
 

 

 

 

Warszawa, 1.10.2012 r. 

 

Wspólne oświadczenie ministrów do spraw europejskich Trójkąta Weimarskiego 

 

My, ministrowie do spraw europejskich Polski, Niemiec i Francji, obecni na spotkaniu w Warszawie w 
dniu 1 października 2012 r., z wielką satysfakcją odnotowujemy regularny charakter naszych 
konsultacji odbywanych w formule Trójkąta Weimarskiego. Przedmiotem naszej dyskusji były 
kluczowe kwestie dotyczące przyszłości Unii Europejskiej, bieżącego kryzysu w strefie euro, 
Wieloletnich Ram Finansowych oraz naszego zaangażowania w dalszy rozwój Wspólnej Polityki 
Bezpieczeństwa i Obrony oraz Partnerstwa Wschodniego. 

Skuteczna reforma UGW jest w naszej ocenie niezbędna, by zapewnić Unii Europejskiej pomyślną 
przyszłość. Dlatego wyrażamy pełną gotowość do realizacji planu roboczego uzgodnionego podczas 
czerwcowego szczytu szefów państw i rządów.  

Reformę UGW należy opracować tak, aby wszystkie jej elementy były ze sobą spójne.  

Jesteśmy zdania, że proces poszukiwania najlepszych rozwiązań prowadzony przez Przewodniczącego 
Rady Europejskiej w porozumieniu z państwami członkowskimi umocni fundamenty UGW i pomoże 
UE powrócić na ścieżkę zrównoważonego wzrostu oraz zwiększy jej konkurencyjność. Aby 
przezwyciężyć kryzys zadłużenia publicznego w strefie euro, musimy zreformować koordynację 
gospodarczą i podejmować bardziej solidarne działania, zarówno w perspektywie krótko- jak i 
długoterminowej. W tym kontekście nie wolno nam też pominąć reform instytucjonalnych.  

W najbliższym okresie projektem o ogromnym znaczeniu dla poprawy bezpieczeństwa finansowego 
UE jest nadzór bankowy. Propozycję tą należy uważnie przeanalizować pod kątem równowagi praw i 
obowiązków wszystkich zainteresowanych państw członkowskich. W związku z tym Polska, Francja i 
Niemcy są zdecydowane podjąć szybkie działania w celu utworzenia skutecznego i jednolitego 
mechanizmu nadzoru, który obejmowałby EBC i mieścił się w ramach uzgodnionych podczas 
czerwcowego szczytu. 

Aby zbliżyć się do urzeczywistnienia tych celów, w trakcie październikowego posiedzenia Rady 
Europejskiej należy ponadto jasno sformułować istotne kwestie, w tym dalsze wysiłki na drodze do 
realizacji unijnego paktu na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Na grudniowym posiedzeniu 
Rady Europejskiej powinniśmy natomiast uzgodnić przejrzystą mapę drogową prowadzącą do 
wdrożenia tych reform.  

Jesteśmy zdeterminowani, aby podczas nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej w listopadzie 
wypracować porozumienie w sprawie Wieloletnich Ram Finansowych. Dostrzegamy pilną potrzebę 



jeszcze silniejszego ukierunkowania przyszłych ram finansowych na strategie sprzyjające wzrostowi 
gospodarczemu, zwiększaniu zatrudnienia i konkurencyjności. Zgadzamy się co do tego, że 
osiągnięcie powyższego celu zależy od lepszego wydatkowania funduszy unijnych.  

Odbyliśmy ponadto owocną debatę na temat aktualnego stanu WPBiO i wymieniliśmy poglądy w 
kwestii możliwości dalszych działań. Uważamy, że nasze trzy kraje powinny zdynamizować prace UE 
nad rozwojem WPBiO, opierając się na konkluzjach Rady z dnia 1.12.11 oraz 23.07.12. Zgodziliśmy 
się, że dla zwiększenia skuteczności WPBiO zasadnicze znaczenie ma dalszy rozwój zdolności 
wojskowych i cywilnych UE, w tym w dziedzinie planowania wyprzedzającego. Uznaliśmy również 
rangę, jaką łączenie i udostępnianie zdolności posiada dla zwiększania potencjału Unii Europejskiej w 
zakresie skutecznego zarządzania kryzysowego, zabezpieczania europejskich interesów 
bezpieczeństwa, w szczególności zaś przychyliliśmy się do wszystkich konkluzji rady z dnia 23.07.12. 

Potwierdziliśmy nasze zaangażowanie na rzecz umacniania unijnej strategii Partnerstwa 
Wschodniego, kładąc nacisk na gotowość UE do premiowania – zgodnie z zasadą „więcej za więcej” – 
tych partnerów, którzy wdrażając reformy kierują się wartościami demokratycznymi i ideą państwa 
prawa. W kontekście zaplanowanych na ten miesiąc wyborów w Gruzji i na Ukrainie, podkreśliliśmy 
wagę ich wolnego i uczciwego przebiegu, który odgrywa kluczową rolę dla dalszej owocnej 
współpracy i stopniowego zbliżania z UE. Nie ulega ponadto żadnej wątpliwości, że swoboda 
przemieszczania się obywateli oraz umacnianie społeczeństwa obywatelskiego to czynniki o 
zasadniczym znaczeniu dla demokratyzacji państw PW. Te same zasady powinny również 
obowiązywać w odniesieniu do całej Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, zarówno na Wschodzie jak i na 
Południu.  

Polskę, Niemcy i Francję łączy wspólne zaangażowanie oraz poczucie solidarnej odpowiedzialności za 
przyszłość Unii Europejskiej. Jesteśmy zgodni co do znaczenia dalszej współpracy w formule Trójkąta 
Weimarskiego, który stanowi ważne forum dla dyskusji na temat kluczowych dla Europy kwestii. 
Jesteśmy przekonani, że Trójkąt Weimarski powinien dostarczać silnych impulsów europejskiej 
polityce i pozostać źródłem nowych inicjatyw.  

Dlatego cieszy nas perspektywa utrzymania intensywnego dialogu w formule Trójkąta Weimarskiego, 
który w nadchodzących miesiącach będzie kontynuowany na wszystkich szczeblach, w tym ministrów 
spraw zagranicznych oraz szefów państw i rządów. 

W oczekiwaniu na kolejne spotkanie, które odbędzie się w 2013 r. w Niemczech, wyrażamy 
przekonanie, że Trójkąt Weimarski wnosi istotny wkład w debatę toczącą się na temat przyszłości 
Unii Europejskiej.  

 

 

Piotr Serafin - Rzeczpospolita Polska 

Michael Link - Republika Federalna Niemiec 

Bernard Cazeneuve - Republika Francuska 
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