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Prezydencja Duńska w Radzie Unii Europejskiej
Z dniem 1 stycznia 2012 roku, przewodnictwo w RUE przejęła Dania. Poza wspólnym
programem działań, powstałym ze współpracy tria Polska-Dania-Cypr, Dania przygotowała
też własne plany i założenia, którymi będzie się zajmować w nadchodzącym półroczu.
To już siódme przewodnictwo tego skandynawskiego państwa. Pierwszy raz Dania
sprawowała prezydencję w 1973 roku a ostatni w 2002.
Rząd pani premier Helle Thorning-Schmidt, zaplanował siedem nieformalnych spotkań
ministrów (liczba ta może wzrosnąć), spotkanie szefów rządów z Komisją Europejską i około
dziewięćdziesiąt oficjalnych spotkań i konferencji. Duńczycy zakładają raczej skromną
prezydencję.
Priorytety Duńskiej Prezydencji
16 grudnia 2011 roku, podczas konferencji prasowej w Brukseli, duński minister spraw
europejskich Nicolai Wammen, przedstawił priorytetowe obszary prac dla Dani i Europy na
nadchodzące sześć miesięcy. Są to:
 Odpowiedzialna Europa;
 Dynamiczna Europa;
 Zielona Europa;
 Bezpieczna Europa.
Ad. Odpowiedzialna Europa
Zadaniem Prezydencji Duńskiej będzie przełożenie na konkretne działania grudniowej
decyzji Rady Europejskiej, dotyczącej wzmocnienia dyscypliny budżetowej państw
członkowskich i stabilizacji gospodarki europejskiej.
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Będzie ona również nadzorować wdrażanie szeregu środków z zakresu zarządzania
gospodarczego oraz przebieg pierwszego europejskiego okresu oceny budżetów krajowych.
W programie działań na to półrocze figuruje także przyśpieszenie reform służących
ściślejszemu uregulowaniu działalności sektora finansowego, co ma zapobiec nowym
kryzysom.
Ad. Dynamiczna Europa
Kolejnym z głównych celów prezydencji duńskiej jest wzmocnienie wzrostu gospodarczego
i zwiększenie zatrudnienia. Nacisk zostanie położony na jednolity rynek, który w 2012 r.
będzie obchodzić 20 rocznicę powstania, a w działaniu którego potrzebne są reformy. Dania
zobowiązała się skoncentrować uwagę na dwunastu działaniach podstawowych określonych
przez Komisję w Akcie o jednolitym rynku.
Zamierza również zapewnić nowe szanse rozwoju przedsiębiorstwom europejskim, zwłaszcza
dzięki umowom o wolnym handlu z Japonią, Indiami, Kanadą i Tunezją. Działania w tym
obszarze obejmą ponadto powołanie Europejskiego Sądu Patentowego i dążenie do
utworzenia jednolitego rynku wewnętrznego usług cyfrowych.
Ad. Ekologiczna Europa
Jednym z priorytetów programu Prezydencji Duńskiej jest zrównoważony wzrost
gospodarczy, korespondujący z zachowaniem równowagi ekologicznej. Dania zamierza
zadbać o to, by Europa zachowała pozycję lidera na arenie światowej w kwestiach
związanych ze środowiskiem naturalnym, energią i klimatem.
Dania chce doprowadzić do postępów w takich sprawach, jak wniosek legislacyjny w sprawie
dyrektywy o efektywności energetycznej, plan działań w zakresie energii do roku 2050
i siódmy program działań w dziedzinie środowiska.
Zielona Europa to także:
 stworzenie miejsc pracy przyjaznych środowisku naturalnemu;
 przyjęcie nowej dyrektywy dotyczącej efektywności energetycznej;
 przyjęcie unijnej strategii na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2050 roku.
Ad. Bezpieczna Europa
W kontekście niedawnych wydarzeń w Afryce Północnej, które skutkowały masowym
napływem imigrantów do Europy, prezydencja duńska planuje poprawić zarządzanie
granicami zewnętrznymi UE. Zamierza między innymi sfinalizować projekt wspólnego
europejskiego systemu azylowego i wzmocnić swobodę przemieszczania się osób po strefie
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Schengen a także podnieść bezpieczeństwo obywateli UE, m.in. poprzez ograniczenie
przestępczości transgranicznej.
Natomiast w kwestii rozszerzenia Unii Europejskiej Dania zobowiązała się przyśpieszyć
negocjacje z Islandią i Turcją, rozpocząć rozmowy z Czarnogórą i sfinalizować dyskusje
dotyczące kandydatury Serbii1.
Dania obejmuje przewodnictwo w UE w bardzo trudnym okresie, a kryzys w strefie euro
może poważnie wpłynąć na program tej prezydencji. Niemniej jednak Dania chce być krajem
jednoczącym interesy krajów strefy euro z interesami państw spoza tego obszaru.
Jednocześnie jednak zadeklarowała przyjęcie przez siebie drugorzędnej pozycji
w negocjacjach dotyczących umowy międzyrządowej (ustalonej do podpisania podczas
grudniowego szczytu UE), która zaostrza dyscyplinę finansów w strefie euro. Rolę mediatora
scedowała na przewodniczącego Rady Europejskiej – Hermana Van Rompuya.
Dania nie należy do strefy euro i podobnie jak Wielka Brytania posiada stałe zwolnienie
z obowiązku przyjęcia wspólnej waluty. Mimo tego, zadeklarowała, że przystąpi do nowego
międzyrządowego paktu fiskalnego.
Niewątpliwie jednym z głównych obszarów działań prezydencji będzie kontynuowanie
negocjacji budżetowych na lata 2014-2020. Jednak finalizacja rozmów dotyczących nowej
perspektywy finansowej dla UE planowana jest na koniec 2012 roku, a więc na prezydencję
Cypru.
W czasie polskiej prezydencji dyskutowano o ogólnej konstrukcji ram budżetowych,
natomiast Dania będzie musiała podjąć trudniejszą dyskusję na temat akceptowalnych dla
państw członkowskich pułapów przychodów i wydatków budżetu UE. Dalsza konsolidacja
finansów publicznych niektórych państw członkowskich może negatywnie wpłynąć na
atmosferę rozmów. Nie bez znaczenia dla ich przebiegu będą także wybory prezydenckie we
Francji, które odbędą się na przełomie kwietnia i maja 2012 r. Wpłynie to m.in. na dyskusję
o wspólnej polityce rolnej. Dania, pełniąc funkcję mediatora, będzie musiała poszukiwać
kompromisu między państwami członkowskimi dążącymi do ograniczenia wydatków UE,
a państwami-beneficjentami netto.
Ciekawym przykładem kontynuacji prac w ramach trio jest polski wkład w duńską
prezydencję, w prace z zakresu wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony. Polska nadal
będzie wykonywała pewne prace w tym obszarze. To dlatego, że Dania korzysta z klauzuli
1

Duńska prezydencja chce przygotować Europę na wyzwania przyszłości,
direct.poznan.pl/aktualnosci/1619/dunska-prezydencja-chce-przygotowac-europe.html.

http://www.europe-
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„opt-out”, czyli wyłączenia z obowiązywania w jej prawie przepisów z zakresu tej
europejskiej polityki.
Na skutek wynegocjowanych w 1992 r. wyłączeń, Dania nie uczestniczy w rozmowach na
temat wspólnej waluty, polityki obrony, obywatelstwa europejskiego oraz niektórych
aspektów spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości (współpracy policyjnej i sądowej
w sprawach karnych, kiedy środki w tej dziedzinie ustalane są na poziomie ponadnarodowym,
europejskim). Opt-out, w szczególności w zakresie wspólnej waluty, może utrudnić
prezydencji zarządzanie agendą gospodarczo-finansową. Jej realizacja wymagać będzie od
Danii, jak już wspomniano, ścisłej współpracy z przewodniczącym Rady Europejskiej
Hermanem van Rompuyem2.
W ramach Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności
Międzypokoleniowej (2012), odbędą się dyskusje, w jaki sposób można poprawić zdrowie
osób starszych. Prezydencja zaangażuje się również w wysiłki na rzecz promowania
uczestnictwa osób starszych w rynku pracy oraz w sektorze wolontariatu. Zainicjuje także
dyskusje na temat nowoczesnych technologii, mogących sprawić, że życie osób dojrzałych,
starszych i niepełnosprawnych stanie się łatwiejsze, tak aby ich zasoby mogły być
wykorzystane na rzecz społeczeństwa.
Ponadto prace Duńskiej Prezydencji skupią się na następujących obszarach:
 wzrost gospodarczy,
 prawa obywateli UE,
 poprawa pozycji Europy w świecie,
 wspólna polityka rolna i rybna,
 edukacja,
 innowacje i badania;
 europejska polityka spójności.
„Dania ma małą, ale bardzo dobrze zorganizowaną administrację. Dla mnie najważniejsze
jest, że mają duże zrozumienie dla wagi polityki spójności, jako polityki, która kreuje wzrost,
a nie jest polityką charytatywną, jak myśli wielu na Zachodzie Europy” uważa Danuta
Huebner, przewodnicząca komisji do spraw rozwoju regionalnego w Parlamencie
Europejskim i była unijna komisarz3.

2

A. Gostyńska, Prezydencja Danii w Radzie Unii Europejskiej, Biuletyn nr 1 (866), 3 stycznia 2012, Polski
Instytut Spraw Międzynarodowych, www.pism.pl/files/?id_plik=9273.
3
1 stycznia Dania przejęła od Polski przewodnictwo w Radzie UE, http://www.europedirect.ostrow.ctiw.pl/n506-1-stycznia-dania-przejela-od-polski-przewodnictwo-w-radzie-ue.html.
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Kulturalny wymiar Duńskiej Prezydencji
Duńskiej Prezydencji będzie towarzyszyć największa w historii kampania promująca kulturę
tego kraju w Europie. Przygotowano program kulturalny, który ma pokazać Danię i jej
mieszkańców jako ludzi kreatywnych, innowacyjnych i posiadających wizjonerskie podejście
także w sferze działalności kulturalnej.
Oficjalna inauguracja duńskiej prezydencji została zaplanowana na 11 stycznia 2012 roku
w Kopenhadze. Podczas uroczystej ceremonii, w której wezmą udział m.in. członkowie
Komisji Europejskiej z jej przewodniczącym Jose Manuelem Barroso na czele, wystąpią m.in.
Duńska Narodowa Orkiestra Symfoniczna oraz Narodowy Chór Żeński. Z kolei 26 stycznia
na uroczystości w Brukseli wystąpi zespół DR Big Band.
Wśród licznych wydarzeń, które złożą się na program kulturalny duńskiego przewodnictwa
w RUE przewidziano m.in. koncerty oraz prezentacje dzieł duńskich artystów (np. fotografa
Thomasa Bangsteda i malarza Sorena Martinsena), a także designu (na potrzeby prezydencji
duńscy projektanci, m.in. Karen Bennicke i Steen Ipsen zaprojektowali specjalne serie mebli).
Podczas kolejnych sześciu miesięcy przewodnictwa Danii w Radzie UE, podczas festiwali
i pokazów będą wyświetlane największe dzieła duńskiej kinematografii – zarówno filmy
dokumentalne jak i fabularne.
Wydarzenia w ramach programu kulturalnego będą odbywać się w Danii – przede wszystkim
w Kopenhadze – a także w wielu innych miastach Europy: m.in. w Berlinie, Paryżu, Wilnie
i Sofii. Atrakcji nie zabraknie także w Polsce. 10 stycznia w warszawskiej Fabryce Trzciny
zagra Cæcilie Norby - światowej klasy jazzowa wokalistka z Danii4.
Design duńskiej prezydencji
Dynamiczne logo i oryginalne wzornictwo w siedzibie Justus Lipsius w Brukseli – to znaki
rozpoznawcze duńskiej prezydencji. Prace nad logotypem duńskiego przewodnictwa zaczęły
się już wiosną, kiedy resort spraw zagranicznych wraz z duńskim Centrum Wzornictwa
zorganizowało konkurs. Zwycięzca, agencja Kunde & Co, w lecie przygotowała projekty
i materiały oraz podręcznik identyfikacji wizualnej. Znak symbolizuje dynamikę, otwartość
i współpracę, a jego kolorystyka nawiązuje do duńskiej flagi.
„Logo prezydencji przedstawia dynamikę, którą wniesiemy do Europy. Jednocześnie,
prezydencja oznacza, że Dania przyciągnie międzynarodową uwagę, coś co musimy
wykorzystać by uwidocznić nasze silne strony. Dlatego logo jest manifestacją dumnej
4

Kulturalny wymiar duńskiej prezydencji, http://pl2011.eu/content/kulturalny-wymiar-dunskiej-prezydencji.
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duńskiej tradycji na polu wzornictwa, z czego jesteśmy znani na całym świecie” - powiedział
minister ds. europejskich Nicolai Wammen.
Podczas duńskiej prezydencji zmienią się także dekoracje w siedzibie Sekretariatu
Generalnego Rady Unii Europejskiej – budynku Justus Lipsius. To tradycja każdego
przewodnictwa. Oryginalne wzornictwo znajdzie się w atrium. Główną ekspozycją będą sofy
stworzone przez dwójkę duńskich projektantów, ściany ozdobią plakaty z logo prezydencji.
W foyer za atrium znajdzie się mieszanka rękodzieła i design. W pomieszczeniu umieszczone
zostaną trzy osobne nowoczesne ekspozycje łączące młode, klasyczne meble wraz z pracami
najlepszych duńskich ceramików. Nad całością ekspozycji czuwa architekt Dorte Mandrup.
Na poziomie 50 budynku Justus Lipsius znajdą się obrazy autorstwa Larsa Nørgard. Bardziej
odosobnione pomieszczenia, salonik prezydencji i pobliskie foyer, zostaną ozdobione dwoma
fotografiami Thoasa Bangsted prezentującymi morze i północne pejzaże. W korytarzu poza
wyświetlana będzie artystyczna instalacja wideo autorstwa Pernille With Madsen, a w hallu
zawieszone zostaną dwa wielkie obrazy pędzla Sørena Martinsen przedstawiające typowe
duńskie krajobrazy5.
Więcej informacji na temat prezydencji Danii w Radzie UE można znaleźć na oficjalnej
stronę duńskiej prezydencji www.eu2012.dk
Strona została uruchomiona 16 grudnia 2011 roku. Oficjalnego uruchomienia portalu dokonał
duński minister ds. europejskich Nicolai Wammen. Na portalu, podobnie jak na pl2011.eu,
będzie można znaleźć wszystkie informacje na temat działań związanych z realizacją
programu przewodnictwa i ich rezultatach: aktualności polityczne, kalendarz, informacje
o programie kulturalnym, najważniejsze informacje o Danii. Materiały publikowane są
w czterech wersjach językowych: duńskiej, angielskiej, niemieckiej i francuskiej.
Będą tu także dostępne wszelkie niezbędne informacje i dokumenty oraz zdjęcia i inne
materiały multimedialne. Użytkownicy mają możliwość otrzymywania informacji na bieżąco
za pośrednictwem newslettera6.
Więcej informacji w dokumentach:
Europe at work. Programme of the Danish Presidency of the Council of the European Union
2012
http://eu2012.dk/en/EU-and-the-Presidency/About-thePresidency/~/media/Files/Presidency%20programme/EU%20Presidency_Programme_UK_Fi
nal%20Web_22_12.ashx
5
6

Design duńskiej prezydencji, http://pl2011.eu/content/design-dunskiej-prezydencji.
Duńska prezydencja w Internecie, http://pl2011.eu/content/dunska-prezydencja-w-internecie.
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oraz
Fact sheet DK Presidency
http://eu2012.dk/en/EU-and-the-Presidency/About-thePresidency/~/media/Files/Priorities%20of%20the%20Danish%20Presidency%20of%20the%2
0Council%20of%20the%20European%20Union.ashx

Przygotował: Punkt Informacyjny Europe Direct – Poznań
Projekt współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej
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