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Prezydencja Grecji w Radzie Unii Europejskiej w pierwszej połowie 2014 r. 

 

8 stycznia w Atenach odbyła się uroczysta inauguracja Greckiej Prezydencji w Radzie Unii 

Europejskiej. Grecja sprawować będzie przewodnictwo w Radzie UE w pierwszej połowie 

2014 roku (przekazując 1 lipca 2014 r. ster w Radzie Włochom). Jest to już piąta prezydencja 

Grecji, od czasu przystąpienia tego państwa do Wspólnot Europejskich w roku 1981. 

 

Przemówienie otwierające wygłosił Premier Antonis Samaras, a głos w trakcie uroczystości 

zabrali także Wicepremier i Minister Spraw Zagranicznych Evangelos Venizelos, 

Przewodniczący Rady Europejskiej, Herman van Rompuy oraz Przewodniczący Komisji 

Europejskiej, José Manuel Barroso. W uroczystościach inauguracji prezydencji udział wziął 

prezydent Republiki Greckiej Karolos Papoulias, Patriarcha Ekumeniczny Bartłomiej I oraz 

Arcybiskup Aten Hieronim II.
1
 

 

Priorytety 

Priorytety greckiego przewodnictwa to: 

 wzrost gospodarczy, zatrudnienie oraz spójność społeczna, 

 stawienie czoła problemowi bezrobocia wśród młodzieży, 

 zwiększenie dostępności kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw, 

 poprawa zarządzania gospodarczego w strefie euro i zakończenie negocjacji 

dotyczących kolejnego etapu unii bankowej, 

 intensyfikacja działania UE w zakresie nielegalnej imigracji, 

                                                           
1
   http://www.ie.lodz.pl/index.php/pl/aktualnoci/174-prezydencja-grecka-w-radzie-unii-europejskiej 
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 zmodyfikowanie unijnej strategii w dziedzinie gospodarki morskiej, 

 przepisy dotyczące ochrony danych, 

 osiągnięcie porozumienia w sprawie wykorzystywania biopaliw pierwszej generacji 

i gazu łupkowego, 

 spotkanie na szczycie z krajami Afryki, postępy w sprawie nowej umowy połowowej 

z Marokiem
2
. 

 

Grecja przejmuje prezydencję w Radzie UE w czasie, kiedy Europa przeżywa decydują fazę 

przejściową. Zakres i intensywność kryzysu, jak również poziom recesji i bezrobocia, 

zachwiały zaufanie europejskich obywateli do instytucji UE i ich zdolności w zakresie 

opracowywania i realizacji polityki wzrostu - wzmocnienia polityki gospodarczej mającej na 

celu dobrobyt i wysoki poziom zatrudnienia. W tym samym czasie, surowa polityka fiskalna 

miała wielki wpływ na spójność społeczną, w szczególności w krajach bezpośrednio 

dotkniętych kryzysem. 

 

W tym momencie, największym wyzwaniem dla Unii jest wspieranie wzrostu gospodarczego, 

konkurencyjności i zatrudnienia oraz stabilności i dobrobytu dla wszystkich. W tym 

kontekście wzywa się do ochrony stabilności finansowej poprzez pogłębienie Unii 

Gospodarczo-Walutowej (UGW) oraz walkę z bezrobociem. 

 

Wybory do Parlamentu Europejskiego w ciągu pierwszego półrocza 2014 roku są kolejnym 

czynnikiem, wyznaczającym kontekst Prezydencji Greckiej. 

 

Główne zasady , które będą kierować pracami prezydencji można podsumować w następujący 

sposób : 

 Zwiększenie zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego w UE, poprzez politykę 

i inicjatywy odpowiadające na codzienne problemy, obawy i niepewność obywateli. 

Wysiłek skupiony na obszarach ożywienia gospodarczego, zatrudnienia, spójności, 

mobilności obywateli UE i bezpieczeństwa europejskiego, zarówno w wymiarze 

wewnętrznym jak i zewnętrznym. Ostatecznym celem jest rozwój UE jako 

społeczności wspólnych wartości, przy jednoczesnym zachowaniu i wzmocnieniu 

europejskiego modelu społecznego i gospodarczego. 

 „Pogłębiane” Unii , zwłaszcza UGW, poprzez wspieranie polityk i działań mających 

na celu zapobieganie początkowym niedociągnięciom w architekturze strefy euro, 

które zostały ujawnione przez niedawny kryzys. W tym kontekście, głównym celem 

pozostaje zachowanie integralności wspólnej waluty oraz zapewnienie stabilności  

 

                                                           
2
   http://ec.europa.eu/news/eu_explained/140107_pl.htm 
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finansowej. Pogłębienie to odbędzie się na zasadach poszanowania jednolitego rynku, 

w drodze procedury otwartej także dla krajów nie będących członkami strefy euro. 

 Wzmocnienie demokratycznej legitymacji i odpowiedzialności UE wraz 

z budowaniem solidarności między państwami członkowskimi, jak również 

budowaniem demokracji europejskiej i rozszerzeniem praw obywatelskich
3
. 

 

Powyższe obszary działania zostały na oficjalnej stronie internetowej Greckiej Prezydencji 

podzielone na następujące dziedziny: 

 Wzrost - Praca – Spójność; 

 Dalsza integracja UE - Strefa euro; 

 Migracje- Granice- Mobilność; 

 Polityka morska
4
. 

 

Grecja obejmuje przewodnictwo w UE w szczególnie napiętym okresie, bowiem do końca 

kwietnia, kiedy upływa kadencja Parlamentu Europejskiego, trzeba osiągnąć porozumienie 

w wielu kwestiach. W maju we wszystkich 28 krajach UE odbędą się bezpośrednie wybory 

do Parlamentu, a następnie odnowiony zostanie skład Komisji Europejskiej. 

 

W ciągu najbliższych 6 miesięcy, Grecja będzie przewodniczyć setkom oficjalnych 

i nieoficjalnych spotkań oraz prowadzić skomplikowane negocjacje. W tym okresie 

w Atenach odbędzie się 13 rad ministerialnych. 

 

W ostatnich miesiącach Grecja blisko współpracowała z Litwą, która sprawowała 

przewodnictwo w UE w drugiej połowie 2013 roku
5
. 

 

Prezydencja grecka to w założeniu prezydencja oszczędna (z budżetem szacowanym na około 

50 milionów €), której zadania realizować mają głównie greccy urzędnicy służby cywilnej 

z minimalną pomocą służb zewnętrznych, a większość nieformalnych spotkań na szczeblu 

ministerialnym odbywać się będzie w Atenach. 

 

Przedstawiciele Grecji zapewniają, iż mimo trwającego kryzysu, prezydencja będzie udana. 

 

Więcej o prezydencji na oficjalnej stronie: http://gr2014.eu/.
6
 

 

                                                           
3
 http://www.gr2014.eu/eu-presidency/the-greek-presidency/programme-and-priorities 

4
 Pełen program Greckiej Prezydencji dostępny jest na 

http://gr2014.eu/sites/default/files/gr%20pres%20programme_teliko_7.1.2014_0.pdf  
5
 http://ec.europa.eu/news/eu_explained/140107_pl.htm 

6
 http://www.ie.lodz.pl/index.php/pl/aktualnoci/174-prezydencja-grecka-w-radzie-unii-europejskiej 

http://gr2014.eu/
http://gr2014.eu/sites/default/files/gr%20pres%20programme_teliko_7.1.2014_0.pdf
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Logo prezydencji greckiej 

Grecka Prezydencja podejmie swoje działania pod hasłem “Europe, Our Common Quest”  

(w przybliżeniu "Europa, Nasza Wspólna Wyprawa"). 

 

Każdy kraj sprawujący rotacyjną prezydencję w Radzie Unii Europejskiej wybiera logo 

prezydencji, które służy jako integralny,  wizualny jej symbol. 

 

Logo Greckiej Prezydencji przedstawia łódkę z żaglem, tworzące „inicjały” Unii 

Europejskiej. Symbolicznym tłem logo jest morze - podstawowy element greckiej tożsamości, 

ale również kluczowy elementem greckiej i europejskiej przyszłości. Morze historycznie 

jednoczyło ludzi i jest obecnie czynnikiem wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w całej 

Europie.  

 

Żaglowiec to symbol poszukiwania i przejścia, ale także komunikacji i jedności. Dąży do 

przekazywania decyzji do żeglowania razem ku wspólnej przyszłości. Podróż jest 

symboliczną istotą logo: wspólny kurs demokracji, wspólne dążenie do dobrobytu poprzez 

wzrost gospodarczy i zatrudnienie, mobilność i bezpieczeństwo w przyszłości. To przesłanie 

Prezydencji Greckiej do Europy i świata: Europa to nasza wspólna misja i podróż – 

zjednoczeni  płyniemy dalej
7
 . 

 

Program kulturalny 

Kultura inspiruje i motywuje siły twórcze w społeczeństwie. Grecka prezydencja w Radzie 

Unii Europejskiej, przy współpracy i wsparciu Ministerstwa Kultury i Sportu, ułożyła 

program kulturalny zdefiniowany poprzez prostotę, umiar i włączenie, na których spoczywa 

sama prezydencja. 

 

Aby podkreślić zróżnicowanie i odrębną tożsamość kulturową kraju, został wydany specjalnie 

dla prezydencji greckiej, cztero-częściowy przewodnik kulturalny. Obejmuje on okresy 

starożytności, bizantyjski i nowoczesnego dziedzictwa Aten i regionu Attyki, jak również 

listę wszystkich imprez kulturalnych odbywających się w trakcie prezydencji
8
 . 

 

Grecja 

Grecja jest krajem posiadającym silnie rozwiniętą linię brzegową o dł. 15 tys. km z licznymi 

wyspami. Blisko 80% kraju zajmują góry. Duże wyspy to: Kreta, Wyspy Jońskie, Sporady 

Południowe i Północne oraz Cyklady. Najwyższym szczytem jest Olimp (2917 m n.p.m.).  

 

                                                           
7
 http://www.gr2014.eu/eu-presidency/the-greek-presidency/logo-campaign  

8
 http://www.gr2014.eu/eu-presidency/the-greek-presidency/cultural-programme  

http://www.gr2014.eu/eu-presidency/the-greek-presidency/logo-campaign
http://www.gr2014.eu/eu-presidency/the-greek-presidency/cultural-programme
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Najdłuższą rzeką jest Aliakmon (297 km). Grecja graniczy z 4 państwami: Albanią, Bułgarią, 

Macedonią i Turcją.  

 

Grecja jest republiką, na czele której stoi prezydent wybierany przez parlament. Władza 

ustawodawcza należy do 1-izbowego parlamentu (Wuli), wybieranego w wyborach 

powszechnych. Władzę wykonawczą sprawuje rząd z premierem powoływanym przez 

prezydenta. Prezydent: Karolos Papoulias (od 2005 r.) Premier: Antonis Samaras (od 2012 r.) 

Największe partie to: prawicowo-konserwatywna Nowa Demokracja i centrolewicowy 

Ogólnogrecki Ruchu Socjalistycznego.  

 

Grecja dzieli się na 13 regionów (54 nomosy) oraz 1 region autonomiczny – Góra Athos.  

 

Ponad połowa greckiego przemysłu jest skoncentrowana w aglomeracji ateńskiej. 

Najważniejsze sektory gospodarki to przemysł wydobywczy, budownictwo, rolnictwo, 

turystyka i żegluga.  

 

Kultura Grecji odegrała ważną rolę w kształtowaniu kultury europejskiej. Kraj ten jest dumny 

ze swoich starożytnych korzeni i znanych z tego okresu postaci, takich jak: Homer, Sofokles, 

Eurypides, Demokryt, Platon czy Arystoteles. Najsłynniejsi współcześni Grecy to reżyser 

Kostas Gavras, zdobywca Nagrody Nobla Odysseus Elitis oraz kompozytor Mikis 

Theodorakis.  

Warto zobaczyć Ateny – stolicę Grecji, gdzie zachowały się unikatowe zabytki kultury 

starożytnej: Akropol z potężnymi ruinami Partenonu, Erechtejonu i Świątynią Nike (lista 

UNESCO). Meteory – wiszące klasztory wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO.  

 

Narodowe potrawy to: Dolmadakia – gołąbki w liściach winorośli, tiropitakia – gorące 

rogaliki ze sławnym greckim serem feta, musaka – zapiekanka z jagnięciny i bakłażana, 

stifado – gulasz, tzatziki – sos, souvlákia – szaszłyki z marynowanej jagnięciny i warzyw oraz 

sałatka wiejska z serem feta
9
.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 Kraje Unii Europejskiej – wydawnictwo Europe Direct – Poznań, http://www.europe-

direct.poznan.pl/joannafiles/Biblioteczka/Publikacje_ED/Unia_Europejska_KRAJE_2013.p

df, s.22-23. 

http://www.europe-direct.poznan.pl/joannafiles/Biblioteczka/Publikacje_ED/Unia_Europejska_KRAJE_2013.pdf
http://www.europe-direct.poznan.pl/joannafiles/Biblioteczka/Publikacje_ED/Unia_Europejska_KRAJE_2013.pdf
http://www.europe-direct.poznan.pl/joannafiles/Biblioteczka/Publikacje_ED/Unia_Europejska_KRAJE_2013.pdf
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