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NA WARSZAWĘ

PUBLIKACJA EURODESK POLSKA LIPIEC 2011

Siedem lat po wejściu
Polski do Unii
Europejskiej nasz kraj
staje na czele jednego
z jej najważniejszych
organów.

P

rzez najbliższe sześć miesięcy nasi
politycy – ale i my sami – będziemy
zdawać egzamin ze swoich kompetencji, otwartości i pomysłów. Egzamin trudny, bo na oczach całej Europy.
Polskę czekają 184 dni ciężkiej pracy,
kilkaset spotkań, kilka tysięcy godzin
rozmów, podróży i negocjacji. Co z tego
wynika dla przeciętnego człowieka?
Na początek małe rozczarowanie dla
niewtajemniczonych. Przewodnictwo
w Radzie Unii Europejskiej, która jest
jednym z trzech najważniejszych organów decyzyjnych Wspólnoty – nie
oznacza (niestety), że przez najbliższe
pół roku możemy dzielić i rządzić wedle
własnego uznania. Nie obniżymy więc
sobie składki do budżetu UE ani nie
weźmiemy z niego większych pieniędzy na autostrady. Nie wprowadzimy
też programu wymiany młodzieżowej z
Malediwami, choć z pewnością byłaby
ona bardzo pożyteczna. Na takie pomysły musiałyby się zgodzić wszystkie inne
państwa członkowskie.
Skoro nie takie przyjemności – to co?
Ciężka praca. Przewodnicząc Radzie,
staniemy się gospodarzem lub koordynatorem kilku tysięcy formalnych i

NAJWAŻNIEJSZE
WYDARZENIA
POLSKIEJ
PREZYDENCJI 2011
				

Pod naszym
przewodem
nieformalnych spotkań, szczytów
i konferencji. To my będziemy ustalać
porządek obrad, udzielać głosu i decydować o większości kwestii proceduralnych. Czeka nas jednak również wysiłek
merytoryczny: to od nas Europa będzie
wymagała reakcji na nagłe wydarzenia,
my również będziemy musieli wykazać
się inicjatywą w razie gwałtownego
sporu lub widma fiaska negocjacji
w jakiejś ważnej sprawie.

Za ciężką pracę zwykle dostaje się
wynagrodzenie. Tak będzie i tym razem –
jeśli dobrze wypełnimy nasze obowiązki
(co nie będzie proste – jesienią czekają
nas wybory), wzrośnie nasz międzynarodowy prestiż, być może też uda się kilka
ważnych dla nas spraw pchnąć do przodu
bardziej, niż gdyby Unii przewodniczył kto
inny. Ale jeśli chodzi o pieniądze, będziemy je raczej wydawać – prezydencja będzie nas kosztować 429 milionów złotych.

Sprawowanie prezydencji nie oznacza, że będziemy mogli uruchomić
wymianę młodzieżową z Malediwami. Można za to zrobić coś
znacznie ważniejszego: zyskać prestiż i uznanie całej Unii.
Dlaczego tę robotę musimy wykonywać akurat my? Bo przyszła nasza kolej.
Radzie Unii Europejskiej przewodniczą
po kolei wszystkie państwa członkowskie Unii – ma to być praktyczny
przykład stosowania zasady równości
państw, niezależnie od ich potencjału
gospodarczego i politycznego. Przed
nami byli Węgrzy, po nas będą Duńczycy i Cypryjczycy. Kolejność prezydencji
ustaliła sama Rada.

6-7 LIPCA
konferencja
„Wschodni Wymiar
Mobilności”
LIPIEC		

!

5-7 WRZEŚNIA
konferencja dyrektorów
generalnych
ds. młodzieży
SIERPIEŃ		

WRZESIEŃ		

Czy młodzi ludzie mają tu w ogóle coś
do roboty? Mają! Podczas polskiej prezydencji rozpocznie się drugi etap usystematyzowanego dialogu z młodzieżą,
a spora część priorytetów naszej prezydencji dotyczy młodych ludzi (więcej na
stronach 2-3). Czeka nas też bogaty program kulturalny: inauguracyjne koncerty
w Warszawie, a później m.in. Europejski
Kongres Kultury we Wrocławiu. Szczegóły na www.pl2011.eu

17-18 PAŹDZIERNIKA
posiedzenie
Rady Europejskiej

PAŹDZIERNIK

9 GRUDNIA
posiedzenie
Rady Europejskiej
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KLAUDIA
WOJCIECHOWSKA
NACZELNIK WYDZIAŁU ORGANIZACJI
PORZĄDOWYCH I MŁODZIEŻY
W MINISTERSTWIE EDUKACJI NARODOWEJ

W warunkach kryzysu ważna
jest umiejętność analizy
całego budżetu, a w kontekście politycznym – pogodzenia wszystkich interesów
narodowych. Aktywne słuchanie, dobre argumenty
i konsekwencja w działaniu
– czy to wystarczy w europejskiej batalii o program edukacyjny czy młodzieżowy? Nie
wiem, ale walczyć na pewno
będziemy do końca.

TOMASZ
BOGUSZEWICZ
DZIENNIKARZ „RZECZPOSPOLITEJ”,
SPECJALISTA OD NOWYCH TECHNOLOGII

Uproszczenie zasad, na jakich
toczy się międzynarodowy
handel w sieci, jest konieczne. Wiele sklepów, nawet
największych, z powodu
komplikacji prawnych nie wysyła niektórych towarów do
Polski. Także plany dotyczące
rozwoju sieci internetowych
są bardzo potrzebne. Dostępu
do infrastruktury wciąż nie
ma prawie 40 proc. Polaków.

1

Pieniądze
na mobilność
i modernizację
uniwersytetów

W trakcie polskiej prezydencji rozpocznie się prawdziwa polityczna bitwa o wielkość
i strukturę nowego budżetu Unii na lata 2014-2020. Przy okazji więc – mowa będzie
również o programach młodzieżowych. Jednym z priorytetów polskiej prezydencji
ma być zagwarantowanie, by „Młodzież w działaniu”, „Kultura”, „Media” oraz „Europa dla Obywateli” utrzymały nie tylko swoją odrębność (są plany, by je połączyć),
ale również budżety. W swoim oficjalnym stanowisku polski rząd napisał, że inne
rozwiązanie oznaczać będzie większą biurokrację, mniejszą przejrzystość, a w konsekwencji – spadek liczby wniosków i podejmowanych działań.
Polski rząd chce też dalszego, systematycznego rozwoju programu „Uczenie
się przez całe życie” (Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci i Grundtvig) oraz
schematów mobilności dla młodych naukowców, takich jak Marie Curie.
Wszystkie te inicjatywy mają wzmacniać kapitał intelektualny Europy
– przyczyniać się do wzrostu poziomu kształcenia uczelni
wyższych, lepszej współpracy szkoł
z biznesem i większej konkurencyjności UE.

3

Tańszy roaming
i łatwiejszy
handel
elektroniczny

?

CO PO

chce za
dla mło

Polski rząd chce, by Unia Europejska podjęła
działania na rzecz zniesienia barier utrudniających zakupy w zagranicznych sklepach internetowych. Z różnych badań wynika, że nawet 60
proc. transakcji nie dochodzi w Europie do skutku ze
względu na bariery prawne. Polska chce ten problem
rozwiązać – w trakcie naszej prezydencji ruszyć mają
prace na kolejnym, 28. już wspólnym europejskim systemem prawnym, który ułatwiłby zawieranie umów sprzedaży na rynku wewnętrznym, w tym uprościł potencjalne
transakcje internetowe dla 500 milionów obywateli.
Polska prezydencja chce również rozpocząć dyskusję nad
rozszerzeniem rozporządzenia dotyczącego roamingu
– na razie dzięki niemu spadły ceny międzynarodowych
połączeń telefonicznych, teraz politycy chcą, by obniżyły się ceny transferu danych.
Unia pod polskim przewodnictwem będzie również kontynuować prace nad innymi inicjatywami, które poprawią życie internautów. Chodzi
m.in. o inicjatywę Unia Innowacji, zgodnie
z którą już w 2013 roku wszyscy obywatele
Unii mają mieć dostęp do szerokopasmowego Internetu o przepustowości
30 megabitów na sekundę (Mbps).
Podczas naszej prezydencji kraje Unii zajmą się
Siedem lat później połowa unijnych
krajem obejmującym przewodnictwo w Radzie U
gospodarstw ma już mieć szerow tej dziedzinie. Wśród polskich priorytetów jest
kopasmowy Internet o przepukusji o sposobach walki z korupcją i dopingiem w s
stowości 100 megabitów.
na stadionach oraz o zapobieganiu wykluczeniu społ
Polska chce też rozwijać
Polska prezydencja chce też rozwijać nowe inicjatyw
usługi e-administracji oraz
spotkania przyjąć ma dokumenty dotyczące wolontariat
zająć się bezpieczeńskiej na posiedzeniach WADA – Światowej Agencji Antydo
stwem w sieci.

W EUR

5

Uczciw
dla wsz
bez dop
i korup

2

Współpraca
z Kaukazem
i Europą
Wschodnią

Zdaniem rządu przewodnictwo Polski w Radzie Unii Europejskiej jest doskonałą
okazją do rozwoju współpracy z krajami sąsiadującymi UE – Europą Wschodnią
i Kaukazem. Chodzi nie tylko o politykę, ale także o kwestie młodzieżowe – promocję uczestnictwa młodych ludzi w mobilności, głównie w ramach edukacji pozaformalnej i wolontariatu. Nasi politycy chcą, by zwiększyła się liczba projektów młodzieżowych realizowanych wspólnie przez kraje Unii i Europy Wschodniej i Kaukazu
– m.in. w programie „Młodzież w działaniu”.
Czy liczba projektów rzeczywiście się zwiększy - jeszcze nie wiadomo. Pewny jest
natomiast postęp w sferze dokumentów: efektem polskich działań ma być przyjęcie
przez Radę UE rezolucji na temat wschodniego wymiaru mobilności młodzieży.
Dokument będzie zachęcać do współpracy z pozaeuropejskimi partnerami,
wskaże najbardziej efektywne metody jej rozwijania i sposoby podnoszenia jakości mobilności. Rada przyjąć ma również
rezolucję dotyczącą wolontariatu
z wykazem planowanych
działań.

?

OLSKA

ałatwić
odzieży

4

Korzystne
zmiany
dla młodych
rodziców

Polsce zależy też na tym, aby młodzi ludzie mogli łatwiej łączyć pracę zawodową z życiem osobistym. Nasza prezydencja będzie więc propagować m.in. poprawę dostępności usług opiekuńczych
dla dzieci. Polscy politycy chcą kontynuowania prac
nad ulepszeniem dyrektywy dotyczącej bezpieczeństwa pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły oraz kobiet karmiących piersią. Europejski Instytut
ds. Równości Kobiet i Mężczyzn ma również opracować
raport w sprawie godzenia życia zawodowego i prywatnego.
Zajmiemy się również zdrowiem – Polska chce zmniejszyć
różnice we wskaźnikach dotyczących zdrowia w poszczególnych krajach Europy. Chodzi m.in. o zapobieganie
i kontrolę chorób oddechowych u dzieci oraz o wykrywanie i leczenie zaburzeń komunikacyjnych
u najmłodszych. Polska prezydencja chce rozpocząć
dyskusję m.in. nad utworzeniem sieci instytucji
dla monitorowania zjawisk zdrowotnych oraz
nad przepisami, które zapewnią pacjentom
dostęp do rzetelnych informacji o produktach leczniczych wydawanych na receptę.
Mamy też nadzieję, że uda się osiągnąć
kompromis dotyczący już dyskutowanych rozwiązań: np. rozporządzenia
ę też sprawami sportu. Polska jest pierwszym
w sprawie przekazywania konsuUE po przyjęciu Europejskiego Planu Pracy
mentom informacji o żywności.
więc m.in. rozpoczęcie zapisanej w Planie dysPodczas naszej prezydencji
sporcie, przemocą, rasizmem i ksenofobią
w decydującą fazę wejdzie
łecznemu w tej dziedzinie.
dyskusja o Wspólnej Powy: Rada Unii Europejskiej podczas swego jesiennego
lityce Rolnej, dotycząca
tu sportowego oraz wspólnego stanowiska Unii Europejm.in. bezpieczeństwa
opingowej.
produktów rolnych.

ROPIE

wy sport –
zystkich,
pingu
pcji
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ANDRIJ PAVLOVYCH
KOORDYNATOR CENTRUM
WSPÓŁPRACY SALTO Z KRAJAMI EUROPY
WSCHODNIEJ I KAUKAZU

„Wschodnie Partnerstwo”
jest pierwszą inicjatywą Unii
Europejskiej skierowaną do
krajów Europy Wschodniej
i Kaukazu, w której tak
mocny akcent położony jest
na kontakty międzyludzkie,
a szczególnie na międzynarodową współprace młodzieżową. Bardzo dobrze, że
politycy zdają sobie sprawę,
że sama polityczna i gospodarcza współpraca nie
wystarcza – przyszłość zależy
od dzisiejszej młodzieży.

ADAM ORGANISZCZAK
PRZEWODNICZĄCY FORUM MŁODYCH
PKPP LEWIATAN

Dążenie do rozwoju sieci
usług opiekuńczych dla dzieci
jest bardzo istotne – mała
dostępność tych usług powoduje, że młodzi ludzie wchodzący na rynek pracy nie decydują się na wychowywanie
dzieci. Trzeba natomiast uważać, by nie „przeregulować”
przepisów dotyczących kobiet
w ciąży i młodych matek
– może to jeszcze bardziej
utrudnić ich położenie.
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MAŁY
SŁOWNIK
PRZEWODNICTWA

POLITYCY O PREZYDENCJI

Polska w ekstraklasie

A

K

B

L

jak ALFABET. To według niego
początkowo ustalano kolejność prezydencji. Taka zasada znalazła się
w Traktacie ustanawiającym Europejską
Wspólnotę Węgla i Stali z 1951 r. Regułę tę
zmodyfikowano 35 lat później, po akcesji
do Wspólnot Hiszpanii i Portugalii, a od
czasu Traktatu z Maastricht kolejność
prezydencji ustalana jest przez Radę.
jak BRUKSELA. To w tym mieście
ma swoją siedzibę Rada Unii Europejskiej. Posiedzenia w kwietniu,
czerwcu i październiku odbywają się
jednak w Luksemburgu.

C

jak COREPER. To Komitet Stałych
Przedstawicieli Państw Członkowskich, przygotowujący prace Rady
UE. Działa od Traktatu o fuzji z 1965 r.

D

jak DZIESIĘĆ. W tylu składach
zbiera się Rada Unii Europejskiej. Zajmują się one: sprawami
ogólnymi, stosunkami zewnętrznymi,
gospodarką i finansami, sprawiedliwością, zatrudnieniem i polityką społeczną,
konkurencyjnością, transportem, rolnictwem, środowiskiem oraz edukacją,
młodzieżą i kulturą.

F

jak FUNKCJE. Szczegółowe uprawnienia i obowiązki Prezydencji
zapisano w Regulaminie Rady UE
przyjętym 1 grudnia 2009 r. Zgodnie
z nim państwo przewodniczące spełnia
funkcje zarządzające, planistyczne, mediacyjne i reprezentacyjne. Powinno też
współpracować z instytucjami unijnymi.

H

jak HARMONIA. Wśród zadań
związanych z funkcją zarządzającą najważniejsze jest dbanie
o sprawny przebieg obrad Rady UE.
Państwo sprawujące prezydencję
może m.in. ustalić kolejność omawiania
poszczególnych punktów programu
oraz czas dyskusji, a także ograniczyć
liczebność delegacji i czas wystąpień.

jak KWARTAŁ. Prezydencja na początku trwała tylko trzy miesiące.
Tak stanowił Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali
z 1951 r. Okres sześciomiesięczny wprowadziły Traktaty Rzymskie z 1957 r.
Kierowanie trzema wspólnotami
wymagało już więcej czasu.

jak LIZBONA. Uzgodniony w tym
mieście Traktat z 2007 roku (obowiązuje od 2009) ograniczył funkcje
wypełniane przez państwo przewodniczące Wspólnocie. Powołał bowiem
Wysokiego Przedstawiciela Unii do
Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa (obecnie Katherine Ashton)
oraz przewodniczącego Rady Europejskiej (Herman Van Rompuy).

P

jak PORTUGALIA. To jedyny kraj,
który jak dotychczas zrezygnował
z pełnienia prezydencji. Zbieg okoliczności spowodował, że Portugalczycy
mieli objąć przewodnictwo we Wspólnotach tuż po swojej akcesji w 1986 r.
Uznali jednak, że nie są gotowi. Ich kolej
nadeszła ponownie dopiero w roku 1992.

R

jak RÓWNOŚĆ. Sprawowana
rotacyjnie prezydencja w Unii
Europejskiej ma być wyrazem formalnej równości państw członkowskich.
Zaszczytu przewodniczenia Wspólnocie
dostępują w ten sposób wszystkie kraje,
niezależnie od ich znaczenia politycznego i gospodarczego.

T

jak TRIO PREZYDENCKIE. Państwo
sprawujące Prezydencję ma obowiązek współpracować z dwójką
swoich następców przy przygotowywaniu 18-miesięcznego programu działań
Rady UE. Zasadę tą wprowadzono
w Regulaminie Rady w 2006 r.

Z

jak ZYSK. Prezydencja to wielkie wyzwanie dla polityków, ale też żniwa
dla hotelarzy. W Polsce spodziewanych jest kilkadziesiąt tysięcy gości.

Każdy nasz błąd będzie
widoczny jak na dłoni, ale
jeśli sprostamy wyzwaniu,
ugruntujemy swą pozycję
w ekstraklasie Unii – twierdzi
szef polskiego MSZ Radosław
Sikorski. Zdaniem komisarza UE ds. budżetu Janusza
Lewandowskiego, polska
prezydencja będzie jedną
z najtrudniejszych w historii
Unii Europejskiej.

PROMOCJA

Do tańca z Europą
Dziewięc miesięcy trwały
prace nad filmem 3D, promującym polską prezydencję
w Unii. Jego autorem jest
laureat Oscara Tomasz Bagiński. W filmie tancerz, symbolizujący Polskę, porywa do
tańca piękną kobietę, będącą
uosobieniem Unii Europejskiej. Choreografię opracował
Agustin Egurrola, a muzykę
napisał Adam Skorupa. Film
można obejrzeć na pl2012.eu.

EKOLOGIA

Jak nie szkodzić
Przynajmniej jedno
ze spotkań, organizowanych
w trakcie prezydencji przez
każdy polski urząd, ma zostać
zrealizowane ze szczególną
troską o tzw. zielone zasady.
Chodzi o ograniczenie
negatywnych dla środowiska
skutków obrad – m.in. stosowanie naczyń wielorazowego
użytku oraz ekologicznego
papieru.

„Oczy na Warszawę” – bezpłatna publikacja Eurodesk Polska z okazji objęcia przez Polskę
prezydencji w Radzie Unii Europejskiej
Opracowanie: Wawrzyniec Pater, Krzysztof Szwałek. Wydawca: Eurodesk Polska, Narodowa Agencja Programu
„Młodzież w działaniu”, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa, tel. 22 622 66 70.
Publikacja sfinansowana ze środków Unii Europejskiej i Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska nie ponosi
odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną.

