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Prezydencja Estonii w Radzie Unii Europejskiej
lipiec - grudzień 2017
1 lipca 2017 r. prezydencję w Radzie Unii Europejskiej objęła Estonia. Będzie ją
sprawować do 31 grudnia br. Estonia przejęła przewodnictwo w Radzie UE od Malty.
Priorytety prezydencji estońskiej opierają się na strategicznym programie Rady Europejskiej.
W ramach prezydencji Estonia będzie odwoływać się do wspólnych celów sformułowanych
przez państwa członkowskie oraz instytucje UE w deklaracji rzymskiej wydanej w związku
z 60. rocznicą traktatów rzymskich. Estonia skoncentruje się na ochronie podstawowych
wspólnych wartości, takich jak dobrobyt, bezpieczeństwo, jedność czy pokój i stabilność
w Europie. Prezydencję estońską będą charakteryzować cztery hasła:





otwarta Europa,
bezpieczna Europa,
cyfrowa Europa (w tym swobodny przepływ danych),
inkluzywna i zrównoważona Europa.
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Zgodnie z zapowiedziami premiera, Jüri Ratasa, Estonia podczas swojego półrocznego
przewodnictwa w Radzie UE będzie się przede wszystkim koncentrować na innowacjach
cyfrowych, a w szczególności na cyfryzacji usług publicznych. Ma to w przyszłości
doprowadzić do powstania Jednolitego Rynku Cyfrowego.
Estonia jest znana z innowacji cyfrowych, znajduje się w czołówce najbardziej zaawansowanych cyfrowo krajów w Europie. Dzięki zaawansowanej cyfryzacji usług administracyjnych niemal każdą sprawę można w tym kraju załatwić przez Internet. Drogą
elektroniczną odbywają się także głosowania wyborcze, a dostęp do Internetu jest prawem
konstytucyjnym każdego obywatela.
Intensyfikację działań w zakresie cyfryzacji w ramach prezydencji zapowiedziała także
prezydent Estonii, Kersti Kaljulaid: „Z dumą prezentujemy to doświadczenie naszym
partnerom i sojusznikom, aby zaprezentować nasze rozumienie społeczeństwa cyfrowego.
Chcemy zaoferować naszą pomoc i zapewnić w tym, że wszelkie cyfrowe aspekty polityk
unijnych będą podjęte i we właściwy sposób rozwijane podczas naszej prezydencji w Radzie
UE”. W szerszym ujęciu priorytetów prezydencji, prezydent zapowiedziała, że Estonia
wykorzysta swoją rolę przywódczą w Radzie, aby mieć pewność, że interesy zarówno
małych, jak i dużych krajów są uwzględniane.
Prezydencja w Radzie UE

Państwa członkowskie UE przejmują rotacyjną prezydencję w Radzie UE co 6 miesięcy.
Prezydencja kieruje pracami Rady nad unijnym ustawodawstwem oraz przewodniczy
posiedzeniom tej instytucji na wszystkich szczeblach, pomagając zapewnić ciągłość prac UE,
porządek procedur legislacyjnych i współpracę państw członkowskich – musi być więc
uczciwym i bezstronnym mediatorem.
Prezydencja do 2020 r.
Państwa członkowskie, które mają kolejno
Bułgaria: styczeń – czerwiec 2018
sprawować prezydencję, ściśle ze sobą współpracują
w 3-krajowych grupach, tworząc tzw. Trio
Austria: lipiec – grudzień 2018
Prezydencji (zwane także Trójką Prezydencji).
Rumunia: styczeń – czerwiec 2019
System ten został wprowadzony w 2009 r. na mocy
Traktatu z Lizbony.
Finlandia: lipiec – grudzień 2019
Każda grupa 3 państw wyznacza długofalowe cele
Chorwacja: styczeń – czerwiec
i przygotowuje wspólny program tematów
2020
i ważnych spraw, którymi Rada będzie się zajmować
przez 18 miesięcy. Osiemnastomiesięczny program
Niemcy: lipiec – grudzień 2020
prac prezydencji jest współdzielony przez trzy
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państwa członkowskie. Każde z 3 państw opracowuje własny 6-miesięczny program,
określając cele, które chce osiągnąć podczas swojej kadencji, a wspólnie z pozostałymi
członkami Trójki wyznacza bardziej długofalowe cele, których realizacja nie jest realna
w ciągu sześciu miesięcy. Kolejne rządy krajowe państw członkowskich obejmują urząd
1 stycznia i 1 lipca każdego roku. Estonia przejęła przewodnictwo w Radzie Unii
Europejskiej od Malty, która była ostatnim krajem sprawującym prezydencję
w ramach dotychczasowej „trójki”, której skład oprócz Malty tworzyła także Holandia
i Słowacja.
Obecna grupa składa się z prezydencji estońskiej, bułgarskiej oraz austriackiej.

Warto odnotować, że od 1 lipca 2017 roku prezydencję miała sprawować Wielka Brytania.
Jednak z powodu podjęcia decyzji o opuszczeniu UE, Brytyjczycy zrezygnowali
z przewodniczenia. Estonia przejęła tę funkcję pół roku wcześniej niż było to planowane.
Prezydencja ma dwa główne zadania:
1. Planowanie i prowadzenie posiedzeń Rady i jej organów przygotowawczych,
2. Reprezentacja Rady w stosunkach z innymi instytucjami UE.
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Estonia - charakterystyka kraju
Ustrój polityczny
Estonia jest republiką. Głową państwa jest prezydent. Władza ustawodawcza jest w rękach 1izbowego parlamentu wyłanianego w wyborach powszechnych. Władzę wykonawczą piastuje
rząd, który składa się z premiera i ministrów. Prezydent desygnuje premiera.
Prezydent: Kersti Kaljulaid (od 2016 r.)
Premier: Jüri Ratas (od 2016 r.)
Estonia dzieli się na 15 okręgów i 6 miast wydzielonych.
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Geografia
Estonia jest krajem nizinnym z dużą ilością jezior i wysp. Długość wybrzeża wynosi 374 km.
Najwyższym wzniesieniem jest Suur Muna (318 m n.p.m.). Największą wyspą jest Naissaar
(19 km²). Najdłuższa rzeka to Parnawa (144 km). Największym jeziorem jest Jezioro Pejpus
na granicy z Rosją (1,5 tys. km² w granicach Estonii). Cały obszar Estonii należy do zlewiska
Morza Bałtyckiego. Estonia graniczy z 2 państwami: Łotwą i Rosją.
Gospodarka
Kraj przemysłowo-rolniczy. Silnie rozwinięty przemysł maszynowy, elektroniczny, drzewny,
meblarski, chemiczny oraz spożywczy. Duża komputeryzacja państwa. Gospodarka oparta
o usługi (69%). Coraz większe znaczenie ma turystyka.
Kultura
Friedrich Reinhold Kreutzwald, autor eposu narodowego „Kalevipoeg” oraz pisarz Jaan
Kross, którego dzieła przetłumaczone zostały na ponad 20 języków to najbardziej znani
Estończycy.
Warto zobaczyć
- Tallinn – ze Starówką – Vanalinn, wpisaną
na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
Stare Miasto składa się z dwóch części - Górnej
i Dolnej, otoczonych dobrze zachowanymi
murami obronnymi.
- Park Narodowy Lahemaa – nad zatoką Fińską,
ponad 70% parku porasta dziewiczy las,
a wybrzeże usiane jest licznymi głazami narzutowymi.

Widok na Tallin

Narodowe potrawy
W kuchni estońskiej wyczuwalne są wpływy innych narodów, pod których panowaniem kraj
znajdował w różnych okresach historycznych: Duńczyków, Szwedów, Polaków i Rosjan.
Tradycyjne dania to między innymi marynowany węgorz, kaszanka oraz kapusta kiszona
duszona z wieprzowiną, a także sernik z kminkiem i solą (korp) oraz napój na bazie młodego
piwa, miodu i śmietany podawany z dodatkiem białego sera (kahja).
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Źródła:
https://www.eu2017.ee/
https://www.eu2017.ee/sites/default/files/2017-06/EU2017EE%20Programme_0.pdf
https://www.euractiv.pl/section/polityka-wewnetrzna/news/w-sobote-1-lipca-rozpocznie-sieprezydencja-estonii-w-radzie-ue/
http://www.consilium.europa.eu/pl/council-eu/presidency-council-eu/
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