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Odzyskać inicjatywę dla Europy

Europa jest obecnie wystawiona na próbę przez niebywatą serię kryzysów. Najbardziej masowy
napływ uchodźców od czasu Il Wojny Światowej, destabilizacja w wielu częściach naszego
Wschodniego i Potudniowego sąsiedztwa, bezprecedensowe zagrożenie atakami terrorystycznymi,
wysokie bezrobocie i nierówności spoteczne w wielu Państwach Członkowskich, zmiany klimatyczne
bezpieczeństwo energetyczne : wszystkie te wyzwania, które stoją obecnie przed naszymi krajami,
wymagają wspólnych odpowiedzi i wzywają do większej solidarności i pogtębionej integracji

Europejskiej.

Europejska zdolność do sprostania tym wyzwaniom będzie przesądzata o przysztości Europy. Nasz
wspólny europejski projekt i jego miejsce w Historii są zagrożone.

Ponadto, ryzyko podziatów nigdy nie byto tak wysokie. Populizm, nacjonalizm, pokusa samoizolacji
zyskują na sile niemal w każdym Państwie Członkowskim, stawiając tym samym pod znakiem
zapytania podstawową zasadę solidarności Europejskiej.

Świadomi naszej wspólnej odpowiedzialności jako zaangażowani Europejczycy, my, ministrowie ds.
Europejskich Francji, Niemiec i Polski, potwierdzamy naszą wspólną determinację w umocnieniu
wspótpracy między naszymi krajami w celu przyniesienia odpowiedzi na obecne kryzysy europejskie i
na odzyskanie inicjatywy dla Europy. W niepewnej sytuacji gospodarczej i geopolitycznej, Europa
musi byc bardziej ambitna i sprostać, silna i wierna jej podstawowym wartościom, globalnym

wyzwaniom, które stoją przed nami.

W tym celu, wzywamy szczególnie do :

Wspólnej i globalnej odpowiedzi na kryzys uchodźców opartej na solidarności, odpowiedzialności
humanitaryźmie. Bezprecedensowy i długotrwaty charakter obecnego kryzysu stanowi ważny test

dla wartości Europejskich. Globalna Europejska odpowiedź obejmująca każdy aspekt kryzysu, jest
absolutną koniecznością. Wspólna mobilizacja Francji, Niemiec i Polski, wraz z innymi partnerami,
pozwolita na podjęcie ambitnych decyzji podczas Rady ds. WSİSW i Rady Europejskiej w zeszłym

tygodniu. Opierając się na tych kluczowych rezultatach, nie tylko będziemy w dalszym ciągu chronić i
ratować ludzkie życia na Morzu śródziemnym, ale także zwiększać nasze wysitki w celu szybkiego
ustanowienia wspólnej polityki azylowej, zwiększyć nasze wsparcie dla Państw Członkowskich i

krajów trzecich, najbardziej dotkniętych przez napływ uchodźców, ustanawiać hotspoty w krajach
pierwszego wjazdu, doskonalić zarządzanie zewnętrznymi granicami europejskimi, intensyfikować
naszą walkę z handlarzami ludźmi i sieciami przestępczymi i rozwijać naszą współpracę z krajami

trzecimi pochodzenia i tranzytu.



- Zwiększonego wsparcia dla wzrostu
najwyższej rangi przez nową Komisję Europejską. Realizacja planu Junckera wspierania strategicznych
inwestycji wewnątrz Unii jest pierwszym pozytywnym dziataniem, ale ważne kroki muszą jeszcze być
podjęte, zwłaszcza w odniesieniu do walki z wyjątkowo wysokim bezrobociem wśród młodzieży. Z
uwagi na znaczenie Rynku Wewnętrznego i jego wolności, fundamentalnej dla europejskiej

konkurencyjności, dalsze działania skierowane przeciwko przeszkodom do jego prawidłowego
funkcjonowania, muszą byc umieszczone w centrum naszego wspólnego prowzrostowego programu.
Kryzys gospodarczy uwidocznit także potrzebę głębszej integracji Unii Gospodarczo-Walutowej tak
aby zmniejszyć nierównowagę makroekonomiczną oraz różnice we wzroście, dochodach,
konkurencyjności i zatrudnieniu, które pogtębiają się począwszy od 2008 roku. Opierając się na
ocenie i zaleceniach przedstawionych w sprawozdaniu czterech przewodniczących i prezesa EBC,

październikowa Rada Europejska będzie okazją, którą powinniśmy wykorzystać w celu zapewnienia
strefie euro silniejszych politycznych rządów, większej koordynacji polityk gospodarczych,
konwergencji spotecznej, wzrostu demokratycznej legitymacji i właściwej zdolności fiskalnej, w celu
wspierania inwestycji i innowacji. Ten proces tworzenia prawdziwej Uni Gospodarczo-Walutowej
musi być integracyjny i przejrzysty wobec wszystkich Państw Członkowskich i nie powinien zagrażać

integralności Unii Europejskiej jako całości.

zatrudnienia, które zostato zdefiniowane jako priorytet

- Dużego wkładu Europy w powodzenie Paryskiej Konferencji w sprawie walki ze zmianami klimatu,
która będzie decydująca dla przyszłości Planety. Dużo pozostaje jeszcze do zrobienia, aby osiągnąć
niezbędne porozumienie odnośnie utrzymania globalnego ocieplenia na poziomie mniej niż 2°C
powyżej temperatury przedindustrialnej. Dlatego Unia Europejska powinna pozostać w centrum
dyskusji ze swoimi międzynarodowymi partnerami, promując ambitne dziatania i odpowiednie
rozwiązania finansowe, zgodnie z mandatem negocjacyjnym przyjętym przez Radę 18 września oraz z
Ramami klimatyczno-energetycznymi do roku 2030, zdefiniowanymi przez Radę Europejską w
październiku 2014 r.

W przeddzień 25 rocznicy Trójkąta Weimarskiego, Francja, Niemcy i Polska chcą utrzymać ścistą
współpracę, aby promować głeboko zintegrowaną polityczną Unię, która będzie w stanie sprostać
tym ważnym wyzwaniom i spetnić oczekiwania obywateli.


