
        BIULETYN  EUROPE  DIRECT -  POZNAŃ     07/2009   

1 | S t r o n a  

 

 

 

Prezydencja szwedzka 

Od 1 lipca 2009 roku Prezydencję Unii Europejskiej sprawuje Szwecja. Jest to jej druga 

Prezydencja (poprzednia miała miejsce w pierwszej połowie 2001 roku). Szwecja przejęła 

Prezydencję od Republiki Czeskiej. Po Szwecji Unii Europejskiej przewodniczyć będzie 

Hiszpania (od 1 stycznia 2010 roku). 

Priorytetami Prezydencji Szwedzkiej są :  

- realizacja Partnerstwa Wschodniego,  

- zakończenie procesu ratyfikacji Traktatu Lizbońskiego,  

- kwestie klimatyczne,  

- strategia dla regionu Morza Bałtyckiego, 

- kontynuowanie procesu rozszerzenia. 

 

Szwecja ma nadzieję, że w trakcie jej prezydencji uda się zakończyć proces ratyfikacji 

Traktatu z Lizbony. Na trudności związane z przebiegiem prezydencji może mieć wpływ 

przebieg kryzysu gospodarczego, utworzenie nowej Komisji Europejskiej oraz nowy skład 

Parlamentu Europejskiego. 

W ramach swojej agendy, Szwecja będzie podejmować dalsze inicjatywy wspomagające 

walkę z kryzysem poprzez kontrolę rynków finansowych oraz zabezpieczenia unijnego rynku 

wewnętrznego. W kwestii ochrony klimatu Szwedzi dołożą natomiast starań, żeby osiągnąć 

optymalny pakiet unijny na grudniowej konferencji klimatycznej ONZ w Kopenhadze (COP 

15), przy m.in. uwzględnieniu zmniejszenia emisji CO2 i finansowania transferu technologii.  

Szwecja w swoim programie skupiła się na zmianach klimatycznych, ale porusza również 

inne kwestie dotyczące środowiska naturalnego, takie jak: bioróżnorodność, środowisko 

morskie, gospodarka proekologiczna. 

Dużą wagę Prezydencja będzie przywiązywać do dalszych prac nad strategią wzrostu i 

konkurencyjności w regionie Morza Bałtyckiego, celem podniesienia jego dostępności, 

atrakcyjności i bezpieczeństwa, jak również zapewnienia równowagi ekologicznej. Strategia 

ta jest ważna szczególnie w kontekście planowanej budowy Gazociągu Północnego. Będzie to 

pierwsza oficjalna Wspólnotowa Strategia Regionalna. W ramach tzw. Programu 

Sztokholmskiego natomiast będą podejmowane odpowiednie kroki w kierunku większej 

równowagi pomiędzy środkami bezpieczeństwa a środkami gwarantującymi prawa jednostki. 

Przewodnictwo szwedzkie chce się również skupić na realizacji założeń zainicjowanego wraz 

z Polską w maju br. Partnerstwa Wschodniego, podejmując konkretne działania w zakresie 

wolnego handlu, udogodnień w podróżowaniu z krajów zza wschodniej granicy UE do 
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krajów unijnych i odwrotnie, jak również pod kątem reform społecznych. Do Partnerstwa 

zostały zaproszone Ukraina, Białoruś, Mołdawia, Armenia, Azerbejdżan i Gruzja. 

Będą kontynuowane także prace związane z dalszym rozszerzaniem UE, w pierwszej 

kolejności o Chorwację, Turcję i Macedonię, a w dalszym rzędzie o pozostałe kraje Byłej 

Republiki Jugosławii. 

Podczas swojej prezydencji w najbliższym półroczu Szwedzi zamierzają również przybliżyć 

Unię Europejską i jej polityki obywatelom. Szwedzkie przewodnictwo ma w sposób 

szczególny cechować przejrzystość działań, gwarancja łatwego dostępu do dokumentów, a 

także otwartość na debatę publiczną. Do celów informacyjno-komunikacyjnych posłuży 

specjalna strona internetowa prezydencji Szwecji: www.se2009.eu (chcąc zainteresować 

swoich mieszkańców sprawami UE, Szwecja jako pierwsza będzie używać domeny eu). 

Logo Prezydencji Szwedzkiej, to kula ziemska ze stylizowaną literą „S”, która rozszerza się 

w górnej części globu, skupiając uwagę na leżącej na północy Szwecji. Litera, która jest 

koloru żółtego symbolizuje także promień światła, który rozświetla ziemię. „Klimat”, 

„światło”, „transparentność” oraz „dialog” były kluczowymi słowami podczas 

opracowywania logo.  

Prezydencja to szansa dla Szwecji, aby mieć wpływ na ważne dla UE sprawy. Główną rolą 

Prezydencji jest kierowanie pracą Rady Unii Europejskiej, a także zabezpieczenie rozwoju 

najistotniejszych dla UE kwestii. Szwecja będzie przewodniczyć wszystkim posiedzeniom 

Rady Unii Europejskiej i jej pracujących komitetów, negocjować kompromisy ze wszystkimi 

państwami członkowskimi oraz występować w imieniu Unii Europejskiej w negocjacjach z 

krajami z poza Unii Europejskiej i z międzynarodowymi organizacjami. Będzie 

reprezentować Radę Unii Europejskiej w kontaktach z innymi instytucjami Unii Europejskiej. 

Podczas Prezydencji, w Szwecji odbędzie się ponad 100 spotkań, w tym 11 nieformalnych 

spotkań ministrów. Z przyczyn logistycznych, ekonomicznych i mając na uwadze ochronę 

środowiska ograniczono liczbę miejsc, w których będą odbywały się wydarzenia – odbędą się 

one w 7 miejscowościach i w 21 lokalizacjach, a nie jak poprzednio w 44 miejscach. 

Spotkaniom będą towarzyszyć przeznaczone dla szerokiej publiczności wydarzenia 

kulturalne, a także konferencje i seminaria. W celu obniżenia kosztów wydarzenia będą 

następowały bezpośrednio po sobie. Szwedzki rząd planuje wydać na potrzeby prezydencji 

około 77 milionów euro (z czego połowę kosztów pochłonie organizacja spotkań), Republika 

Czeska przeznaczyła na ten cel 124, 5 milionów euro, a Francja wydała 190 milionów. 

Szwecja to kraj, który przywiązuje dużą wagę do kwestii związanych z ochroną środowiska i 

klimatu. Sprawy związane z ochroną środowiska są także priorytetowymi dla Prezydencji 

Szwecji. Do ochrony środowiska przywiązuje się dużą rolę również przy organizacji spotkań. 

Sekretariat, który zajmuje się logistyką posiedzeń wymaga od swoich dostawców, aby 

http://www.se2009.eu/


        BIULETYN  EUROPE  DIRECT -  POZNAŃ     07/2009   

3 | S t r o n a  

 

zwracali szczególna uwagę na ochronę środowiska. Uczestnicy spotkań będą korzystali z 

hoteli, które respektują ochronę środowiska. W miarę możliwości będą używane środki 

transportu o niskiej emisji dwutlenku węgla. Umieszczając spotkania i wydarzenia tylko w 

kilku miejscach i organizując je tak aby następowały bezpośrednio po sobie, również 

oszczędza się energię. 

Za pracę Prezydencji odpowiada Fredrik Reinfeldt, Premier Szwecji, a za koordynację działań 

przygotowujących Szwecję do Prezydencji odpowiadała Cecilia Malmström, Minister ds Unii 

Europejskiej. Pozostali członkowie rządu szwedzkiego, którzy będą koordynować prace Unii 

Europejskiej, to : Anders Borg - Minister Finansów, Andreas Carlgren - Minister Środowiska, 

Beatrice Ask - Minister Sprawiedliwości, Carl Bildt - Minister Spraw Zagranicznych, Cristina 

Husmark Pehrsson - Minister Spraw Społecznych, Eskil Erlandsson - Minister Rolnictwa, 

Ewa Björling - Minister Handlu, Gunilla Carlsson - Minister Współpracy Rozwoju 

Międzynarodowej, Göran Hägglund - Minister Zdrowia i Spraw Społecznych, Jan Björklund - 

Minister Edukacji, Tobias Krantz - Minister Szkolnictwa Wyższego i Badań Naukowych, 

Lena Adelsohn Liljeroth - Minister Kultury, Maria Larsson - Minister ds Opieki nad Ludźmi 

Starszymi i Zdrowia Publicznego, Mats Odell - Minister ds. Samorządów Lokalnych i 

Rynków Finansowych, Maud Olofsson - Minister ds. Przedsiębiorczości i Energii, 

wicepremier, Nyamko Sabuni - Minister ds. Integracji i równości płci, Sten Tolgfors - 

Minister Obrony, Sven Otto Littorin - Minister Środowiska, Tobias Billström - Minister ds 

Migracji i Polityki Azylowej, Åsa Torstensson - Minister ds. Komunikacji. W rządzie 

zasiadają 22 osoby, z czego 10 to kobiety. 

 

Ważne wydarzenia podczas Prezydencji Szwedzkiej: 

Sztokholm 

15 – 17.07  Nieformalne Spotkanie Ministrów Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 

04 – 05.09  Nieformalne Spotkanie Ministrów Spraw Zagranicznych 

Göteborg 

23 – 24.09  Nieformalne Spotkanie Ministrów Edukacji 

28 - 29.09   Nieformalne Spotkanie Ministrów Obrony 

01 – 02.10   Nieformalne Spotkanie Ministrów Finansów (ECOFIN) 

Jönköping 

06 – 09.07  Nieformalne Spotkanie Ministrów odpowiedzialnych za sprawy związane z 

zatrudnieniem, polityką socjalną, zdrowiem i sprawami konsumenckimi. 
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20 - 23.10 Nieformalne Spotkanie Wysokiego Stopnia Urzędników UE z dziedziny 

Weterynarii 

Växjö 

13 – 15.09  Nieformalne Spotkanie Ministrów Rolnictwa i Rybołówstwa 

Åre 

23 – 24.07  Nieformalne Spotkanie Ministrów Energii 

24 – 25.07  Nieformalne Spotkanie Ministrów Środowiska 

Malmö 

18 – 02.11 Nieformalne Spotkanie Ministrów odpowiadających za e-zarządzanie. Spotkaniu 

towarzyszy konferencja. 

Umeå 

14 – 16.10  Nieformalne Spotkanie Ministrów ds. Konkurencyjności 

 

Wydarzenia kulturalne 

01.07   otwarcie Prezydencji 

W Sztokholmie, w Skansenie, z okazji rozpoczynającej się Prezydencji Szwedzkiej miał 

miejsce koncert, na który się złożyły utwory muzyki poważnej w wykonaniu światowej sławy 

artystów, występy zespołów folklorystycznych oraz pokazy akrobatyczne w wykonaniu 

artystów ze współczesnej grupy cyrkowej Cirkus Cirkör. W uroczyści wzięła udział para 

królewska, Przewodniczący i Ministrowie UE, członkowie Rządu Szwedzkiego oraz liczna 

publiczność.  

14 – 15.08   Festiwal Way Out West  

Festiwal Way Out West będzie miał miejsce w Göteborgu. Swój udział zapowiedzieli m. in. 

Madonna, U2, AC/DC, A Camp i Morrissey.  

5.09 – 15.11 „Jaki Piękny Świat” 

„Jaki Piękny Świat”, to tytuł napisanej przez Louis Amstronga piosenki, ale także temat 

Międzynarodowego Biennale Sztuki Współczesnej 2009 w Göteborgu. Biennale będzie 

odzwierciedlało rozwój polityki w wizualnej i poetycznej formie.  

24.09 – 4.10   Światowe Dni Nowej Muzyki 

http://www.se2009.eu/en/meetings_news/2009/9/5/what_a_wonderful_world_-_goteborg_international_biennial_for_contemporary_art_2009
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Światowe Dni Nowej Muzyki odbędą się w Visby, Växjö i Göteborgu prezentując nową 

muzyczną i dźwiękową sztukę z całego świata. Ten międzynarodowy festiwal jest ważnym 

miejscem spotkań kompozytorów i publiczności i co roku ma miejsce w innym kraju. 

Festiwal zaczyna  się 24 września w Visby, następnie jest w Växjö a kończy 4 października w 

Göteborgu. Podczas 11 dni festiwalu będzie wykonanych 100 utworów przez wykonawców z 

50 państw. Festiwal to  Orkiestra muzyczna z Danii, elektroakustyczna muzyka z Kanady i 

muzyka kameralna z Wenezueli. Festiwalowi będą towarzyszyć seminaria podczas których 

uczestnicy będą mogli wymienić doświadczenia i odkryć inne kultury.  

08 – 09.12   zakończenie programu kulturalnego  

Zakończenie wydarzeń kulturalnych będzie miało miejsce w Malmö. Będą to dwa dni 

artystycznych performance, wystaw i seminariów 

To tylko niektóre, wybrane wydarzenia kulturalne. Należy zwrócić także uwagę na występy 

współczesnej grupy cyrkowej „Cirkus Cirkör”, piękną wystawę kryształów (w Jönköping) 

czy pokazy kina plenerowego przed mającym się odbyć w dniach 18 i 19 listopada, 20. 

Międzynarodowym Festiwalem Sztuki Filmowej w Sztokholmie. 

 

Szwecja w pigułce  

Należąca od 1995 roku do UE Szwecja zajmuje obszar 450 tys. km², co daje jej trzecie 

miejsce (po Francji i Hiszpanii) w UE. Liczy 9,2 mln ludności i ma niskie zaludnienie (22 

osoby/km²). W Szwecji jednostką monetarną jest korona szwedzka. Szwedzi są luteranami. 

Szwecja jest monarchią parlamentarną. Król jest głową państwa, ale ma niewielkie 

uprawnienia. Rząd sprawuje władzę wykonawczą i składa się z premiera i powołanych przez 

niego ministrów. 

Istotną część gospodarki szwedzkiej stanowią bogactwa naturalne takiej jak są m.in. wysokiej 

jakości rudy żelaza oraz duża powierzchnia lasów. Poza rudą żelaza w Szwecji wydobywa się 

także rudę cynku, ołowiu, miedzi, wolframu, tytanu i uranu. Ważną gałęzią gospodarki 

Szwecji jest produkcja drzewna – jest ona m.in. jednym z największych na świecie 

eksporterów celulozy. Inne gałęzie gospodarki to hutnictwo metali nieżelaznych, przemysł 

maszynowy, metalowy, środków transportu (samochodowy, lotniczy), elektrotechniczny, 

drzewny i chemiczny. Znane marki szwedzkie to Volvo, Saab (, Scania, Ericsson, Electrolux, 

Husqvarna, Vattenfall AB, Skanska AB, Nordea Bank, Tetra Pak, H&M i IKEA. 

Szwecja przeznacza poprzez budżet na cele socjalne 27% swojego PKB, jeden z najwyższych 

na świecie poziomów. W Szwecji budżet państwa oraz firmy prywatne przeznaczają na 

badania naukowe 4% PKB, co daje pod tym względem pierwsze miejsce na świecie. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ruda_%C5%BCelaza
http://pl.wikipedia.org/wiki/Volvo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Scania
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ericsson
http://pl.wikipedia.org/wiki/Electrolux
http://pl.wikipedia.org/wiki/Husqvarna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Vattenfall_AB
http://pl.wikipedia.org/wiki/Skanska_AB
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nordea_Bank
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tetra_Pak
http://pl.wikipedia.org/wiki/H%26M
http://pl.wikipedia.org/wiki/IKEA
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W Szwecji dużą uwagę przywiązuje się do spraw dzieci. Na 9 milionów mieszkańców, 2 

miliony to mieszkańcy poniżej 18 roku życia. Szwedzkie prawo chroni dzieci i broni ich 

praw. W 1978 roku Szwecja jako pierwsza zabroniła bicia dzieci. 

Szwedzi dużą rolę przywiązują do ochrony środowiska. Aż 1/3 wykorzystywanej w Szwecji 

energii pochodzi ze źródeł odnawialnych i aż 96% odpadów z gospodarstw domowych jest 

ponownie wykorzystywanych. Niedawno w Malmö powstało 1300 mieszkań, w których 

zastosowano innowacyjne rozwiązania jeśli chodzi o gospodarkę odpadami, energię 

odnawialną i ekologiczny transport. 

Szwecja znana jest ze swojego wysokiej jakości wzornictwa. Wyróżnia je funkcjonalizm, 

proste formy i jasne kolory. 

Ze Szwecja kojarzy się Astrid Lingren, autorka m. in. przygód Pippi Pończoszanki, książki 

przetłumaczonej na 900 języków. 

Szwedzkie miasta, gospodarze ważnych europejskich spotkań : 

Sztokholm - zbudowana na 14 wyspach stolica Szwecji, liczy około 2 milionów 

mieszkańców. To szybko rozwijające się centrum ekonomiczne i finansowe, największy 

klaster technologii informatycznych. Wart zobaczenia jest nie tylko Sztokholm, ale także jego 

bezpośrednie okolice - ciekawe, historyczne miejsca, z których 3 znajdują się na liście 

Światowego Dziedzictwa UNESCO - Skogskyrkogården ze swoją wysoce innowacyjną, 

modernistyczną i romatyczno-naturalna architekturą, Drottningholm Palace, ze teatrem i 

parkiem, znane jako Wersal Północy i siedziba Szwedzkiej Rodziny Królewskiej, oraz 

pozostałości po osadzie Wikingów Birka na wyspie Björkö na jeziorze Mälaren. Interesujący 

jest też park rzeźby i muzeum - Millesgården. 

Göteborg - liczy pół miliona mieszkańców – pod względem liczby mieszkańców to 2-e 

szwedzkie miasto, największy port Skandynawii. Przez Göteborg przechodzi znaczna ilość 

importu i eksportu. W ostatnich latach Göteborg stał się celem turystycznym z uwagi na 

swoje umiejętności kulinarne. Piękne są okolice Göteborga - można tu znaleźć małe wioski 

rybackie, urocze dworki oraz nieprzebrane lasy, które świetnie nadają się na wycieczki.  

Malmö – 270 tys. mieszkańców, 3-ce miejsce pod względem ilość mieszkańców, znane jest z 

pięknej plaży oraz czystej wody. 

Jönköping – liczące 125 tysięcy mieszkańców, usytuowane na południowym brzegu jeziora 

Vättern miasto, ma strategiczne położenie między Kopenhagą, Oslo i Sztokholmem. Region 

Jönköping jest kolebką szwedzkiego wzornictwa, nazywany jest Królestwem Kryształów. 

Åre –liczące 10 tysięcy mieszkańców, to ośrodek sportów zimowych. 
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Umeå – uniwersyteckie miasto z 28 tys. studentów. Celem Umei jest do 2020 roku stanie się 

wiodącym regionem w dziedzinie gospodarki zrównoważonego rozwoju i zarządzania w 

regionach o zimnych klimatach. 

Informacje na temat w/w miast oraz inne informacje na temat atrakcji turystycznych w 

Szwecji można znaleźć na stronie internetowej : www.visitweden.com 

W celu uzyskania innych informacji na temat funkcjonowania Prezydencji w Unii 

Europejskiej zapraszamy do przeczytania Biuletynu nr 1 „Prezydencja Czech” 

Strona Prezydencji Szwedzkiej : www.se2009.eu 

 

 

Opracowała: Aleksandra Szała – Konsultant Europe Direct - Poznań 

http://www.se2009.eu/

