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Lengyel elnökség az Európai Unió Tanácsában
– A görög sajtó véleménye –

ΧΑΡΊΚΛΕΙΑ ΚΟΚΚΊΝΟΥ ΜΑΝ∆ΑΜΑ∆ΙΏΤΟΥ

Ebben a cikkben azt mutatom be, hogy a görög sajtó hogyan reagált arra a tényre, hogy Lengyelország
adja az Európai Unió Tanácsának elnökségét.
Az igazság abban rejlik, hogy amíg Görögország politikai és gazdasági zavart és hanyatlást szenvedett, a
görög újságok nem mutattak érdeklődést a lengyel EU elnökség és az Európai Tanács feltételezései iránt.
Ebben az időszakban országunk kormányzati átszervezéseken ment keresztül, ami után az új kormány
tervezete olyan drasztikus lépéseket hirdetett meg, amelyek célja nemcsak a hozzájárulás a megfelelő
reakcióhoz az ország Nemzetközi Valutaalap (IMF – International Monetary Fund) felé irányuló
kötelezettségeit illetően, hanem a gazdaság támogatása is. Ez a helyzet azonban ellenérzéseket váltott ki, és
zavargások indultak ...
Tehát ebben a zűrzavarban, csak két görög folyóirat, az Eleftherotypia és az Ethnos szentelte egy-egy
lapját annak, hogy véleményt formáljon Lengyelország Európai Uniós kötelezettségéről. Azonban mindez
nem kerülte el a görög blogok figyelmét. A sajtó és a görög blogok ezt írták: „Lengyelország, a legnagyobb
volt kommunista ország 2004-ben csatlakozott az Európai Unióhoz, és 2011. július 1-jével vette át az
Európai Unió Tanácsának váltakozó elnökségi posztját Magyarországtól.”
Az országnak sok kihívással kell majd szembenéznie, melyek közt vannak olyan valóban bonyolult
tárgyalások az EU hosszútávú költségvetését illetően, melyek Lengyelország elnökségének kezdetével egy
időben indulnak.
Természetesen nem feledkezik meg fő teendőiről, melyek közé tartozik az euró zóna erősítése fokozandó
a jólétet Európában, az EU bővítése a nyugat-balkáni országok integrációján keresztül, az európai
intézményekbe vetett bizalom helyreállítása, és jó kapcsolat kialakítása a déli és keleti európai
szomszédokkal. „Lengyelországnak az a szándéka, hogy kezelje azokat a pszichológiai problémákat, amiket
Európa most tapasztal. Válságos időkben a legrosszabb, amit tehetünk, ha újranacionalizáljuk a politikánkat
... Európának ma közös cselekvésre, több együttműködésre és nagyobbfokú integrációra van szüksége.
Helyre akarjuk állítani a bizakodást a közös munkában. (...) Lengyelország meg fogja próbálni visszahozni a
hitet magát Európába, hogy lángra lobbantsa a bizalom szikráját.” – mondta Radoslav Sikorski, az ország
külügyminisztere. Szintén a lengyel elnökség alatt, fontos teendő Horvátország csatolási folyamatának
befejezése, a Szerbiával való csatlakozási tárgyalások megnyitása, az Ukrajnával való kereskedelmi
egyezmény biztosítása, és a katonai illetve energiaágazatokban való szorosabb együttműködés kialakítása.
Természetesen Lengyelország első kézből tapasztalva, hogy mivel jár egy gazdasági válság, és sikeresen
elérve egy 3.5%-os éves növekedési arányt, törekedni fog a gazdasági növekedés ösztönzésére
Görögországban és más EU országokban, mivel az EU 27 tagországa pénzügyi válságban szenved.
Csakugyan, a lengyel miniszterelnök Donald Tusk egy a Frankfurter Allgemeine Zeitung-nak adott
interjújában felidézi, hogy húsz évvel ezelőtt Lengyelország rosszabb helyzetben volt, mint amilyenben most
Görögország van: „Segítenünk kell Papandreou-nak” mondta, és hangsúlyozta a Görögország felé mutatott
szolidaritás szükségességét. Mindemellett Európa segítségével sikerült országában drasztikusabb reformokat
foganatosítania. „Az 1989-es rendszerváltozás után Lengyelországnak hatalmas adóssággal és gyors
inflációval kellett megküzdenie” – mondta.
Azonban érdemes megjegyezni hogy a lengyelek érdekeltek az európai integrációban, és az emberek
80%-a pozitívan ítéli meg részvételüket az európai intézményekben.
Az elemzők szerint Donald Tusk lengyel miniszterelnök abban reménykedik, hogy az elnökség meg
fogja őt és pártját erősíteni, és ezáltal hatalmon maradhatnak az októberi választások után, ami az EU
elnökség idejének közepén zajlik majd, és néhány szakértő azt állítja, hogy a kampány elvonhatja a

miniszterelnök és miniszterei figyelmét az Európai Unió problémáival való szembenézésről ezalatt a nehéz
időszak alatt. A közvéleménykutatások azonban a hatalmon lévő centrista pártnak erős előnyt biztosítanak fő
riválisával szemben, lehetetlenné téve, hogy leváltsák őket.
Lengyelország végső soron igyekszik egy modern EU tagországként felemelkedni, ami 2004-es hét
másik volt szocialista országgal való csatlakozás óta, egy erős pénzügyi növekedésben nyilvánul meg, még a
2008-2009-es világgazdasági válság alatti hullámvölgyet is kikerülve. Mindazonáltal, az EU előtt álló fő
kihívások az ország optimizmusát és találékonyságát fogják a legvégsőkig tapasztalni a következő
hónapokban.
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