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Priority dánského předsednictví v Radě EU
Dánské

předsednictví

Rady

Evropské

unie

v

první

polovině

roku

2012

bude

usilovat

o

otevřené a flexibilní předsednictví s cílem dosáhnout výsledků určených v rámci předsednického tria. Dánsko se
bude snažit čelit krizi EU programem zaměřeným na konkrétní cíle především v legislativním procesu a spoluprací
mezi Evropským parlamentem a Komisí, které obnoví spolupráci a vyvedou EU z jedné z největších krizí v její
dosavadní historii.
Dánsko v rámci svého předsednictví v Radě EU stanovilo pro dosažení svých cílů tyto priority:
1. Zodpovědná Evropa
2. Dynamická Evropa
3. Zelená Evropa
4. Bezpečná Evropa
Prioritním a bezpochyby nejtěžším úkolem Dánů bude potřeba řešit krizi eurozóny. Dánské království však není,
stejně jako předsednictví předchozí, členem eurozóny. Bude proto muset úzce spolupracovat s členy eurozóny a
snažit se EU vyvést z jedné z největších krizí v její dosavadní historii. S ohledem na neúčast na společné měně a
řadě vyjednaných výjimek - neúčast na společné obraně EU, společném občanství a zachování suverenity
v právní a policejní oblasti, patří Dánové spíše do skupiny těch zemí, které zastávají euroskeptický přístup. I přes
tyto výjimky vyslalo Dánsko jasný signál, že povede předsednictví zodpovědně a bude se snažit dosáhnout shody
i v oblastech, které nejsou v souladu s dlouhodobým postojem Dánska v EU. Dánsko bude především klást důraz
na podporu spolupráce mezi Evropským parlamentem, Komisí a Radou. Zaměří se na zrychlení legislativního
procesu EU, a to přijetí návrhů již v prvním čtení. To bude vyžadovat včasné předjednání návrhů mezi Radou a
Parlamentem.
1. Zodpovědná Evropa
Klíčové, ale zároveň velmi problematické bude pro Dány zejména vyjednávání o implementaci nových pravidel ve
fiskálních otázkách stanovených na summitu EU 8-9. prosince 2011 a zajištění ekonomické stability. Dánové se
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budou snažit podpořit ekonomický růst a tvorbu pracovních míst. Heslem dánského předsednictví je tak pracující
Evropa (angl. Europe at work). Jednoduché nebude ani pokračování v diskuzi o budoucí finanční perspektivě na
období 2014–2020, tak aby byl nový rozpočet schválen do konce roku 2012. Podle dánského předsednictví
představuje rozpočet EU významný nástroj pro financování společných politik EU s cílem vytvořit růst,
zaměstnanost a konkurenceschopnost, zároveň by však neměl znamenat další zátěž pro národní rozpočty.
2. Dynamická Evropa
Dánsko bude usilovat o plné využití evropského vnitřního trhu pomocí rozvoje dvanácti klíčových iniciativ
obsažených v Aktu pro Jednotný trh. Důraz bude kladen na směrnici o veřejných zakázkách, standardizační
balíček, revizi účetních standardů, návrh o rizikovém kapitálu, společný Evropský patentový systém a lepší
prosazování směrnice o vysílání pracovníků. Dánsko bude také usilovat o rozvoj digitálního jednotného trhu a
vybudování efektivní transevropské infrastruktury nebo o podporu evropského výzkumu a inovací. K dynamické
Evropě má přispět i otevření nových obchodních příležitostí se třetími zeměmi, mimo jiné s Japonskem, Indií,
Kanadou a Tuniskem.
3. Zelená Evropa
Dánové známí svým přátelským vztahem k přírodě se budou snažit Unii rovněž vést k lepší ochraně životního
prostředí. Budou se soustředit na tvorbu „zelených“ pracovních míst. Ve snaze přispět k splnění cíle 20% úspor
energie do roku 2020, se dánské předsednictví nadále zaměří na návrh směrnice o energetické účinnosti a na
vytvoření dlouhodobé strategie do roku 2050 v oblasti energie a klimatu.
4. Bezpečná Evropa
Spolupráce v rámci EU je nezbytná pro řešení přeshraničních problémů globalizovaného světa a zajištění
bezpečnosti občanů. Dánsko proto bude pokračovat v oblasti justice a vnitřních věcí v implementaci
Stockholmského programu. Bude zapotřebí usilovat o dokončení Společného evropského azylového systému
(CEAS) a posílení Schengenského systému. Dánské předsednictví proto bude podporovat Vysokou představitelku
pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku baronku Ashtonovou v naplňování cílů Lisabonské smlouvy a
v zajištění většího vlivu EU v mezinárodních vztazích.
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Priority tria předsednictví (Polsko – Dánsko – Kypr) z pohledu zaměstnavatelských a
průmyslových svazů z Polska, Dánska a Kypru
Při příležitosti nadcházejícího tria předsednictví v Radě EU, zástupci průmyslových a zaměstnavatelských svazů z
Polska, Dánska a Kypru přicházejí s doporučeními pro čtyři oblasti politik - Jednotný trh, energetická
politika, rozpočet EU 2014 - 2020 a politika globálního trhu - za účelem posílení hospodářského růstu v EU.
DOPORUČENÍ PRO JEDNOTNÝ TRH
Odstranit vnitrostátní technické normy, které omezují přeshraniční pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu.
Zvýšit evropskou konkurenceschopnost prohloubením jednotného trhu.
Zabezpečit včasné zavedení právních předpisů EU, zvláště pak jejich včasnou implementaci na národní
úrovni.
Podpořit elektronický obchod zavedením širokopásmových služeb a harmonizací spotřebitelských práv.
Polský svaz soukromých zaměstnavatelů Lewiatan klade rovněž velký důraz na zlepšování kvality přijímané
legislativy EU a doporučuje provádět posouzení dopadu pomocí cost-benefit analýzy v celém rozhodovacím
procesu.
DOPORUČENÍ PRO OBLAST ENERGETICKÉ POLITIKY
Podporovat skutečně jednotný trh s energií, umožňující volný obchod v oblasti energetiky prostřednictvím
moderní, integrované přeshraniční přenosové sítě.
Poskytovat cenově dostupnou energii, podporovat energeticky účinnější Evropu a podporovat zelené
technologie.
Přijmout kompatibilní politiky pro oblasti energetiky, klimatu a průmyslu.
V této oblasti Lewiatan doporučuje zajištění energetické bezpečnosti prostřednictvím uzavření bilaterálních vztahů
se zeměmi, které dodávají energii, či přes které energie proudí.
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DOPORUČENÍ PRO ROZPOČTOVOU POLITIKU EU 2014 - 2020
Rozpočet EU by měl odrážet evropskou přidanou hodnotu se zaměřením na oblasti, kde je významná
synergie v oblasti výzkumu a vývoje, inovací, zásobování energií a infrastruktury.
Kontrolovat rozpočtovou disciplínu a transparentnost prostřednictvím větší podmíněnosti financování.
V oblasti společné zemědělské politiky podporovat ekologičtější a inovativní výrobu v souladu se strategií
EU 2020.
Polský Lewiatan doporučuje klást důraz na zjednodušení a zefektivnění realizace politiky soudržnosti.
DOPORUČENÍ PRO GLOBÁLNÍ TRHY
Uzavřít vyjednávání v Dauhá a usilovat o dosažení dohod o volném obchodu s významnými obchodními
partnery jako je Kanada, Indie a společný trh Mercosur.
Podpořit evropský ekonomický růst překonáním netarifních tržních bariér pro evropské firmy v Číně,
Rusku, Japonsku a USA.
V rámci bilaterálních vyjednávání propagovat dobré regulační postupy a dodržovat princip reciprocity. EU
by měla být více aktivní v mezinárodní standardizaci a propagovat evropskou standardizaci ve světě.
Polská konfederace přichází navíc ještě s obecnými doporučeními pro TRH PRÁCE.
Oživení diskuse o flexibilitě a bezpečnosti na pracovním trhu (tzv. flexicurity).
Posílení atraktivity EU jako místa výkonu povolání (pro občany EU i pro imigranty).
Vytvoření právního rámce podněcujícího členské státy EU k reformě penzijních systémů.
Více informací naleznete v programu Dánského předsednictví „Europe at Work“.
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