Konkluzje Rady Europejskiej
W dniach 15 – 16 października 2008 r. pod przewodnictwem Nicolasa Sarkozy’ego zebrała
się Rada Europejska.
W kontekście trwającego międzynarodowego kryzysu gospodarczego i finansowego, Rada
Europejska podkreśliła swoją jedność, wyraŜając zdeterminowanie na rzecz działań
obliczonych na ustabilizowanie europejskiego systemu finansowego oraz zapewnienia
ochrony interesów właścicieli depozytów w sposób całościowy i skoordynowany.
Rada potwierdziła w ten sposób zasady ustalone podczas niedawnego Szczytu Eurogrupy.
Zdecydowała o zastosowaniu mechanizmu umoŜliwiającego szybką i skoordynowaną reakcję
w sytuacjach kryzysowych. Zdecydowała o wzmocnieniu na poziomie europejskim systemu
nadzoru oraz norm ostroŜnościowych. Z zadowoleniem powitała przyjęcie standardów
rachunkowości odzwierciedlających prawidłową wartość aktywów. Rada Europejska przyjęła
ponadto inicjatywę Przewodniczącego, aby pracować z partnerami międzynarodowymi
na rzecz przebudowy międzynarodowego systemu finansowego i ustanowienia nowego
modelu światowego zarządzania. W tym kontekście Przewodniczący Rady Europejskiej wraz
z Przewodniczącym Komisji spotkają się pod koniec tego tygodnia z Prezydentem Stanów
Zjednoczonych.
Rada Europejska potwierdziła, iŜ celem grudniowego posiedzenia Rady jest wspólne
porozumienie co do pakietu „energia – zmiany klimatyczne”. Aby do tego doprowadzić
zgodziła się na zintensyfikowanie prac Prezydencji oraz Komisji. Odnośnie bezpieczeństwa
energetycznego Rada ustanowiła zestaw konkretnych wytycznych, które zostaną wdroŜone
w nadchodzących miesiącach.
Rada przyjęła Europejski Pakt o Imigracji i Azylu. Od tej chwili Pakt stanowi dla Unii i jej
państw członkowskich podstawę wspólnej polityki imigracyjnej i azylu, której przyświeca
idea solidarności państw członkowskich i współpracy z państwami trzecimi. PowyŜsza
wspólna polityka powinna doprowadzić do efektywnego zarządzania strumieniami
migracyjnymi, nie tylko w interesie państw przyjmujących, ale równieŜ krajów pochodzenia
oraz samych migrantów.
Rada Europejska wysłuchała analizy dokonanej przez premiera Irlandii na temat referendum
w sprawie Traktatu Lizbońskiego w tym kraju. Ustaliła, Ŝe powróci do tego zagadnienia
w grudniu w celu określenia rozwiązania sytuacji i planu działania w 2009 r.
Rada Europejska przyjęła skład Rady Mędrców, zaproponowany przez jej Przewodniczącego
Felipe Gonzaleza oraz dwóch Zastępców Przewodniczącego. Rada Mędrców wkrótce
rozpocznie prace.
Ponadto, w zakresie stosunków zewnętrznych, Rada dokonała przeglądu wdroŜenia przez
Rosję postanowień porozumienia z 8 września, sytuacji w Gruzji oraz stosunków UE
ze wschodnimi sąsiadami.
Szczyt UE-Rosja, który odbędzie się 14 listopada w Nicei, będzie okazją do pogłębionego
dialogu z Rosją. Rada Europejska poprosiła Komisję o przedstawienie w listopadzie
jej propozycji odnośnie Partnerstwa Wschodniego.

