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Wspólne oświadczenie ministrów ds. europejskich Trójkąta Weimarskiego

Warszawa, 14 czerwca 2016 r.

My, ministrowie do spraw europejskich Polski, Niemiec i Francji, obecni na spotkaniu 14 czerwca
2016 r. w Warszawie, przyjmujemy niniejsze wspólne oświadczenie w celu potwierdzenia naszego
zaangażowania na rzecz umocnienia integralności Unii Europejskiej i przybliżenia jej do oczekiwań jej
obywateli.

Jesteśmy przekonani, że Trójkąt Weimarski może odegrać jeszcze bardziej doniosią rolę
w polityce europejskiej. Zamierzamy rozwinąć ten format tak, aby stanowit bardziej aktywną
i dynamiczną platformę współpracy. Dla nas Trójkąt Weimarski w XXI w. to przede wszystkim
instrument spójności i solidarności.

W ciągu ostatnich kilku lat UE stanęła w obliczu szeregu poważnych wyzwań o charakterze
zarówno zewnętrznym, jak i wewnętrznym. Wyzwaniom tym możemy stawić czoła tylko
wspólnie.
międzynarodowego, w szczególności w sąsiedztwie UE, Unia powinna zademonstrować
zdolność do dziatania. Solidarność między państwami członkowskimi ma kluczowe znaczenie,
jeśli chcemy zapewnić UE zdolność do skutecznego radzenia sobie ze wspólnymi wyzwaniami
oraz zachować podstawowe wartości europejskie.

Nasze kraje są w petni zgodne, że wobec niestabilnego otoczenia

Na dziewięć dni przed brytyjskim referendum Polska, Francja i Niemcy podkreślają swoje
przywiązanie do UE jako fundamentu dla ksztattowania relacji między Europejczykami.
Doceniamy potencjat dalszego wktadu Wielkiej Brytanii na rzecz bardziej zjednoczonej,
sprawniejszej i silniejszej gospodarczo UE, która będzie odgrywała większą rolę na arenie
międzynarodowej. Deklarując petne poszanowanie dla suwerennej decyzji brytyjskiego narodu,
kraje Trójkąta Weimarskiego wyrażają zarazem zdecydowane poparcie dla scenariusza,
w którym Zjednoczone Królestwo pozostanie w Un.

UE i jej państwa członkowskie muszą udowodnić swym obywatelom, że zjawiskiem imigracji
można zarządzać w sposób kompleksowy. Musimy pozostać wierni zasadom, na których
opierają się spoteczeństwa europejskie: wolności od uprzedzeń, otwartości, ale także
zróżnicowaniu pod względem doświadczeń historycznych i spotecznych. W obliczu
bezprecedensowego kryzysu migracyínego ii uchodźczego potrzebujemy jednak adekwatnych
i natychmiastowych rozwiązań, które będą odpowiedzią na prawdziwe przyczyny ruchów
ludności. Chodzi w szCzególności o zakończenie konfliktów na Bliskim Wschodzie, destabilizacji
w Libi, państwach Sahelu, basenie jeziora Czad i w Rogu Afryki, a także dalsze poszukiwanie
sposobów wyeliminowania przyczyn nielegalnej migracji oraz poszanowanie praw osób
poszukujących azylu. Nasze wspólne cele to umocnienie kontroli na granicach zewnętrznych,
lepsza koordynacja walki z przemytem migrantów oraz pogtębienie współpracy z krajami



trzecimi, w szczególności z Turcją, która pozostaje kluczowym partnerem UE w tym kontekście,
lecz takżez krajami afrykańskimi w ramach planu działania przyjętego w Valletcie, przy pełnym
poszanowaniu naszych międzynarodowych i humanitarnych zobowiązań. Potwierdzamy wolę
niezwłocznego sfinalizowania prac nad rozporządzeniem ustanawiającym Europejską Straż
Graniczną, która wniesie znaczący wkład w usprawnienie kontroli na zewnętrznych granicach
UE.

Europa stoi w obliczu największych wyzwań w dziedzinie bezpieczeństwa w tym pokoleniu. Aby
sprostać wyzwaniom i zagrożeniom, szczególnie tym o charakterze hybrydowym, UE i NATO
muszą się wzajemnie wzmacniać. Jedność i zdecydowanie są i będą wyznacznikami reakcji
NATO. Odpowiadając na nowe zagrożenia bezpieczeństwa w Europie, NATO Wyznaje zasadę
wiarygodnej obrony i merytorycznego dialogu.

Trójkąt Weimarski podkreśla swe niezachwiane poparcie dla suwerenności, integralności
terytorialnej, jedności i niezależności Ukrainy. Potępiamy nielegalną aneksję Krymu, jak
również agresję i utrzymującą się destabilizację, jakiej na wschodzie Ukrainy dopuszcza się
Rosja. Apelujemy o pełne wdrożenie porozumień mińskich, wyrażając zarazem catkowite
poparcie dla działań podejmowanych w formacie normandzkim. W tym kontekście dajemy
wyraz naszemu zaniepokojeniu aktami przemocy, do których nieustannie dochodzi wzdłuż lini
kontaktowej z naruszeniem zawieszenia broni, oraz wzywamy wszystkie strony do podjęcia
konkretnych działań, które doprowadzą do zupełnego zawieszenia broni w zgodzie
z wymogami porozumień mińskich. Przypominamy, że realizacja postanowień mińskich
stanowi warunek jakiejkolwiek znaczącej zmiany postawy UE wobec Rosji, w tym polityki
sankcji. Jednocześnie pozytywnie oceniamy jedność i determinację jaką UE konsekwentnie
wykazuje w tej kwesti.

Trójkąt Weimarski podkreśla swoje zaangażowanie na rzecz zapobiegania nowym liniom
podziału w Europie oraz zwraca uwagę na znaczenie Partnerstwa Wschodniego i akcentuje
wolę utrzymania go wśród priorytetów Strategii Globalnej UE. Jednocześnie kładziemy nacisk
na suwerenność wszystkich krajów partnerskich we wspólnym sąsiedztwie. Celem Partnerstwa
Wschodniego jest wspieranie stabilności, bezpieczeństwa i dobrobytu w UE i w regionie. Nie
jest ono wymierzone przeciwRosji lub komukolwiek innemu. Wręcz przeciwnie - Partnerstwo
Wschodnie ma przyczynić się do osiągnięcia bardziej dtugofalowego celu, jakim jest
poszerzenie obszaru stabilności i dobrobytu w Europie i poza jej granicami. Chcemy nadal
rozwijać Partnerstwo Wschodnie jako politykę inkluzywną opartą na wspólnych interesach
i zobowiązaniach, która wspiera zrównoważony proces reform w krajach partnerskich na
wschodzie Europy. Podkreślamy potrzebę dalszego stosowania zróżnicowanego podejścia
w stosunkach bilateralnych między UE a każdym z państw partnerskich.

Bezpieczeństwo energetyczne leży u podstaw wzrostu gospodarczego i dobrobytu
indywidualnych konsumentw energi. Potwierdzamy nasze zaangażowanie na rzecz
wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego UE i każdego z jej państw członkowskich poprzez
integrację europejskiego
dywersyfikację źródet, dostawców i szlaków, rozwój i wydajne wykorzystanie wszystkich źródet
energi, a także dziatania na rzecz umocnienia bezpieczeństwa dostaw w UE, W tym
współpracę, solidarność i mechanizmy zapewniające przejrzystość na terenie całej UE. Zgodnie
z konkluzjami Rady Europejskiej z 2015 i 2016 r. wzywającymi do przyspieszenia prac nad
propozycjami stużącymi wdrożeniu strategii unii energetycznej, podkreślamy wolę
wprowadzenia w życie - jako priorytetu - pakietuklimatyczno-energetycznegodo roku 2030w
celu realizacji europejskich zobowiązań do wewnętrznego ograniczenia emisji gazów

rynku energi, rozbudowę infrastruktury energetycznej,

zwiększenia udziatu energii odnawialnej oraz poprawy wydajności
energetycznej. W tym kontekście Trójkąt Weimarski przypomina o globalnym politycznym
zobowiązaniu do walki ze zmianami klimatycznymi złożonym podczas uroczystości podpisania
paryskiego porozumienia klimatycznego w Nowym Jorku 22 kwietnía 2016 r. oraz podkreśla
potrzebę szybkiej i terminowej ratyfikacji porozumienia paryskiego przez Unię Europejską i jej



państwa członkowskie w celu uzyskania statusu strony w momencie jego wejścia w życie. Aby
utrzymać należytą równowage pięciu filarów Unii Energetycznej, należy zachować odpowiedni
poziom ambicji. Podkreślamy, że nowe projekty infrastrukturalne w UE powinny być w całości
zgodne z trzecim pakietem energetycznym i innymi obowiązującymi przepisami UE, jak również
celami Uni Energetycznej.
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