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Prezydencja Cypryjska w Radzie Unii Europejskiej
Z dniem 1 lipca 2012 roku przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej przejął Cypr. Poza
wspólnym programem działań, powstałym w ramach współpracy trio Polska-Dania-Cypr1,
Cypr przygotował też własne plany i założenia, którymi będzie się zajmować
w nadchodzącym półroczu.
To pierwsze przewodnictwo tego śródziemnomorskiego państwa. Cypr podobnie jak Polska
stał się członkiem Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku.
Rząd pana prezydenta Dimitrisa Christofiasa zaplanował siedemnaście nieformalnych spotkań
ministrów, dwa spotkania szefów rządów z Komisją Europejską i kilkadziesiąt oficjalnych
spotkań i konferencji.
Cypr w pigułce
Cypr to państwo położone we wschodniej części Morza Śródziemnego. Nazwa wyspy
pochodzi od łacińskiej nazwy miedzi (cuprum). W starożytności Cypr był jej głównym
dostawcą. Stolicą Cypru jest Nikozja, inne większe miasta to: Limassol i Larnaka. Republika
cypryjska jest republiką federacyjną, głową państwa jest prezydent, który jest jednocześnie
szefem rządu. Na Cyprze funkcjonują dwa oficjalne języki urzędowe: grecki i turecki. Cypr
jest małym państwem z niewielką liczbą ludności poniżej 800 tys. osób. Walutą obowiązującą
na Cyprze od 2008 roku stało się euro, które zastąpiło funta cypryjskiego.
‘Lepsza Europa’, czyli priorytety Cypryjskiej Prezydencji
Hasłem promującym półroczną prezydencję Cypru w RUE jest „Lepsza Europa”.
Priorytetowe obszary prac dla Cypru i Europy na nadchodzące sześć miesięcy. Są to:
 Europa bardziej efektywna i zrównoważona,
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 Europa o lepszych osiągnięciach i rozwijającej się gospodarce,
 Europa bardziej dla obywateli, solidarna i spójna społecznie,
 Europa w świecie, bliższa swoim sąsiadom.
Ad. Europa bardziej efektywna i zrównoważona
Celem Cypryjskiej Prezydencji będzie promocja skutecznej polityki, która ma prowadzić do
zwiększenia efektywności zarządzania odnoszącej się do niepewności i niestabilności
spowodowanych przez kryzys. Negocjacje w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata
2014-2020 będą głównym priorytetem Prezydencji Cypru. Prezydencja będzie dążyć do
sfinalizowania negocjacji i ukończenia projektu budżetu UE. Cypr chce również wspierać
wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Nacisk będzie położony na jakość polityk i programów,
które będą finansowane w ramach nowych wieloletnich ram finansowych. Prezydencja będzie
także dążyć do osiągnięcia jak największego postępu w negocjacjach w sprawie ram
prawnych w odniesieniu do polityk, takich jak wspólna polityka rolna i rybołówstwa, polityka
spójności oraz polityka w dziedzinie badań i innowacji, jak również programów finansowych
w różnych polityk sektorowych.
Ad. Europa o lepszych osiągnięciach i rozwijającej się gospodarce
Kryzys gospodarczy uwidocznił potrzebę dalszego wspierania państw członkowskich ze
środków z Unii Europejskiej. Ożywienie europejskiej gospodarki powinno obejmować
zarówno konsolidację fiskalną jak i zrównoważony wzrost gospodarczy. Prezydencja będzie
dążyć do pracy nad nowymi ramami wzmocnionej współpracy gospodarczej i wzmocnienia
nadzoru budżetowego, w taki sposób, aby zapewnić stabilność fiskalną. Jednocześnie UE
musi wyjść z kryzysu i stymulować wzrost gospodarczy. W związku z tym monitorowanie
realizacji strategii Europa 2020 jest również ważne dla Cypryjskiej Prezydencji.
Ad. Europa bardziej dla obywateli, solidarna i spójna społecznie
Cypryjska Prezydencja będzie dążyć do działań na rzecz zbliżenia Europy do jej obywateli,
zwracając uwagę na pracę z młodzieżą, w świetle rosnącego w UE bezrobocia. Ponadto,
jednym z najważniejszych celów prezydencji jest ustanowienie do końca 2012 roku
wspólnego europejskiego systemu azylowego, koncentrującego się na budowaniu współpracy
między państwami członkowskimi we wzmacnianiu praw osób potrzebujących ochrony
międzynarodowej. Prezydencja będzie również zajmować się kwestiami związanymi
z Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej oraz
z zagadnieniami związanymi ze zdrowiem i samopoczuciem dzieci, takich jak zapobieganie
chorobom, promocja zdrowego stylu życia, jak również zapobieganie i zwalczanie ubóstwa
dzieci. W programie uwzględnione będą również zagadnienia związane z edukacją i kulturą,
wśród nich m.in. zapewnienie jakościowej edukacji i szkoleń w celu zaspokajania potrzeb
rynku pracy. Ważne w tym względzie są również odpowiednie programy finansowe.
Prezydencja będzie również kłaść nacisk na dalsze uczestnictwo i zaangażowanie partnerów
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społecznych, organizacji pozarządowych i władz lokalnych w formułowaniu i wdrażaniu
Strategii Europa 2020. Ponadto, nowe ramy prawne dla ochrony danych osobowych to
kolejna kwestia priorytetowa podczas Cypryjskiej Prezydencji.
Ad. Europa w świecie, bliższa swoim sąsiadom
Prezydencja będzie ściśle współpracować z Wysokim Przedstawicielem Unii
ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz z Europejską Służbą Działań
Zewnętrznych, które są odpowiedzialne za sprawy zewnętrzne i bezpieczeństwa oraz
zapewnienia spójności i ciągłości działań. Szczególny nacisk zostanie położony na
południowy wymiar Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, w celu wzmocnienia stosunków
z partnerami śródziemnomorskimi, przy jednoczesnym zapewnieniu pluralizmu
i wielopłaszczyznowych relacji, a tym samym promowanie komunikacji we wszystkich
dziedzinach życia społecznego. Prezydencja będzie także wspierać wszystkie procesy
związane z rozszerzeniem i działać na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa żywnościowego,
kładąc nacisk na unijne cele rozwojowe. Wzrost może być również promowany poprzez
wzmocnienie zewnętrznej polityki handlowej UE2.
Design Cypryjskiej Prezydencji3
Logo
„Kompas na statku pokazuje tylko w jednym kierunku: wizji lepszej Europy, bliższej
obywatelom, sąsiadom i świata w ogóle” – powiedział, minister ds. europejskich Cypru
Andreas Mavroyiannis.
Logo wyraża w sposób prosty, ale wymowny osobowość Cypru jako kraju przewodniczącego
Radzie.
Idea - w kierunku "Lepszej Europy"
Statek, który uosabia wyspę Cypr i jej długą tradycję morską. Żagle niosą ze sobą ducha
i zapał pierwszej Prezydencji Cypru w Radzie UE. Podczas żeglowania, staje się ptakiem,
uniwersalnym symbolem pokoju i heroldem komunikatu prezydencji Cypru, który chce się
dzielić wizją "Lepszej Europy".
Wiadomość
Statek pomalowany w kolorze niebieskim flagi europejskiej, żagle w kierunku „Lepszej
Europy". Pierwszy żagiel to Europa poświęcona podstawowej zasadzie solidarności, drugi
żagiel, który jest w stanie stawić czoła wyzwaniom dnia dzisiejszego i zapewnienia spójności
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europejskiego gmachu. Trzeci żagiel to Lepsza Europa, bardziej gościnna, która oferuje
więcej dla obywateli i sąsiadów.
Na górnej części statku znajdują się trzy żagle, których kolory inspirowane są flagą Cypru,
skąpaną w słońcu wyspą pełną oliwek oraz miedzi - produktów cypryjskich; kolorem morza
i przyjaznego nieba, które zapewnia ochronę harmonijnemu współistnieniu narodów, miejscu
głębokiej i prawdziwej gościnności.
Identyfikacja wizualna
Koncepcja, projekt i kolory logo stanowić podstawę do identyfikacji wizualnej Prezydencji
Cypru. One nadają wdzięk i harmonię konstrukcji oficjalnej stronie internetowej,
w publikacjach papeterii, pamiątkowych upominkach prezydencji, a także w wewnętrznych
i zewnętrznych dekoracjach, jakie zostaną wykorzystane w trakcie prezydencji - w Centrum
Konferencyjnym w Nikozji, na budynku RUE w Brukseli oraz z salach konferencyjnych na
otwartych przestrzeniach, gdzie będą miały miejsce różne wydarzenia.
Więcej informacji na temat Prezydencji Cypru w Radzie UE można znaleźć na
oficjalnej stronie Cypryjskiej Prezydencji http://www.cy2012.eu
Strona została uruchomiona 21 czerwca 2012 roku. Na portalu znajdują się informacje na
temat działań związanych z realizacją programu przewodnictwa i ich rezultatach: aktualności
polityczne, kalendarz, informacje o programie kulturalnym, najważniejsze informacje
o Cyprze. Materiały publikowane są w pięciu wersjach językowych: greckiej, angielskiej,
niemieckiej, francuskiej i tureckiej. Będą tu także dostępne wszelkie niezbędne informacje
i dokumenty oraz zdjęcia i inne materiały multimedialne. Użytkownicy mają możliwość
otrzymywania informacji na bieżąco za pośrednictwem newslettera.

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