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Prezydencja luksemburska
Przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej zwane Prezydencją to okres, w którym państwa
członkowskie rotacyjnie przewodniczą posiedzeniom Rady UE według ustalonej kolejności.
Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej, zwana też przewodnictwem w Radzie, to rotacyjna
funkcja sprawowana przez państwa członkowskie. Ma ona dwa główne zadania: po pierwsze,
organizację prac Rady, ustalanie programu jej działań oraz prowadzenie mediacji pomiędzy
jej członkami oraz po drugie, reprezentowanie Rady wobec innych instytucji Unii, zaś samej
Unii w stosunkach z państwami trzecimi. Ze względu na swój kierowniczy charakter
prezydencja często postrzegana jest jako swoiste przywództwo całej Unii. W tym okresie
przewodniczy posiedzeniom tej instytucji na wszystkich szczeblach, pomagając zapewnić
ciągłość prac UE.
Państwa członkowskie, które mają kolejno sprawować prezydencję, ściśle ze sobą
współpracują w 3-krajowych grupach. System ten został wprowadzony w 2009 r. traktatem
z Lizbony. Każda grupa 3 państw wyznacza długofalowe cele i przygotowuje wspólny
program tematów i ważnych spraw, którymi Rada będzie się zajmować przez 18 miesięcy. Na
podstawie tego programu każde z 3 państw opracowuje własny, bardziej szczegółowy
6-miesięczny program. Obecna grupa składa się z prezydencji włoskiej, łotewskiej
i luksemburskiej. Prezydencja luksemburska trwa od 1 lipca do 31 grudnia 2015 roku.
Priorytety prezydencji luksemburskiej w drugim półroczu 2015 roku opiera się na
siedmiu filarach:
1. Stymulowanie inwestycji w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.
W tym celu prezydencja będzie dążyć do wdrażania Europejskiego Funduszu na strategiczne
inwestycje (315 miliardów €). Kontynuowane będą wysiłki w celu realizacji europejskiej
polityki przemysłowej, która będzie w szczególności koncentrować się na przemyśle
kosmicznym, branży, w której Europa już teraz odgrywa wiodącą rolę. Dodatkowo
prezydencja luksemburska będzie promować inicjatywy zrównoważonego rozwoju w oparciu
o badania naukowe i innowacje, które mają na celu wzmocnienie konkurencyjności
i zwiększenie poziomu zatrudnienia, a także promowanie spójności społecznej oraz dbałości
o środowisko.
2. Pogłębienie społecznego wymiaru Unii Europejskiej.
1|Strona

BIULETYN 7/2015
Punkt Informacji Europejskiej
EUROPE DIRECT - POZNAŃ
Kryzys gospodarczy i finansowy doprowadził do wzrostu bezrobocia, w szczególności
bezrobocia wśród młodzieży oraz dalszy wzrost nierówności. Prezydencja luksemburska ma
na celu promowanie wysoce konkurencyjnej społecznej gospodarki rynkowej, która dąży do
pełnego zatrudnienia i postępu społecznego, a także sprawiedliwości i społecznej ochrony.
Prezydencja luksemburska będzie koncentrować się na inwestycjach
w szczególności związanych z kapitałem ludzkim.

społecznych,

W zakresie zdrowia publicznego zostaną uwzględnione działania mające na celu wdrożenie
silnych ram prawnych zapewniających obywatelom szybki dostęp do bezpiecznych
i wysokiej jakości produktów .
Natomiast podstawowym celem w dziedzinie edukacji będzie uwzględnienie w większym
stopniu różnorodności (językowej) uczniów. Prezydencja luksemburska będzie koncentrować
się w szczególności na zapewnieniu edukacji i wysokiej jakości opieki nad dzieckiem
w okresie wczesnego dzieciństwa.
3. Zarządzania migracją, łącząc wolność, sprawiedliwość i bezpieczeństwo.
UE musi być stanowcza w staraniach o wzmocnienie i wspieranie podstawowych wartości,
na których się opiera. Poszanowanie praworządności jest częścią tego dziedzictwa.
Prezydencja luksemburska dołoży wszelkich starań w celu nawiązania dialogu odnośnie
obrony i ochrony rządów prawa w państwach członkowskich UE. Będzie ona wspierać proces
przystąpienia UE do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (EKPC).
Prezydencja luksemburska będzie dążyć również przyjęcia spójnego globalnego podejścia do
walki z terroryzmem. Takie podejście będzie obejmować wdrożenie Passenger Name Record
(http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/police-cooperation/passengername-record/index_en.htm ). Realizacja odnowionej strategii bezpieczeństwa wewnętrznego
Unii Europejskiej dla 2015-2020 jest głównym priorytetem prezydencji luksemburskiej.
Konieczne jest zdefiniowanie wspólnego reagowania na zagrożenia dla bezpieczeństwa
obywateli Unii Europejskiej.
4. Ożywienie jednolitego rynku, koncentrując się na jej wymiarze cyfrowym.
Prezydencja luksemburska uważa, że Europa powinna odgrywać rolę w globalnej rewolucji
cyfrowej . W dziedzinie własności intelektualnej , prezydencja luksemburska będzie dążyć do
kontynuacji modernizacji praw autorskich. Można to osiągnąć poprzez dostosowanie do ery
cyfrowej, co umożliwi rozwój dla kreatywnego przemysłu, przy jednoczesnym poszanowaniu
interesów podmiotów praw autorskich, jak i również konsumentów.
W kontekście europejskiej polityki energetycznej, prezydencja luksemburska uwzględni
ambitny cel UE, a mianowicie gospodarkę niskoemisyjną do roku 2050.
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Prezydencja luksemburska podejmie wszelkie prace legislacyjne wymagane
w zakresie dostaw gazu , co jest ekonomicznie i strategicznie ważne, a także w urządzeniach
etykietowania, które są kluczem do zmniejszania zużycia energii.
Również podjęte zostaną prace dotyczące europejskiej polityki transportowej. Prezydencja
luksemburska będzie kontynuować prace nad IV pakietem kolejowym, zarówno w Radzie
i Parlamencie Europejskim. Ponadto, prezydencja rozpocznie szeroko zakrojonej debaty na
temat europejskiej polityki transportowej .
5. Umieszczenie globalna i przejrzysta europejska konkurencyjność.
Luksemburg zamierza wprowadzić walki z oszustwami i uchylaniem się od opodatkowania
w kontekście oraz zapewnienia uczciwej konkurencji. Prezydencja luksemburska ma na celu
pomyślne zakończenie negocjacji w sprawie wniosku odnośnie przejrzystości i wymiany
informacji w zakresie interpretacji podatkowych. Prezydencja ma także nadzieję, dokonać
postępu w pracach nad dyrektywą w sprawie wspólnej skonsolidowanej podstawy
opodatkowania (CCCTB).
Plan działania na rzecz bardziej sprawiedliwego opodatkowania osób prawnych, zgodnie
z propozycją Komisji w dniu 17 czerwca 2015 roku będzie służyć jako punkt wyjścia dla
prezydencji luksemburskiej w swoje prace dotyczące opodatkowania.
Na szczeblu stosunków dwustronnych, prezydencja luksemburska będzie dążyć do
zakończenia negocjacji politycznych z Wietnamem i Japonią oraz do podpisania umowy
gospodarczo-handlowej z Kanadą ( CETA ).
6. Promowanie zrównoważonego rozwoju.
Prezydencja luksemburska dołoży wszelkich starań, aby przyspieszyć przejście na zieloną
gospodarkę o niskiej emisji gazów cieplarnianych. Prezydencja będzie także przyczynić się
do powstania innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki , która jest energooszczędna oraz
dba o różnorodność biologiczną, zasoby naturalne, minimalizuje odpady i zachęca do
recyklingu.
Zrównoważony rozwój musi być podstawową zasadą dla przyszłego rozwoju europejskiego
rolnictwa . Prezydencja luksemburska będzie koncentrować się również na uproszczeniu
zasad i procedur . Nowe ramy regulacyjne na rolnictwo ekologiczne przystosowane będą do
nowych wyzwań, co umożliwi harmonijny rozwój w tym sektorze.
Zasada zrównoważonego rozwoju będzie także prowadzić działania prezydencji
luksemburskiej w obszarze polityki rybołówstwa. Zasada upraszczania musi stosować się do
wdrożenia nowych zasad , które zostaną przyjęte w dziedzinie ochrony fitosanitarnej.
Prezydencja ma nadzieję przyczynić się do demokratycznej debaty przez rozpoczęciem prac
nad zmianą procedury wydawania zezwoleń dla genetycznie zmodyfikowanych
organizmów w żywności i paszy dla zwierząt.
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Interesy konsumentów zostanie dodatkowo chronione poprzez prace na rzecz lepszego
informowania konsumentów, w szczególności w odniesieniu do etykietowania tłuszczów.
7. Wzmocnienie obecności Unii Europejskiej na arenie światowej.
Głównym priorytetem będzie nowa strategia polityki zagranicznej , która uwzględnia zmiany,
które zaszły w globalnym środowisku międzynarodowym od 2003 roku. .
Wiarygodność Unii Europejskiej na całym świecie jest szczególnie uzależniona od działań
podjętych w dziedzinie współpracy na rzecz rozwoju i pomocy humanitarnej.
Rok 2015 został nazwany Europejskim Rokiem na rzecz Rozwoju. Liczne inicjatywy mają na
na celu informowanie i podnoszenie świadomości wśród obywateli europejskich. Prezydencja
luksemburska będzie gospodarzem ceremonii zamknięcia Europejskiego Roku na rzecz
Rozwoju w grudniu 2015 roku. Reasumując, należy przywołać hasło przewodnie
luksemburskiej prezydencji: „Unia dla Obywateli”. Co za tym idzie, zarysowano konkretne
podejście odnoście dialogu z obywatelami jak i współpracę z partnerami oraz instytucjami
w interesie Europy.
Więcej informacji pozyskać możemy za pośrednictwem oficjalnej strony prezydencji
luksemburskiej: http://www.eu2015lu.eu/
Również warto zasięgnąć szerszych informacji odnośnie programu prac:
http://www.eu2015lu.eu/en/la-presidence/a-propos-presidence/programme-etpriorites/PROGR_POLITIQUE_EN.pdf
Wstępny kalendarz posiedzeń za prezydencji Luksemburga można sprawdź poprzez stronę:
http://www.consilium.europa.eu/pl/council-eu/presidency-council-eu/
Źródło: http://www.eu2015lu.eu/
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