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Prezydencja Finlandii w Radzie Unii Europejskiej  

lipiec – grudzień 2019 

 

1 lipca 2019 r. prezydencję w Radzie Unii Europejskiej objęła Finlandia. Będzie ją 

sprawować do 31 grudnia br. Finlandia przejęła przewodnictwo w Radzie UE od 

Rumunii.  Jest to już trzecia prezydencja tego kraju w Radzie UE. Finlandia jest 

członkiem Unii Europejskiej od 1995 roku.  

Prezydencja Finlandii w UE przypada na okres wielu zmian w składzie unijnych instytucji. 

Rząd fiński zapowiada nacisk na kwestie polityki klimatycznej. Finlandia zamierza wpisać się 

nastroje dotyczące kwestii ochrony środowiska, które odgrywają coraz większe znaczenie  

w Europie. Partie Zielonych powiększyły swój skład osobowy w Parlamencie Europejskim, 

co oznacza że wzrośnie słyszalność ich głosu w procesie decyzyjnym UE. Jednym z celów 

rozpoczynającej się z początkiem lipca prezydencji w Radzie UE jest przyśpieszenie prac nad 

osiągnięciem neutralności klimatycznej przez państwa członkowskie UE. Finowie zamierzają 

przyśpieszyć prace nad osiągnięciem tego celu do 2050 r.      

Nowy, zaprzysiężony w pierwszej połowie czerwca rząd Finlandii tworzy koalicja pięciu 

partii – lewicowych i centrowych. Na jego czele stoi lider Socjaldemokratycznej Partii 

Finlandii (SDP) Antti Rinne. W skład koalicji wchodzi między innymi Partia Zielonych, 

której został przydzielony resort środowiska i która odpowiada za  określenie fińskiej polityki 

klimatycznej, w tym za ogłoszony przez rząd postulat osiągnięcia bezemisyjnej gospodarki do 

2035 r. Finom zależy na takim ograniczeniu produkcji gazów cieplarnianych, która 

pozwalałaby na naturalne przetworzenie ich przez lasy czy też poprzez użycie rozwiązań 

technologicznych. Finowie chcą także skorzystać ze wzrostu świadomości społeczeństwa  

w kwestii zmian klimatycznych.         

Motto prezydencji fińskiej brzmi: „zrównoważona Europa, zrównoważona przyszłość” i na 

nim opierają się jej priorytety. 
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Nowy lewicowo-centrowy fiński rząd poza wzmocnieniem polityki klimatycznej chce także 

zająć się kwestiami praworządności, konkurencyjnością UE oraz bezpieczeństwem obywateli 

UE. Ma to swoje odzwierciedlenie w programie prezydencji.  

 

 

 
 

Finlandia jako pierwsza uwzględni w pracach Rady priorytety nowego programu 

strategicznego 2019–2024 

Portal prezydencji fińskiej: https://eu2019.fi/en/frontpage 

Program prezydencji fińskiej: https://eu2019.fi/en/priorities/programme  

Film o priorytetach prezydencji fińskiej: https://bit.ly/325W2Lp 

Wstępny kalendarz posiedzeń za prezydencji fińskiej : 

https://www.consilium.europa.eu/media/40086/calendar-finnish-presidency.pdf  

 

 

https://eu2019.fi/en/frontpage
https://eu2019.fi/en/priorities/programme
https://bit.ly/325W2Lp
https://www.consilium.europa.eu/media/40086/calendar-finnish-presidency.pdf
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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.        

Państwa członkowskie, które mają kolejno sprawować prezydencję, ściśle ze sobą 

współpracują w 3-krajowych grupach, tworząc tzw. Trio Prezydencji (zwane także Trójką 

Prezydencji). System ten został wprowadzony w 2009 r. na mocy Traktatu z Lizbony.  

Obecna grupa składa się z prezydencji Rumunii, Finlandii oraz Chorwacji.  

 
18-miesięczny program Rady http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14518-

2018-INIT/pl/pdf  

Każda grupa 3 państw wyznacza długofalowe cele i przygotowuje wspólny program tematów 

i ważnych spraw, którymi Rada będzie się zajmować przez 18 miesięcy. 

Osiemnastomiesięczny program prac prezydencji jest współdzielony przez trzy 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.  Finlandia przejęła przewodnictwo od Rumunii, a w styczniu przekaże je 

Chorwacji.  

Prezydencje w Radzie UE do 2030 roku  https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/pl/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1316&from=EN  

Prezydencja ma dwa główne zadania:  

1. Planowanie i prowadzenie posiedzeń Rady i jej organów przygotowawczych  

2. Reprezentacja Rady w stosunkach z innymi instytucjami UE.  

 

 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14518-2018-INIT/pl/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14518-2018-INIT/pl/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1316&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1316&from=EN
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Finlandia - charakterystyka kraju  

Ustrój polityczny 

Finlandia jest republiką. Głową państwa jest prezydent wybierany w wyborach 

powszechnych. Władza ustawodawcza należy do 1-izbowego parlamentu a wykonawcza  

do prezydenta i rządu.  

 

Geografia  

Finlandia jest krajem nizinnym, gdzie 10% powierzchni stanowią jeziora, których jest 60 tys. 

Linia brzegowa jest silnie rozwinięta z dużą ilością małych wysepek. Wybrzeże o długości  

 

1100 km jest zwykle strome i skaliste. Kraj posiada 30 tys. wysp, największym archipelagiem 

są Wyspy Alandzkie. Najwyższym szczytem jest Haltiatunturi (1325 m n.p.m.). Najdłuższa 

rzeka to Kemi, mająca 483 km. Najwyższy wodospad to Imatra 18,5 m. Największym 
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 jeziorem jest Saimaa (4400 km²). Lasy stanowią 74% powierzchni całego kraju. Finlandia 

graniczy z 3 państwami: Norwegią, Rosją i Szwecją. 

 

Gospodarka  

Gospodarka Finlandii jest nowoczesna i konkurencyjna. Najważniejszymi gałęziami jest 

przemysł: telekomunikacyjny, metalowy, maszynowy, drzewny oraz celulozowo-papierniczy. 

Tradycyjnym i dobrze rozwiniętym działem gospodarki Finlandii jest leśnictwo, rybołówstwo 

i przetwórstwo ryb.  

 

 
 

Kultura  

Piękno Finlandii było inspiracją dla licznych artystów, między innymi kompozytora Jana 

Sibeliusa. Tove Jansson jest natomiast znaną na całym świecie autorką książek dla dzieci  

o historiach Muminków. 
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Narodowe potrawy  

 Pieróg rybny (kalekukko) i inne dania rybne ze śledzi, łososia i ikry miętusa.  

 Mięso renifera, a także karjalanpaisti – danie przygotowywane z paru gatunków 

duszonych mięs (wołowiny, baranin i cielęciny). 

Warto zobaczyć  

 Twierdza Suomenlinna – położona na wysepkach przy wejściu do portu w Helsinkach 

(na liście UNESCO). 

 Rauma – małe portowe miasteczko założone w XV w., którego dumą jest tzw. Stara 

Rauma, z drewnianą zabudową, wpisana na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO.  

 Zamek w Savonlinnie – Olavinlinna to najlepiej zachowany zamek średniowieczny  

w Europie Północnej.  

 Rovaniemi – Stolica Laponii, miejsce zamieszkania św. Mikołaja. 

 

Źródła:  

http://www.consilium.europa.eu/pl/council-eu/presidency-council-eu/ 

https://www.consilium.europa.eu/media/40086/calendar-finnish-presidency.pdf 

https://eu2019.fi/en/frontpage 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14518-2018-INIT/pl/pdf  

https://eu2019.fi/en/priorities/programme  

https://www.euractiv.pl/section/instytucje-ue/news/rada-ue-finska-prezydencja-postawi-na-klimat/ 

https://forsal.pl/swiat/unia-europejska/artykuly/1419843,finlandia-rozpoczyna-unijna-prezydencje-

ambitny-energiczny-choc-idealistyczny-plan.html  

Kraje Unii Europejskiej, Europe Direct-Poznań, ISBN 978-83-89333-65-0, Poznań 2017 

 

 

Przygotował:  

Punkt Informacji Europejskiej 

Europe Direct – Poznań  

przy Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu  al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań  

tel. 61 8521670 e-mail: europedirect-poznan@irpoznan.com.pl,    www. europe-direct.poznan.pl 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej 

 

http://www.consilium.europa.eu/pl/council-eu/presidency-council-eu/
https://www.consilium.europa.eu/media/40086/calendar-finnish-presidency.pdf
https://eu2019.fi/en/frontpage
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14518-2018-INIT/pl/pdf
https://eu2019.fi/en/priorities/programme
https://www.euractiv.pl/section/instytucje-ue/news/rada-ue-finska-prezydencja-postawi-na-klimat/
https://forsal.pl/swiat/unia-europejska/artykuly/1419843,finlandia-rozpoczyna-unijna-prezydencje-ambitny-energiczny-choc-idealistyczny-plan.html
https://forsal.pl/swiat/unia-europejska/artykuly/1419843,finlandia-rozpoczyna-unijna-prezydencje-ambitny-energiczny-choc-idealistyczny-plan.html
mailto:europedirect-poznan@irpoznan.com.pl

