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Hamberger Judit                          Lengyelország felkészülése az EU-elnökségre

A felkészülés áltAlános körülményei

Lengyelország kormánya két és fél évig készült a 2011. júliustól elvégzendő elnök-
ségi feladatokra. A kormányszintű lengyel adminisztráció 60 tagú „személyzete” 
a külügyminisztérium keretében és az Európai Integrációs Bizottság Hivatalában 

(Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, UKIE) 2010 januárja óta dolgozott az előkészíté-
sen. Úgy készültek rá, mint eddig még nem ismert, sohasem volt, hatalmas vállalkozásra, 
amely rendkívüli szervezési feladatot jelent, és amelyre a kormány majdnem félmilliárd 
lengyel złotyt fordít. Sok ezer külföldi vendéggel és sok száz rendezvénnyel számoltak. 
Az „elnökségi lengyel korpusz” ezerkétszáz emberből áll. A fő lengyelországi helyszínek: 
Varsó, Krakkó, Wrocław, Poznań és Sopot.

Céljuk, hogy az EU-ban a nagy országokkal egyenrangú, fontos szerepet töltsenek 
majd be. Azt, hogy erre érettek, az elnökségi félév – általuk feltételezhetően – jelentős 
eredményei bizonyítják majd. Ezért a lengyel elnökségnek, különösen sikerességének, 
hatalmas a tétje. Az EU-t irányító nagy országok közé akarnak tartozni, amire különböző 
szakterületeken megfeszített erővel készülnek is. Arra, hogy a nyugati nagyokkal techni-
kailag is egyenrangúak lehessenek, Brüsszelben, az irányítás központjában készültek fel: 
az új lengyel állandó képviselet olyan (40 millió euróba került és legalább 200 személyre 
tervezett) ultramodern központot kapott, amely felszereltségében felveszi a versenyt a 
legfejlettebb tagállamok állandó képviseleteivel. Egyúttal annak a hosszú távú külpoli-
tikai stratégiának is a része, amely a lengyel diplomácia irányításának egészét feltűnően 
gyors modernizálásnak veti alá.1

A többi új tagállamhoz hasonlóan, Lengyelország is most debütál az EU élén, ami 
folyamatos hangsúlyt kap. Ők is a lisszaboni reformszerződés elfogadása utáni új feltéte-
lekkel és új körülmények között hajtják végre az elnökségi feladatokat, ami azt jelenti, hogy 
a kompetenciák a korábbiaknál szűkebbek lettek, az Európai Tanácsnak már van állandó 
elnöke (Herman Van Rompuy), az EU-nak pedig „külügyminisztere” (Catherine Ashton). 
Tehát a reprezentációs funkciók csökkentek, az elnökségeknek inkább a részletkérdések-
kel kell foglalkozniuk. Az inkább csak „bróker szerep” ellenére, nagy lelkesedéssel, még 
nagyobb elánnal és nagy várakozásokkal indultak.

Az elnökségi feladatok és célok kijelölése

Az elnökség a lengyelek számára is presztízskérdés, amelynek nagy a nemzetközi jelentő-
sége. Lehetőséget nyújt az országnak arra, hogy uniós tagként befelé, saját társadalma felé 
új feladatokat tűzzön ki, és ugyanezt megtegye kifelé, a majdnem félmilliárd lakost kitevő 
Unió felé is. Mindkét irányba olyanfajta promóciós kampányt folytatnak, amely nem nél-
külözi a lengyel nagyság és fontosság tudatának szempontjait. A programok, amelyekkel 

1 Az új épület formájára és felépítésére l.: „Nowy Budynek Stałego Przedstawicielstwa Rp przy UE”. 
PL2011.eu, http://www.brukselaeu.polemb.net/files/media/20110523_noweSP_PL.pdf, 2011. május 23.
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az országot befelé fel akarják rázni, kifelé pedig meg akarják ismertetni, igen erősen 
hangsúlyozzák ezt a szempontot.

Lengyelországnak – nemzetközi összehasonlításban – problémái vannak saját maga 
promóciójával a világban, így a féléves elnökség rendkívül kedvező lehetőségeket biz-
tosít erre a tevékenységre, amit az illetékesek lépten-nyomon hangoztatnak is.2 Mindezt 
elsősorban a kultúrán keresztül kívánják megvalósítani, csakúgy, ahogyan azt az elnök-
séget eddig abszolvált országok is tették. A kulturális kampány erős lesz az egész félév 
során, mert országukat a kultúrájuk segítségével akarják megismertetni és megszerettetni 
a világgal. A kultúra által akarják jelezni, hogy az ország és társadalma modern, korsze-
rű, európai, nem elmaradott és bezárkózó, hanem nyitott. Bizonyítani akarják, hogy a 
lengyelek kultúrája mélyen európai gyökerű. Kulturális programjaikkal nem szomorú-
ságot és enerváltságot, hanem kirobbanó életerőt, energiát, örömet akarnak sugározni. 
Az ország promóciójában a kultúra, a gazdasági és a turisztikai lehetőségek területére 
koncentrálnak.

A befelé megfogalmazott célok és szándékok legfontosabbika az ország teljes körű 
promóciójának soha nem látott lehetősége és ennek kihasználása. Ez idő alatt újra fel kell 
építeni, és meg kell erősíteni a Lengyelország iránti bizalmat az EU-ban, és vissza kell 
szerezni a lengyel diplomácia autoritását, valamint a lengyel politikai vezetés elfogadását 
az EU köreiben. (Aminek elveszítését a liberális közbeszédben a Kaczyński-fivérek po-
litikai irányításának idejétől, 2006–2007-től datálják.) Ezért a lengyel elnökség feladata, 
hogy megerősítse Lengyelország pozícióját az EU-ban, és hogy az EU-t és az integráció 
tényét, lehetőségeit beépítse a lengyel társadalom tudatába, általánossá és mindennaposan 
közismertté tegye az otthoniak körében.

Általában véve, a lengyelek végre olyan feladat előtt állnak, amely valóban megilleti 
őket, amely méltó hozzájuk, amely mindig is illett hozzájuk, s amely kifejezi fontosságu-
kat, súlyukat, tekintélyüket Európában.

A lengyel elnökség belső, hazai céljai

A lengyelek régóta készültek az elnökség Lengyelországon belüli „társadalmasítására”, 
tehát arra, hogy az elnökség féléve és annak lehetséges sikere ne csak a kormányzat fel-
adata legyen, hanem az egész országé, az egész lengyel társadalomé is. Ezen a területen 
mindenkitől tanultak, mindenki tapasztalatait és véleményét kikérték, megfigyelték, aki 
eddig elnökségi feladatokat ellátott.

Jó alkalom ez arra, hogy növeljék a lengyel társadalomnak az EU-val kapcsolatos 
ismereteit, hogy emeljék uniós öntudatát. Be akarják bizonyítani, hogy az EU és az ak-
tuális elnökségi feladatok is befolyásolják a lakosság mindennapi életét, hatásai elérik az 
egyéneket azok mindennapjaiban is. Ennek érdekében széles körű kampányt folytattak, 
amelyben számtalan kormányzati, állami, társadalmi intézmény vett részt, közöttük a leg-
jelentősebb a lengyel külügyminisztérium. Ehhez a célkitűzéshez az elektronikus média 

2 A Country Brand Index 2010 szerint a vizsgált 110 ország között a 82. helyen állnak. Leszek Baj: 
„Wypromować się na prezydencji”. Gazeta Wyborcza, http://wyborcza.pl/prezydencja2011/1,111636,
9321311,Wypromowac_sie_na_prezydencji.html, 2011. március 25.
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minden lehetséges formáját is igénybe vették.3 Építettek az oktatási intézményrendszer 
minden szintjére. Az elnökség promóciójába szinte mindenkit be akartak szervezni, aki 
„él és mozog”. Hatalmas kampányt indítottak azért, hogy a társadalom lehető legszéle-
sebb rétegeit bevonják az „ügybe”.

A kicsik és a nagyok, a kisebbségek és a többség kultúráját is bevonták a népszerűsí-
tésbe, így akarják e hat hónap alatt minden réteg kultúráját intenzív működésre sarkallni 
azért, hogy a lengyelek a lehető legtöbbet megmutassák magukból az uniós Európának 
és bárkinek, aki érdeklődik. Egyébként is, a legkülönfélébb eszközökkel és formákban 
kérték, igényelték a társadalom tagjainak véleményét a lengyel elnökségről, bevonva és 
aktivizálva a társadalom minél szélesebb csoportjait.

Egy kis túlzással állítható, hogy egyfajta „általános társadalmi mozgósítást” hajtottak 
végre ennek érdekében. Mikołaj Dowgielewicz külügyminiszter-helyettes, aki a felké-
szülés munkálatait irányította, 2009-ben még arról győzködte a lengyeleket, hogy az 
elnökségre való felkészülés nem tévesztendő össze, de még csak össze sem hasonlítható 
a 2012-es futball EB-vel. (Amit Lengyelország majd Ukrajnával közösen rendez meg.) 
Amíg az EB a tömegeknek szól, és rendezvényein tömegek vesznek majd részt, addig az 
EU-elnökség idejének „mozgásai és igényei” a közvélemény-formálók, a döntéshozók és 
az újságírók csoportjainak méreteihez igazodnak majd.

Az elnökség kiváló alkalmat nyújtott arra, hogy kampányszerűen újra elmagyaráz-
zák, megtanítsák a lengyeleknek, hogy mi az EU, de a korábbiakhoz képest már más 
helyzetből, a többéves tagság eredményeinek ismeretében, az irányítás nézőpontjából. 
„Tanfolyamokon” magyarázták a társadalomnak, hogy mit jelent az elnökség, annak sok-
féle feladata és lehetősége, s hogy az érte viselendő felelősség vonatkozik a társadalom 
minden egyes tagjára.

A legkisebbektől a legnagyobbakig, a legfiatalabbaktól a legidősebbekig, mindenki-
nek a maga szintjéhez és élethelyzetéhez illő „promóciós játékként” kínálták az elnökségre 
vonatkozó ismeretek megszerzését, és az elnökség idején felmerülő feladatokban való 
egyéni és közösségi részvételt is. A legkülönbözőbb színvonalú ötletekkel és formákban 
propagálták, hirdették a részvételi lehetőségeket. Ebben az is segítette őket, hogy a lengyel 
elnökség idejére esik az önkéntesség európai éve, ami az EU-ban általános kampánynak 
örvend. Így Lengyelországban az önkéntesség elvének érvényesítése összekapcsolódha-
tott az elnökség feladataiban való részvételre jelentkezés önkéntességének hirdetésével. 
A társadalmi aktivitás és „önsegélyezés” ügyét uniós és lengyel összefüggésben együtte-
sen népszerűsíthették és erősíthették.

Az Unióhoz fűződő viszonyukat tekintve a lengyelek – a felmérések tükrében – azok 
közé a társadalmak közé tartoznak, amelyek annak inkább lelkes tagjai. Ugyancsak fel-
mérések alapján a lengyel társadalom széles körben és határozottan támogatja a lengyel 
elnökséget. Ezt igazolandó, a kampányban létrehozták az Elnökség Barátainak Klubját 
(Klub Przyjaciół Prezydencji), amelyhez csatlakozni lehetett, és amely inkább a lengyel-
országi kis- és nagyvállalatok, vállalkozások, multinacionális cégek klubját jelentette. 
(Közöttük van például a lengyel légitársaság, a LOT, valamint a lengyelországi Google 

3 A Külügyminisztérium – bizonyos kritériumok teljesítése mellett – bevonta az ismeretterjesztésbe, a 
promócióba és propagandába az olyan internetes közösségi oldalakat is, mint a Facebook, Youtube, 
Twitter, a lengyel nyelvű Nasza Klasa, a Goldenline és mások.
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is.) Általuk, termékeik és szolgáltatásaik segítségével is a lengyel EU-elnökséggel össze-
függő feladatokat propagálták, s ennek fejében tőlük szponzori támogatást szereztek. Ez 
a csatlakozó cégeknek is promóciót jelent.4 Termékeiket és szolgáltatásaikat ingyen vagy 
nagy kedvezménnyel adják, ennek fejében a legmagasabb szintű reklámlehetőségekhez 
jutnak.

Az elnökség idejére, a „hiperaktív” társadalmi és kulturális diplomácia jegyében, 
külön feladattal látják el a lengyel külképviseleteket, kulturális intézményeket, amelyek 
dolga, hogy Lengyelországot a szokásosnál több és aktívabb politikai és kulturális prog-
ramok segítségével tegyék még láthatóbbá és érzékelhetőbbé. Pályázatok által erősítik 
Lengyelország tartósan kedvező képét az európai közvéleményben. Speciális projektek 
(szemináriumok, konferenciák, iskolai versenyek, a legkülönfélébb információk, kon-
certek, filmek, találkozók, kiállítások) segítségével Európa minden országában akciókat, 
rendezvényeket készítettek elő Lengyelország sokoldalú promóciójára.

Nagy elánnal készültek az ország városainak és falvainak bemutatására, amihez sok-
féle programot indítottak el. A lengyel vajdaságok, régiók azon versenyeztek, hogy az 
elnökség idején melyeknek a központjait, milyen vidékeket látogatnak majd meg az eu-
rópai politikusok, diplomaták, szakemberek. A keleti végek (például Białystok) is meg 
akarták magukat mutatni nekik, hogy azok láthassák, milyen a valóságos Lengyelország, 
hogy a régió milyen nagyon szenved a repülőterek, a gyorsforgalmi utak és autópályák 
hiányától. Az idő rövidségére és a korlátozott lehetőségekre hivatkozva azonban a keleti 
területek inkább kimaradtak az ország promóciójának ambiciózus terveiből.

A lengyel elnökség uniós céljAi

Elnökségi programjukat maguk az illetékes lengyelek általában mérsékelten am-
biciózusként jellemezték, amely elsősorban az egész Unió ügyeire koncentrál, 
„könnyű” hangsúllyal a svéd–lengyel keleti partnerségi programponton. Az ügyben 

legilletékesebb három vezető politikus – az elnökség előkészítéséért felelős külügyminisz-
ter-helyettes, Mikołaj Dowgielewicz, a kormányfő, Donald Tusk és a külügyminiszter, 
Radosław Sikorski – többször, több variációban és néha enyhe hangsúlyeltolódásokkal 
ismertette az elnökségi program lényegét.5 Ezek alapján a legfontosabb céljuk, hogy az 
Uniót három területen – gazdasági növekedésében, politikai közösségében és védelmi 
képességeiben – megerősítsék. Mindezt három egyenrangú jelszóba foglalták össze: „az 
európai integráció mint a növekedés forrása”, „biztonságos Európa”, „a nyitottságának 
hasznát élvező Európa”. Ezek teljesítésének érdekében Lengyelország támogatni fogja az 
Európai Unió egyre közösebb kül- és biztonságpolitikáját.

4 Az elnökséget támogató legnagyobb cégek, amelyek partnerként a lengyel elnökség honlapjára is fel-
kerültek: a Peugeot, az Orlen, a Scania, a Microsoft, az Orange és a Kropla Beskidu nevű, ásványvizet 
és üdítőitalokat forgalmazó cég.

5 Prezydencja Polski: „Zadbamy o wzrost całej Unii Europejskiej. I swój”. Gazeta Prawna, http://
www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/artykuly/496050,prezydencja_polski_zadbamy_o_wzrost_calej_
unii_europejskiej_i_swoj.html, 2011. március 16.; Mikołaj Dowgielewicz: „Dlaczego Prezydencja to 
szansa i wyzwanie dla Polski?”. Polska Prezydencja w Radzie UE, http://old.prezydencjaue.gov.pl/
polskie-przygotowania-do-prezydencji. Letöltés ideje: 2011. június 30.
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A három jelszó értelmezéséből és részletezéséből az válik világossá, hogy a len-
gyel elnökség elsődleges céljai három csoportra oszthatók: az EU piaci integrációjának 
elmélyítése, ami a gazdasági növekedés tempóját is növeli; az EU további bővítése és 
a szomszédokkal az együttműködés szorosabbá tétele, ami a világnak ezt a régióját 
stabilabbá teszi, déli és keleti irányba egyaránt; Európa „három biztonságának” (energia-
biztonság, élelmiszerbiztonság, katonai biztonság) megerősítése.

Költségvetés és gazdasági ügyek

A lengyel elnökség idején kezdik meg az Unió új, a 2014 és 2020 közötti időszakra eső 
költségvetésének a vitáját. Erre úgy készülnek, hogy megpróbálnak „elébe menni a prob-
lémának”, és maguk is javaslatokkal állnak elő, mire a tényleges vita megkezdődik.6 
Az uniós politikák finanszírozásának új módszeréhez variációkat dolgoznak ki, akár 
a költségvetés nagyságáról, akár a kohéziós politikáról, akár a közös agrárpolitikáról 
van szó. Lengyelország erősen érdekelt abban, hogy az eddigi költségvetés nagysága és 
arányszámai ne csökkenjenek jelentősen, hiszen ezeknek a politikáknak a legnagyobb 
haszonélvezője.

A lengyel elnökség a vitában fontos témává akarja tenni a szolidaritási politika re-
formját és az EU innovációs politikáját. De stratégiai céljuk, hogy az EU költségvetésében 
megmaradjon a kohéziós és szolidaritási politika elve és szempontja, különösen pedig a 
konkrét összegek. A költségvetéssel kapcsolatos céljuk beleillik „az integráció mint a nö-
vekedés forrása” elnökségi jelszóba, és azonos az új tagállamok törekvésével. Az új tagok 
ugyanis tartanak attól, hogy a régiek (britek, hollandok, németek) ezt jelentős mértékben 
redukálják. Lengyelország arra törekszik, hogy ez időben minél később következzen be. 
Azzal akarnak érvelni, hogy az az egész Unió gazdasági növekedését visszavetné, és 
egyúttal nehézségeket okozna az EU-nak.

A lengyel elnökség idején a költségvetési vitának csak az első köre valósul meg, még 
nem lesz szó összegekről, csak a költségvetés struktúrájáról. Dowgielewicz azonban el-
mondta: az elnökség utáni időszakban a lengyel szándék az, hogy a második fordulóra, 
mire megkezdődik a harc a konkrét összegekért, megszerezzék a szövetségeseket a cél-
jukhoz. Lengyelország azt szeretné, ha megőrizhetné a legnagyobb kedvezményezett 
pozícióját. (A nem túl kedvező kilátások szerint a 2014 és 2020 közötti időszakban a len-
gyelek örülhetnek, ha 70 milliárd eurót kapnak majd az alapokon keresztül.)

A lengyel elnökség fő céljai között található a válság utáni Unió gazdasági fejlesztésé-
nek elősegítése, az erre vonatkozó stratégia elfogadása. Ebben a témában, Dowgielewicz 
szerint, Lengyelország „fejlesztéspárti agendát” javasol majd, amelynek keretében vitát 
fognak kezdeményezni arról, hogyan lehet új munkahelyeket teremteni, hogy lehet ser-
kenteni a gazdaság gyors növekedésének esélyeit, valamint javaslatokat tesznek a kis- és 
középvállalkozások működésének könnyítésére. Az EU teljes mértékben egységes pia-
cának kialakítására irányuló intézkedések, lépések előbbre vitelét illetően a lengyel 
elnökség idején számos szabályt meg kell alkotni.

6 „Nowy pomysł na finansowanie UE”. Ministerstwo Finansów, http://www.mf.gov.pl/dokument.php?
const=1&dzial=153&id=260850&typ=news, 2011. július 8.
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Szomszédságpolitika és Keleti Partnerség

Az EU nyitottságával és ennek hasznával kapcsolatosan a bővítés eszméjére és a szom-
szédos államokkal való együttműködésre helyezik a hangsúlyt. E témakörben két lengyel 
sikerre is számítanak: az egyik Horvátország csatlakozási szerződésének aláírása, a másik 
az, hogy – decemberben – Ukrajnával megköthetik a társulási szerződést, s azzal ösz-
szefüggésben a szabadkereskedelmi megállapodást. Legfőbb rendezvényükként a Keleti 
Partnerség őszi csúcstalálkozóját tartják számon.

A kedvező körülményeket kihasználják arra is, hogy Törökországgal folytatódja-
nak a csatlakozási tárgyalások, és hogy Izlanddal előrehaladjon ez a folyamat. Emellett 
támogatni kívánják Nyugat-Balkán uniós aspirációit. Legújabban arra is törekszenek – kü-
lönösen a lengyel Jerzy Buzek által vezetett Európai Parlament talaján –, hogy Szerbiával 
is tető alá hozzanak egy közeledési dokumentumot, amely tartalmazza Szerbia tagje-
löltségének státuszát. Remélik, hogy Montenegróval is el lehet kezdeni a tárgyalásokat. 
Abban is reménykednek, hogy az EU és Oroszország közötti együttműködés új kereteit 
is lefektethetik.

Figyelmet fordítanak a külpolitika „új témáira, új területeire”, elsősorban Észak-
Afrikára, ahol a fő célkitűzés a társadalmi és politikai „rendszerváltási” folyamatok 
támogatása: ezen államok új, demokratikus struktúráinak kiépítése, a bíráskodási rend-
szerek megerősítése, a korrupció elleni harc, a gazdaság élénkítésének és fejlesztésének 
a szándéka. A lengyel külügyminiszter, Radosław Sikorski már megkezdte a tárgyaláso-
kat Líbia, Tunézia és Egyiptom kormányainak képviselőivel. Mikołaj Dowgielewicz több 
olyan fórum megrendezését is kilátásba helyezte, amelyek az EU és Afrika, különösen 
Észak-Afrika országai között valósulhatnak meg. Ezeken a demokratikus folyamatok tá-
mogatása lenne a fő téma, és talán részt vennének benne pénzintézetek is.

Az EU nyitottságának a lengyeleket közvetlenül érintő legnagyobb hasznát a Keleti 
Partnerség promóciójában látják. Az elnökségi félév legrangosabb eseményén, a szep-
tember végén esedékes keleti partnerségi csúcstalálkozón részt vesznek majd az EU 
intézményeinek, tagállamainak és kormányainak vezetői, valamint a partnerségben részt 
vevő országok és kormányaik vezetői. Ezzel kapcsolatos lengyel várakozás, hogy a keleti 
partnerek elmélyítik kölcsönös viszonyukat és integrációs folyamataikat az EU-val. 
A lengyelek arra is számítanak, hogy a csúcstalálkozó további impulzusokat ad majd a ke-
letieknek ehhez. A csúcstalálkozóval az Uniónak az is célja, hogy Belaruszt a Nyugattal 
való együttműködésre késztesse, ám azzal a feltétellel, hogy az ország tiszteletben tartja 
a demokrácia alapelveit és az emberi jogokat.

A Keleti Partnerség témájában a lengyel elnökség idején eredményt várnak a szep-
tember végére tervezett csúcstalálkozótól, de a biztonság kedvéért az elnökség végén, 
decemberben lesz külön EU-s csúcstalálkozó Ukrajnával. Lengyel feltételezés szerint 
majd akkor, Kijevben írható alá Ukrajna és az EU közötti társulási szerződés. Ezt az alá-
írást mindenki a lengyel elnökség idejére várja, mert Lengyelország volt az a tagállam, 
amely ezért a legtöbbet tette. Ám a siker lehetőségét többen kétségbe vonják (ukrán olda-
lon is), mert a két fél között viták vannak az ukrán agrártermékek EU-s piacra jutásáról, 
és ezen a téren Ukrajna egyenesen versenytársa Lengyelországnak.7

7 Marcin Wojciechowski: „Ukraina: Europa też powinna być elastyczna”. Gazeta Wyborcza, http://

Hamberger Judit                          Lengyelország felkészülése az EU-elnökségre



A Keleti Partnerség lengyel promóciójához tartozik egy nagyszabású, szimbolikus 
jelentőségű kulturális program is, amely a zenében nyilvánul majd meg. A neve I, Culture 
Orchestra, amelynek lényege, hogy a Keleti Partnerség hét országának száz fiatal zenésze 
(ukrán, belorusz, grúz, azerbajdzsán, örmény, moldáviai és lengyel) alkot egy nagy zene-
kart, amely Európában számos helyen ad majd koncertet. A Keleti Partnerség országainak 
kulturális teljesítményét egyéb rendezvények és programok is népszerűsítik.

A Keleti Partnerség politikájának uniós támogatásával összefüggésben a lengyelek 
annak az aggodalomnak adnak hangot, hogy előfordulhat, hogy az EU keleti irányból déli 
irányba helyezi át „szomszédságpolitikai figyelmének” súlypontját, ideértve e politika 
támogatásának finanszírozási súlypontját is. Ez azt is jelentheti, hogy a keleti szomszé-
dok EU-hoz való közelítésére szánt összegeket a következő költségvetésben megkurtítják. 
Annak ellenére, hogy az EU költségvetési biztosa a lengyel Janusz Lewandowski, előfor-
dulhat, hogy a nagy tagállamok a szomszédságpolitikára szánt összeget másra akarják 
majd fordítani (azaz a balkáni és az észak-afrikai országokra). Aggódnak, hogy az európai 
politika marginalizálni fogja a keleti irányú szomszédságpolitikát. Erősen kétséges, hogy 
ebben Lengyelország képes lesz-e a sarkára állni, és az általa preferált iránynak nyoma-
tékot adni. Ez a probléma nemcsak az elnökség idejére, hanem a későbbiekre is érvényes. 
Ami a lengyel elnökség hathatósságát illeti a keleti partnerség ügyében, nem mellőzhető, 
hogy a lisszaboni szerződés életbelépése óta az egyes tagállamok elnökségének idejére 
eső hatáskörök csökkenése erre a témára vonatkozóan is megmutatkozik. Ma már sokkal 
inkább Brüsszelben kell lobbizni, mint az elnökséget éppen vivő tagállamban.

Éppen az említettek miatt, a lengyel elnökség erős keleti irányú promóciójával nem 
mindenki értett egyet. Többen kétségesnek tartották, hogy a lengyel diplomáciai tevé-
kenységet érdemes-e csak a keleti ügyek támogatására és elősegítésére irányítani, hiszen 
az EU egyre inkább délre irányítja figyelmét. Ha a lengyelek csak a keletet hangsúlyoz-
zák, éretlenségüket bizonyítják, mert mindkét irány egyformán fontos, és erre a lengyel 
elnökségnek is figyelnie kell.

Biztonsági kérdések

A harmadik fontos lengyel elnökségi cél a Biztonságos Európa projektje. Ennek egyik as-
pektusa Dowgielewicz szerint az, hogy az Uniónak ki kell alakítania a válsághelyzetekben 
alkalmazandó civil és katonai tevékenységek mechanizmusait, mert ez az EU biztonságá-
nak első aspektusa. Azt szeretnék, ha az Unió komolyan megkezdené a beszélgetést arról, 
hogyan kell kinéznie a közös biztonsági és védelmi politikának. Elismerte, hogy ez nehéz 
ügy, mert bonyolultak az érdekek, és komplikált az EU és a NATO viszonya is.

A „biztonságos Európa” projektjének másik aspektusa az Unió energiabiztonságának 
ügye. Ennek az EU-s közös energiapolitikának az alapjain már dolgoztak a korábbi évek-
ben. Már kész az erre vonatkozó piaci csomag, a közös európai energetikai befektetések 
csomagja, de az még nincs lefektetve, hogy a kulcsfontosságú energiaszállítókkal milyen 
legyen a közös viszony. Lengyelország azt akarja, hogy elnöksége idején állapítsák meg 

wyborcza.pl/prezydencja2011/1,111636,9340066,Ukraina__Europa_tez_powinna_byc_elastyczna.
html, 2011. március 29.

Hamberger Judit                          Lengyelország felkészülése az EU-elnökségre

2011. július 21.           9



és fektessék le, hogyan nézzen ki a kapcsolat a külső energiaszállító partnerekkel. 
A már említett keleti partnerségi csúcs mellett decemberben energetikai csúcstalálkozót 
is terveznek.

A „biztonságos Európa” projektjének harmadik aspektusa az élelmiszerbiztonság. 
A lengyel elnökség idejére azt tervezik, hogy el kell gondolkodni azon, hogyan reformál-
ják meg és modernizálják az EU közös agrárpolitikáját úgy, hogy minden európai lakos 
számára biztosítsák az élelmiszereket. Ebben az összefüggésben Lengyelország legfonto-
sabb partnere Franciaország.

A lengyel miniszterelnök a fő feladatokról

A lengyel kormányfő, Donald Tusk, közvetlenül az elnökség átvétele előtt, június 28-án, 
a lengyel Szejmben még egyszer összefoglalta a fő célokat, szempontokat és feladatokat.8 
Eszerint a lengyel kormány szándéka, hogy e félév alatt ne csak megtartsa, hanem meg 
is emelje Lengyelország uniós státusát mint olyan államét, amely érzi a felelősségét, és 
amelyet nagyra értékelnek. Abból, hogy mit várnak el tőlük, azt tartotta fontosnak, hogy 
az Unió politikai irányításában az alkotóképességüket kell bizonyítaniuk. Az országnak 
értékteremtően kell hozzájárulnia az EU belső ügyeihez, a közös külpolitikában pedig 
magas szinten, felelősségteljes államként kell megnyilvánulniuk. Ezt a saját gazdasági és 
pénzügyeik területén is bizonyítaniuk kell.

Tusk szerint országa az Unió új motorjává válhat, mert Lengyelországot ma az egyik 
olyan vezető államként tartják számon, amely arra törekszik, hogy több kérdésben össz-
európai nézőpontot kényszerítsen ki. Azt is hangsúlyozandónak tartotta, hogy az általa 
vezetett lengyel állam a válság kezdete óta konzekvensen ellenáll annak, hogy az EU-ban 
újraéledjen az etatizmus és a nacionalizmus, amely egyébként egyre látványosabb néhány 
tagállam bizonyos politikusainak deklarációiban és tevékenységében.

A kormányfő arra hívta fel a honatyák figyelmét, hogy a lengyel elnökség idején jó 
politikai kezdeményezéseknek kell születniük. Lengyelország komolyan érdekelt abban, 
hogy ez az elnökség azáltal ivódjon bele az európaiak emlékezetébe és tudatába, hogy 
egyes hosszan tartó integrációs folyamatoknak most jutnak a végére, most fejezik be azo-
kat. Ezek közé sorolta a horvát csatlakozási szerződés aláírását és Ukrajnával a társulási 
és szabadkereskedelmi szerződés aláírását. Végezetül Tusk arra kérte saját ellenzékét, 
hogy e félév idejére függessze fel a kormánnyal szembeni agresszív és támadó fellépést.

Elnökségi elvárások

A lengyel elnökség eredményességének lehetséges mérési kritériumait Dowgielewicz 
olyasmikben jelölte meg, mint hogy a hirtelen, gyorsan előálló válsághelyzetekben ho-
gyan lesznek képesek megállni a helyüket, vagy hogy az elnökség szervezete mindig jól 

8 „Szef rządu o polskiej prezydencji”. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, http://www.premier.gov.pl/
centrum_prasowe/wydarzenia/szef_rzadu_o_polskiej_prezyden,6903/, 2011. június 28.
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működik-e, illetve az uniós partnerekkel harmóniában tudnak-e együttműködni.9 Azt is 
többször hangsúlyozta, hogy az ország legjobb promóciója, ha az Uniót hibátlanul, jól, az 
elvárásoknak megfelelően irányítják. Néha arra is figyelmeztetett, hogy ne támasszanak 
túlzott elvárásokat az elnökségi funkcióval és annak rövid, mindössze féléves időszakával 
szemben.

Saját elnökségi eredményességükben azért is bíznak, mert néhány kulcsfontosságú 
uniós pozíciót lengyelek töltenek be, akiknek segítségével számolnak. Így számítanak 
az Európai Parlament lengyel elnökére, Jerzy Buzekre, valamint az Európai Bizottság 
költségvetési biztosára, Janusz Lewandowskira is. Remélik, hogy általuk az elnökség és 
az Európai Parlament, illetve az elnökség és az Európai Bizottság között még harmoni-
kusabb lesz a kapcsolat.

A lengyel politikusok tudatában vannak, hogy Lengyelországtól, mint nagy ország-
tól elvárják, hogy elnöksége idején dolgozza ki a lisszaboni szerződés elfogadása utáni 
EU-intézményi rendszert, és az új körülmények között példázza a további elnökségek mo-
delljét. Ezek között van az elnökségnek az Európai Parlamenttel való új viszonya, a közös 
kül- és biztonságpolitika irányításában és képviseletében betöltendő új szerepe és helye, 
a döntési folyamatban a felül, illetve az alul levők bevonásának kérdései. Mindezekben 
használható megoldásokat várnak el tőlük.

A lengyel elnökségre vonatkozó külső elvárások közé tartozik, hogy Lengyelország 
ne csak saját maga kifelé irányuló imázsát építse, hanem az egész közép-európai régióét 
is. Annál is inkább, mert a térség egyetlen „nehéz fajsúlyú” állama az EU-ban. Ráadásul, 
a lisszaboni szerződés elfogadása utáni új feltételek és körülmények között tevékenykedő 
elnökségek sorában az első nagy állam.

A mAgyAr elnökség átAdásA, A lengyel elnökség átvétele

Lengyelország Magyarországtól vette át az Unió irányításának stafétáját 2011. július 
1-jén. Tusk miniszterelnök szerint10 a magyarok „az Európai Uniót nagyon nehéz 
időszakban, tulajdonképpen hibátlanul irányították”. Kifejtette, hogy ez nemcsak 

az ő véleménye, hanem Brüsszelnek és egész Európának is. „Magyarország az elnökséget 
Európa számára nehéz időben vette át, és egészen biztosan mindenkinek, aki az európai 
politikai életben részt vesz és azt figyelemmel kíséri, mindenkinek a várakozásait felül-
múlta.” A lengyel kormányfő szerint a lengyelek elégedettek a magyar elnökséggel, és 
büszkék arra, hogy ezt Lengyelország legrégebbi barátai hajtották végre. Úgy vélte, hogy 
az elnökségben Magyarország, és maga Orbán Viktor miniszterelnök is „kapitális mun-
kát végzett”, amelynek eredményeként a lengyelek lehetnek azok, akik a Horvátország 
csatlakozási szerződésének aláírásából fakadó dicsőséget valószínűleg learathatják. Ezért 

  9 Aleksandra Szydłowska: „Studniówka ministra Dowgielewicza”. UniaEuropejska.org, http://
uniaeuropejska.org/unia/index.php?option=com_content&view=article&id=614&catid=91&Itemi
d=75, 2011. március 24.

10 Az átadás-átvétel alkalmából a sajtóértekezleten készített felvételt lásd: Kancelaria Prezesa 
Rady Ministrów, http://www.premier.gov.pl/zdjecia_i_filmy/filmy/premier_donald_tusk_przejal_
od,6946/#tabs. Letöltés ideje: 2011. július 1.
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és a magyar–lengyel barátságot sem nélkülöző néhány gesztusért Tusk kormányfő hang-
súlyosan köszönetet mondott a magyar kormányfőnek.

Annak alapján, amit ezzel kapcsolatban és ez alkalommal a lengyel kormányfő a 
magyar kormányfőnek mondott, megállapítható, hogy Donald Tusk Orbán Viktortól jól 
irányított EU-elnökséget vett át. Ez reményt ad arra, hogy az EU „közép-európai éve” 
nem a legrosszabb időszaka lesz a Lisszabon utáni elnökségi taktus alatt működő Európai 
Uniónak.

2011. július 12.
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