dzia³alnoci podczas jej prezydencji Europejskiej
Agencji Obrony, której celem jest promowanie wspó³pracy miêdzy pañstwami cz³onkowskimi oraz
pomaganie im w modernizacji si³ zbrojnych.
Koncepcja grup bojowych zdolnych do szybkiego przemieszczania siê, przyjêta podczas prezydencji irlandzkiej, bêdzie rozbudowywana. Od 2007 r. te grupy bojowe, oddzia³y wojskowe o sile ok. 1500 ¿o³nierzy, w ci¹gu piêtnastu dni powinny byæ w gotowoci do wyjazdu
w pozaeuropejskie rejony kryzysu. Jesieni¹ prezydencja zaprosi pañstwa cz³onkowskie do og³oszenia ich udzia³u w tej inicjatywie.
W zwi¹zku z rozwijaniem potencja³u Holandia powiêci szczególn¹ uwagê koordynacji i wspó³pracy miêdzy UE a NATO, na podstawie postanowieñ umów Berlin Plus. Ponadto Holandia bêdzie d¹¿yæ do polepszenia przejrzystoci oraz wspó³pracy miêdzy Uni¹ Europejsk¹ a NATO
w szerokim zakresie spraw, w tym nierozprzestrzeniania broni masowej zag³ady oraz walki z terroryzmem.
Na obszarze zarz¹dzania kryzysami obejmuj¹cymi ludnoæ cywiln¹ Holandia bêdzie siê stanowczo domagaæ poprawy jakoci i dostêpnoci istniej¹cego potencja³u policyjnego i s¹dowego oraz
powiêcenia uwagi skoordynowanemu przemieszczaniu zasobów cywilnych i wojskowych w operacjach zarz¹dzania kryzysami.
Holandia bêdzie wspieraæ zintegrowane dzia³ania UE na obszarach obecnego lub wygas³ego konfliktu. Oznacza to, miêdzy innymi, ¿e fundusze takie jak Peace Facility for Africa bêd¹ wykorzystywane
z ostro¿noci¹. W tym kontekcie Holandia mo¿e skorzystaæ z dowiadczeñ zebranych podczas
dzia³ania Funduszu Stabilnoci powo³anego w 2004 r. W swoich dzia³aniach bêdzie wspiera³a podejmowanie decyzji oraz wprowadzanie ich w ¿ycie wobec dzia³añ Peace Facility for Africa.

Stosunki z USA
Zacienianie stosunków miêdzy UE a USA wymaga nowego wymiaru polityki gospodarczej i zagranicznej. Mianowanie nowej Komisji, wybory prezydenckie w USA oraz brak jakiegokolwiek
szczytu UE  USA w drugiej po³owie roku ka¿¹ myleæ realistycznie o spodziewanych wynikach.
Obszary, na których potrzebny jest rozwój wspó³pracy, obejmuj¹: stosunki handlowe, walkê z terroryzmem oraz rodkowy i Bliski Wschód. Prezydencja holenderska bêdzie pracowaæ na rzecz tego, by stosunki transatlantyckie, w tym wspó³praca gospodarcza i stosunki handlowe, zosta³y
zacienione na podstawie konkretnego harmonogramu.

Stosunki z krajami Europy Wschodniej i Azji Œrodkowej
Podczas prezydencji holenderskiej stosunki z krajami Europy Wschodniej i Azji rodkowej otrzymaj¹ nowy impuls po spotkaniach na szczycie z Rosj¹ i Ukrain¹. Ponadto Holandia oceni, jak
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Unia Europejska pomaga rozwi¹zaæ konflikty w regionie, przy czym bêdzie mog³a siê powo³aæ na
dowiadczenia zdobyte podczas przewodniczenia OBWE.

Afryka
Ze wzglêdu na zacofanie i biedê znacznej czêci Afryki prezydencja holenderska przypisuje wysoki priorytet usuwaniu biedy, walce z AIDS, wspieraniu wzrostu gospodarczego oraz przyczynianiu siê do pokoju i bezpieczeñstwa w Afryce. Bardzo wa¿ny jest postêp w dialogu miêdzy UE
i Afryk¹. Ponadto Holandia bêdzie d¹¿yæ do udzia³u w bie¿¹cych negocjacjach umów o partnerstwie gospodarczym oraz przyspieszaæ je tam, gdzie to mo¿liwe. Podczas prezydencji holenderskiej zostan¹ tymczasowo ocenione plany polityki pañstwowej UE w ramach umowy z Cotonou.
Równie¿ sama umowa bêdzie podlegaæ ocenie. Je¿eli Komisja uwzglêdni to w swoim wniosku dotycz¹cym perspektyw finansowych, Holandia spróbuje przyspieszyæ decyzjê dotycz¹c¹ zintegrowania Europejskiego Funduszu Rozwoju z bud¿etem UE.

Wspó³praca na rzecz rozwoju
Unia Europejska jest g³ówn¹ postaci¹ na polu wspó³pracy na rzecz rozwoju: ponad po³owa wszystkich publicznych funduszy wspieraj¹cych rozwój pochodzi z Unii Europejskiej (to znaczy od Komisji i pañstw cz³onkowskich). Jest ona tak¿e g³ównym partnerem handlowym wielu krajów
rozwijaj¹cych siê. Podczas swej prezydencji Holandia skoncentruje siê na trzech celach: polepszeniu skutecznoci i przejrzystoci europejskiej wspó³pracy na rzecz rozwoju, przestrzeganiu
umów miêdzynarodowych oraz popieraniu efektywnego multilateralizmu. Holandia bêdzie d¹¿yæ
do osi¹gniêcia tych celów, podejmuj¹c wysi³ki w wielu obszarach.
Holandia bêdzie stanowczo opowiadaæ siê za kontynuacj¹ obecnej reformy europejskiej wspó³pracy na rzecz rozwoju. Podczas prezydencji holenderskiej odbêdzie siê dyskusja nad rocznym
sprawozdaniem Komisji za rok 2003, po czym Rada odbêdzie sw¹ doroczn¹ debatê na temat skutecznoci polityki zagranicznej UE. Stworzy to szansê na do³¹czenie, w odpowiednim czasie,
wniosków dotycz¹cych zarz¹dzania bud¿etem przez Komisjê oraz umiejscowienie zasobów w cyklu bud¿etowym i w cyklu planowania. Wprowadzenie umów w sprawie spójnoci, uzupe³niania
siê i wspó³pracy, uzgodnionych przez Radê Europejsk¹ z Barcelony, jest równie¿ bardzo wa¿ne dla
skutecznoci europejskiej wspó³pracy na rzecz rozwoju. Na podstawie odpowiednich propozycji
projektów Holandia bêdzie siê stara³a osi¹gn¹æ postêp w sprawie spójnoci i wesprzeæ dalsze podejmowanie decyzji. Poprzez, na przyk³ad, przyjêcie konkluzji Rady w sprawie partnerstwa publiczno-prywatnego wzronie rola sektora prywatnego w europejskiej wspó³pracy na rzecz
rozwoju. W kwietniu Rada postanowi³a powo³aæ grupê robocz¹ ad hoc, która mia³a za zadanie
oceniæ propozycje wsparcia harmonizacji i koordynacji w obrêbie Unii Europejskiej. Grupa ta zakoñczy dzia³alnoæ podczas prezydencji holenderskiej.
Zgodnie z lini¹ prac wyznaczon¹ podczas prezydencji irlandzkiej, Holandia zaplanuje wiele spotkañ
na temat walki z HIV/AIDS. Na spotkaniach tych, miêdzy innymi, przedyskutowane zostan¹ rola
informacji publicznej o AIDS oraz znaczenie dostêpnoci rodków ochrony zdrowia w zakresie
rozrodczoci. Dziesi¹ta rocznica Miêdzynarodowej Konferencji na temat Ludnoci i Rozwoju (Kair 1994) stworzy okazjê do skupienia uwagi na zdrowiu oraz na polepszeniu i przyspieszeniu przy30
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jêcia postanowieñ przyjêtych w Kairze. Pomylne przyjêcie terminarza z Kairu przyczyni siê do
zmniejszenia biedy, równoci p³ci, polepszenia statusu kobiet oraz walki z HIV/AIDS, które s¹
g³ównymi celami europejskiej polityki na rzecz rozwoju.

Wspó³praca konsularna
Podczas swej prezydencji Holandia ma zamiar podj¹æ dwie szczególne inicjatywy s³u¿¹ce
wzmocnieniu wspó³pracy konsularnej. Pierwsza z nich dotyczy wspó³pracy operacyjnej i politycznej w rozwi¹zywaniu przypadków porwañ, które dotycz¹ obywateli UE w pañstwach trzecich.
Druga inicjatywa dotyczy powo³ania wspólnych zespo³ów pogotowia konsularnego mog¹cych
wiadczyæ pomoc w przypadku powa¿nych katastrof. Holandia ma nadziejê, ¿e dziêki tym inicjatywom przyczyni siê do bezpieczeñstwa i dobrobytu obywateli UE.
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