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Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července – 31. prosince 2011) 

 

Polsko v rámci svého předsednictví v Radě EU hodlá nastartovat ekonomický a politický růst Evropské unie 

pomocí těchto priorit:  

1. EVROPSKÁ INTEGRACE JAKO ZDROJ RŮSTU 

2. BEZPEČNÁ EVROPA – POTRAVINY, ENERGIE  

3. EVROPA VYUŽÍVAJÍCÍ OTEVŘENOSTI 

 

Po Maďarsku převzalo 1. července 2011 štafetu předsednictví v Radě EU Polsko. Ve svém programu rozeznává 

hlavní výzvy, kterým Evropská unie čelí. Svůj program postavilo na třech hlavních prioritách, kterých hodlá 

dosáhnout pomocí posílení vnitřního trhu, prohloubení vztahů se státy Východní Evropy (Moldavsko, Ukrajina), 

zefektivněním společné energetické politiky, společnou bezpečností a obrannou politiku, snížením rozpočtového 

deficitu a veřejného dluhu a efektivnějším využíváním intelektuálního kapitálu.  

 

1. EVROPSKÁ INTEGRACE JAKO ZDROJ RŮSTU 

Protože ekonomická situace je i nadále obtížná a ekonomický růst Evropské unie nepřesáhl 2% HDP, polské 

předsednictví bude pracovat na posílení ekonomického růstu. Klíč spatřuje ve snížení schodku veřejných rozpočtů 

a veřejného dluhu, a to nejen v rámci jednotlivých členských států, ale v rámci celé Evropské unie. V tomto ohledu 

se zaměří nejen na splácení dluhů, ale také na silnou podporu růstu. Povzbuzení ekonomického růstu bude 

realizováno prostřednictvím rozvoje a posílení kapacity vnitřního trhu s důrazem na elektronický obchod a využití 

rozpočtu EU k vybudování konkurenceschopné Evropy. Posílení vnitřního trhu bude dosaženo odstraněním bariér 

elektronického obchodu, přijetím balíku změn obsažených Aktu o jednotném trhu, rozvojem služeb nebo 

vytvořením evropského smluvního práva. Polská vláda má rovněž v úmyslu zahájit jednání o veřejném rozpočtu 

2013, který by měl sloužit jako investiční nástroj přispívající k ekonomickému růstu. Hlavním elementem investiční 

politiky by měla i nadále zůstat kohezní politika. Pro tvorbu ekonomického růstu je rovněž klíčové lepší využívání 

lidského kapitálu. Proto předsednictví zahájí modernizaci univerzit a přispěje k efektivnější spolupráci mezi 

podnikateli a univezitami. 
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2. BEZPEČNÁ EVROPA – POTRAVINY, ENERGIE  

Dosažení cílů obsažených v prvním pilíři „Evropská integrace jako zdroj růstu“ není možné bez zajištění 

bezpečnosti v mnoha oblastech. Hlavním úkolem polského předsednictví v  ekonomické a finanční oblasti je 

posílení ekonomického vládnutí. Evropská unie musí v tomto směru získat trvalou důvěru ve finanční trhy. V této 

oblasti je rovněž důležité přijmout dodatek k Lisabonské smlouvě, který vyžaduje Evropský mechanismu stability. 

Polsko proto přijme opatření, která urychlí proces přijetí. V oblasti nové energetické strategie bude nutné 

prozkoumat stav vnější energetické politiky a zavést opatření, která tuto politiku podpoří. Co se týče ochrany 

hranic, polské předsednictví se zasadí o dokončení revize Nařízení o agentuře Frontex. Cílem revize bude zajistit 

efektivnější podporu členských států v krizových situacích poskytovanou ze strany této agentury. Polské 

předsednictví bude svou pozornost věnovat i Společné zemědělské politice (SZP). SZP by se měla více orientovat 

na trh, avšak bez opomenutí tvorby veřejných statků, zajištění větší bezpečnosti potravin a multifunkčního rozvoje. 

Jednání o SZP by měla během předsednictví dospět do rozhodující fáze. Posledním úkolem Polska bude posílit 

vojenské a civilní schopnosti EU a podpořit aktivity zaměřené na zachování přímého dialogu mezi EU a NATO. 

 

3. EVROPA VYUŽÍVAJÍCÍ OTEVŘENOSTI 

Polsko bezvýhradně podpoří společnou zahraniční a bezpečnostní politiku se zaměřením na posílení pozice EU 

na mezinárodní scéně. Bude usilovat o rozšíření zóny evropských hodnot a pravidel zahrnujících další rozšiřování 

EU a rozvoj spolupráce se sousedními zeměmi. Prostřednictvím rozvoje zón volného obchodu se zeměmi 

Východního partnerství, předsednictví přispěje k rozšíření oblasti působnosti předpisů a nařízení EU. Vnitřní trh 

díky procesu rozšiřování získá miliony nových spotřebitelů. Polsko dále hodlá rozšířit nabídku programů politiky 

sousedství na základě výsledků jejího přezkumu, aby posílila stabilitu, bezpečnost a prosperitu sousedských států. 

V rámci Východního partnerství bude usilovat o uzavření dohody o přidružení a vytvoření zóny volného obchodu, 

dosažení pokroku v liberalizaci vízového režimu a prohloubení sektorové spolupráce. Impulsem k dalšímu rozvoji 

partnerství bude Summit o Východním partnerství na úrovni hlav států a vlád všech členských států a 

partnerských zemí. Polsko podpoří spolupráci Běloruska se zeměmi Západní Evropy, rozvoj nových vztahů 

s arabskými zeměmi a EU, a stanoví nový rámec pro spolupráci mezi EU a Ruskem. V neposlední řadě budou 

dokončena vyjednání o přístupu Chorvatska do EU. 
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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. 

 

Pro více informací se můžete podívat na dokumenty připravené Triem předsednictví a Polským svazem 

zaměstnavatelů. 

 

 

file:\\192.168.1.102\sdilene_data\ADMIN%20CEBRE\PL%20pres\nov�\Reform%20growth%20in%20the%20EU-trio%20business.pdf
file:\\192.168.1.102\sdilene_data\ADMIN%20CEBRE\PL%20pres\nov�\Time%20for%20action-Polish%20business.pdf
file:\\192.168.1.102\sdilene_data\ADMIN%20CEBRE\PL%20pres\nov�\Time%20for%20action-Polish%20business.pdf
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