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NYESTE FORSKNING
Forskningens døgn i EUropas navn
Københavns Universitet deltager igen i år i forskningens døgn d. 19-21. april. Forskningens døgn er en landsdækkende forskningsfestival, der har til formål at vække danskerne
interesse for forskning. CEP er godt repræsenteret ved KU’s arrangement, når både
post.doc Mads Dagnis Jensen og adj. Rebcca Adler-Nissen vil give deres bidrag til
forskningens døgn på KU, der i år har temaet: Fremtidens EUropa!
25 lande i EU har netop underskrevet en på mange måder
historisk finanspagt, der ikke bare sender signalet om et
EU, der ønsker at løse finanskrisen, men også et EU, der
splittes i to hastigheder. Hvilke konsekvenser dette vil
have, kan du høre mere om til KU’s forskningsdøgn.
Mads Dagnis Jensen skal i skarp debat med Vincent Hendricks fra humaniora stille sit bud til fremtidens EUropa. Vil
fremtiden bringe et EUtopia eller et Uropia?
Derudover kan du høre Rebecca Adler-Nissen give hendes bud på, hvad fremtiden for
EU byder på med titlen: ”Går EU i stykker? Krise og sammenhold i integrationsteori og
praksis” Hun vil her give en analyse af de store linjer i den europæiske integrationshistorie og hvad teorierne fortæller os om betydningen af den nuværende krise. For yderligere informationer samt tilmelding se www.cep.polsci.ku.dk

CEP, som nyt medlem af det europæiske netværk EPIN
Center for Europæisk Politik er fornylig blevet medlem af det europæiske netværk EPIN.
EPIN er et netværk af tænketanke og forskningsinstitutioner, der fokuserer på europæiske politiske debatter og det europæiske samarbejde. Med repræsentation fra 25 lande
forventes EPIN netværket at gavne CEP på mange områder.
CEP er fornyligt indgået i et associeret medlemskab
med European Policy Institutes Network (EPIN).
Netværket består af centre og institutter fra ca. 25
lande i Europa, hvor Danmark udover CEP bliver
repræsenteret af DIIS. EPIN bliver koordineret af
den Bruxelles-baserede tænketank ”Centre for European Policy Studies ”(CEPS). Formålet med netværket er at bidrage til debat om EU’s fremtid gennem ekspertanalyser og skabe let tilgængelighed til EU-debatterne i de forskellige medlemslande. EPIN fokuserer på institutionelle reformer indenfor EU, men også EU’s dynamik efter udvidelsen i 2004 og EU’s udenrigspolitik er i fokus.
Ruxandra Lupu Dinesen har som CEP’s repræsentant den primære kontakt til EPIN og
arbejder på, at CEP kan få mest ud af det nye netværk. Som en del af EPIN netværket
har CEP fået nye muligheder for sparing på forskningsområdet i form af samarbejde og
inspiration. CEP kan bl.a. deltage i udarbejdelsen af arbejdspapirer eller afholdelse af
seminarer. Vi forventer, at samarbejdet på tværs af landene vil styrke CEP’s internationale profil yderligere.

Anders Wivel har i samarbejde med Hans
Mouritzen udgivet en ny bog (2012) med
titlen ”Explaining Foreign Policy: International Diplomacy and the RussoGeorgian War”
Martin Marcussen har i samarbejde med
Jarle Trondal, Torbjörn Larsson og Frode
Veggeland udgivet en artikel i tidsskriftet
Comparative European Politics vol. 10 (1)
med titlen ”European Administrative Centre Formation: Lessons from International
Bureaucracies”
Marlene Wind og Mads Dagnis Jensen
har skrevet et undervisningsmateriale udgivet af Nationalmuseet og Skolestyrelsen
med titlen ”Demokrati i EU”
Ben Rosamond har udgivet en artikel i
tidsskriftet Journal of European Public
Policy vol. 19 (3) med titlen ”Supranational governance as Economic Patriotism?
The European Union, Legitimacy and the
Reconstruction of State Space”

NYT FRA CEP
CEP guider de studerende gennem EU’s
praktik-labyrint med en ny side om de
mange muligheder for praktik i EU.
Derudover har CEP fået opdateret sin
vidensbank, der indeholder alle de relevante links til at forstå EU bedre.
Find begge sider på www.cep.polsci.ku.dk
CEP tilbyder senere i foråret et to dags
intensivt seminar i forhandlingsteknik,
hvor man gennem en forhandlingssimulation udvikler praktiske færdigheder til
hvordan man forhandler i en rådsarbejdsgruppe i EU’s ministerråd. Følg med på
CEP’s hjemmeside for præcis dato og
tilmelding, der fordeles efter først-tilmølle.

FORSKERKLUMMEN
EU-formandskab på polsk
Som nyt EU-land er det vigtigt, at første formandskab afholdes med succes. Mads Dagnis
Jensen evaluerer Polens præstation under landets første formandskab, der løb af stablen i
andet halvår af 2011.
Af Post.Doc Mads Dagnis Jensen, Institut for Statskundskab, KU
At have formandskabet i
EU er som at være til
eksamen. Man bliver
nøje vurderet på sin
præstation, det gælder
om at bestå og helst med
udmærkelse. Et velafholdt EU-formandskab
kan akkumulere ”goodwill” både hos andre medlemslande,
Kommissionen samt Europa-Parlamentet,
som kan trækkes på i fremtiden. Omvendt
koster et dårligt formandskab anseelse, der
kan besværliggøre varetagelsen af ens
interesser fremadrettet. Særligt for nye
medlemslande er det vigtigt med et velafholdt første formandskab, da det betragtes
som en svendeprøve. Man er ikke et rigtigt
medlemsland, før man har afholdt sit første
EU-formandskab med bravur.
Polen er for nylig trådt ud af eksamenslokalet efter at have haft formandskabet fra
1. juli til 31. december 2011. Forud for
perioden havde den polske regering forberedt sig intenst på forløbet. Forberedelsen
begyndte allerede i starten af 2008, hvor
den polske administration indledte med at
indhøste erfaringer fra andre lande som
Tjekkiet, Ungarn og Sverige. Der blev især
taget ved lære af det svenske formandskab
i andet halvår af 2009, da Polen kunne
følge alle dets faser og fordi det blev anset
for særdeles succesfuldt. Desuden skulle
den polske mentalitet ændres til at være
mere EU-orienteret. Konkret blev omkring
1.200 personer trænet i EU’s beslutningsproces, forhandlingstaktik, organisering og
sprog. Især rollen som upartisk mægler var
udfordrende og blev nøje indstuderet, da
Polen normalt har veldefinerede nationale
interesser i EU-sammenhænge.
Organiseringen af forberedelserne blev
varetaget af Europaminister, og fra januar
2010 udenrigsminister, Mikołaj
Dowgielewicz, som fik den mundrette titel
"statens befuldmægtigede for forberedelse
af administrative styrelser og Polens formandskab for Rådet for den Europæiske
Union". Dowgielewicz havde til ansvar at
koordinere politiske, administrative, budgetmæssige og legalistiske forhold. I samtlige ministerier blev der etableret et hold,
som fik til ansvar at koordinere forberedelserne internt i ministerierne og referere til
den ”befuldmægtigede”.
Det polske formandskab lagde sig fast på
tre overordnede prioriteter.

Den første var at anvende europæisk integration som en kilde til vækst ved at inddæmme den europæiske gældskrise, via
f.eks. six-packen, og at få sat en vækstdagsorden med fokus på små og mellemstore virksomheder som vækstlokomotiver.
Den anden var sikkerhed, som bl.a. handlede om at minimere EU’s energiafhængighed og sikre mere koordinerede
sikkerhedspolitiske initiativer i kølvandet
på ”det arabiske forår”.
Den tredje var åbenhed overfor lande i
Østeuropa og den sydlige del af middelhavet, herunder især EU’s udvidelsesproces i
forhold til Østeuropa.
Hvordan gik det polske formandskab så?
Bestod Polen eksamen? Det lykkedes
Polen at få six-packen i hus, dog ikke uden
betydelig modtand. Især Frankrig var
imod, at Polen, som et ikke euroland,
skulle spille en rolle under forhandlingerne
af six-packen.
I forhold til prioriteterne, åbenhed og
sikkerhed, var resultaterne mere blandede.
Det skyldes særligt to forhold. For det
første blev udvidelsen af Schengenområdet med Bulgarien og Rumænien
påvirket af debatten om åbne grænser, som
navnlig blussede op i Danmark i forbindelse med genindførelsen af grænsebomme.
For det andet var der på det udenrigspolitiske område rivalisering mellem formandskabet og EU's høje repræsentant for den
fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik,
Catherine Ashton, om hvem der skulle
repræsentere EU på den internationale
scene. Uenighederne nåede sit højdepunkt,
da den polske udenrigsminister insistererede på at undertegne en frihandelsaftale
indgået med Ukraine i september 2011.
På trods af disse problemer bestod Polen
sit svendestykke, da landet samlet set
leverede en god præstation over det gennemsnitlige. Det lykkedes et selvsikkert
formandskab at ”lukke” et stort antal
sager. Dertil kommer, at Polen er blevet
positivt bedømt i forhold til rollen som
mægler i forhandlingerne og for sin evne
til at inddrage Europa-Parlamentet i beslutningsprocessen. Polen kan derfor nu
betragtes som fuldgyldigt medlem af den
Europæiske Union.
Forskerklummen skrives på skift af forskerne på Center for Europæisk Politik.
Klummen er ikke udtryk for en fælles CEPholdning

CEP Sommerskole
Igen i år afholder CEP en sommerskole.
Professor Peter Nedergaard udbyder
kurset, ”EU og virksomhederne: fra
København til Bruxelles”, der løber fra
d. 6.-17. august. Seminaret skal hjælpe
de studerende til at analysere de vigtigste økonomiske politikker i EU og virksomhedernes indflydelse på EU’s økonomiske politikker. Læs mere om sommerskolen her:
http://www.cep.polsci.ku.dk/undervisnin
g/sommerskole/
Marlene Wind bidrager til EUdebatten
Marlene Wind vil fremover bidrage
yderligere til EU-debatten som fast debattør på Politiken, hvor hun skriver
indlæg om aktuelle emner, der præger
den politiske dagsorden i Bruxelles og i
medlemslandene.
Derudover er Marlene blevet tilknyttet
Tv2 News som fast kommentator ved
EU begivenheder. Begge er med virkning fra 1. januar 2012.
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