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1 lipca 2019 roku prezydencję w Radzie Unii Europejskiej obejmuje
Finlandia.
Wśród
priorytetów prezydencji,
której
mottem
jest “Zrównoważona Europa, zrównoważona przyszłość”, znajdujemy:
• wzmocnienie wspólnych wartości i rządów prawa
• wzrost konkurencyjności UE i włączenie społeczne
• wzmocnienie pozycji UE jak globalnego aktora w sprawach ochrony
klimatu
• zapewnienie spójnego programu bezpieczeństwa dla wszystkich
obywateli UE
Jak podkreśla Finlandia dla małego kraju członkowskiego, jakim jest
Finlandia, rządy prawa w polityce międzynarodowej są najważniejszą
wartością, a oparty na zasadach prawa porządek międzynarodowy kwestią
wręcz egzystencjalną. Dlatego też, ocenie poddany zostanie dialog w
zakresie rządów prawa prowadzony w ramach Rady, z myślą o nadaniu mu
bardziej
ustrukturyzowanego
i
zorientowanego
na
rezultaty
charakterku. Prezydencja skupi się na dalszym pracach nad tworzeniem
mechanizmu wzajemnej oceny, negocjacjach w sprawie uzależnienia
wypłat środków z funduszy UE od respektowania zasad rządów prawa
,
w
celu
stworzenia
efektywnego
mechanizmu
wiążącego
przyznawanie
środków
z
funduszy
UE
z
przestrzeganiem
zasad
państwa prawa. Istotną role pełnić ma także walka w korupcją, która
podkopuje wspólne wartości i zasady, a także zaufanie do instytucji
publicznych, a także rozsądne zarządzanie finansami.
W ramach priorytetu dotyczącego wzrostu konkurencyjności i poprawy
włączenia społecznego w UE, prezydencja skupi się na: (1) kontynuacji
działań na rzecz dalszego doskonalenia spójnego i zorientowanego na
przyszłość jednolitego rynku UE, (2) promocji ekonomii dobrobytu i
promocji nabywania nowych umiejętności potrzebnych na rynku pracy,
jako podstaw włączającego wzrostu gospodarczego, (3) ambitnej,
otwartej i opartej na zasadach polityce handlowej, (4) działaniach na
rzecz budowy włączającej unii gospodarczej.
W ramach priorytetu klimatycznego prezydencji kluczową rolę pełnić
będzie cel integracji polityk klimatycznych we wszystkich sektorach,
w tym wdrażanie zasad unii energetycznej i promocja wszelkich
dostępnych środków zmierzających do dalszej redukcji emisji. Kluczową
rolę w redukcji emisji gazów cieplarnianych i poprawy konkurencyjności
Europy pełnić będą działania zmierzające do przechodzenia UE na
biogospodarkę i gospodarkę cyrkulacyjną. Przyczynić się to ma także do
zmian modernizacyjnych w gospodarce i przemyśle, sprzyjać będzie
tworzeniu nowych miejsc pracy i zrównoważonemu wzrostowi i ochronie
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środowiska.
Dlatego
też
prezydencja
wspierać
będzie
skuteczne
wdrażanie znowelizowanej strategii biogospodarki przedstawionej przez
Komisję Europejską.
Zapewnienie
bezpieczeństwa
obywateli
Unii,
to
–
wg
założeń
prezydencji
–
wykorzystanie
już
istniejących
instrumentów
i
przygotowanie UE na potencjalne zagrożenia jutra. Zasadą ma być spójne
podejście do bezpieczeństwa europejskiego, obejmujące zwalczanie
transgranicznej przestępczości i terroryzmy, skuteczna ochrona granic,
współpraca
w
zakresie
egzekucji
prawa,
współpracy
wymiarów
sprawiedliwości, zarządzanie granicami, obronę cywilną i inne sektory
istotne z punktu zapewnienia bezpieczeństwa obywateli. Prezydencja
kłaść będzie nacisk na spójne działania zewnętrzne UE, promocję
współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności, budowanie
mechanizmów
ochrony
UE
przed
atakami
hybrydowymi
i
cyberprzestępczością.
Ważną rolę ogrywać też będzie zarządzanie migracją oraz dalsze prace
na Wieloletnimi Ramami Finansowymi 2021-2027.

https://eu2019.fi/documents/11707387/14346258/EU2019FI-EU-puheenjohtaj
akauden-ohjelma-en.pdf/3556b7f1-16df-148c-6f59-2b2816611b36/EU2019FI-E
U-puheenjohtajakauden-ohjelma-en.pdf.pdf
My wkrótce napiszemy trochę więcej o Finlandii oraz zasadach
sprawowania i roli prezydencji w systemie UE.
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