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Zadaniem uczestników jest samodzielne wykonanie zdjęcia, ilustrującego ich wizję
euro. Co ono dla nich oznacza? Co w niej lubią? Fotografii towarzyszyć powinien
krótki opis.
Pierwszy etap konkursu rozstrzygany będzie na poziomie narodowym. Siedmiu
najlepszych przedstawicieli poszczególnych krajów otrzyma zaproszenie do
Brukseli, gdzie odbędzie się ceremonia wręczenia nagród najlepszemu zespołowi.
Zgłoszenia przyjmuje narodowy punkt kontaktowy do 31 marca 2010 roku.
Dalsze informacje na stronie:
http://www.euroinphoto.eu

Europejska Nagroda dla Filmów o Przedsiębiorczości
Uczniowie szkół filmowych, uniwersytetów, uczelni biznesowych oraz członkowie
sieci i stowarzyszeń przedsiębiorców, a także sami przedsiębiorcy - wszyscy
zaproszeni są do udziału w konkursie na oryginalny i pomysłowy film wideo.
Prace – o długości od jednej od dwóch minut – oceniane będą w trzech kategoriach: ducha przedsiębiorczości, innowacyjności w biznesie oraz odpowiedzialnego
biznesu. Uczestnicy mogą pochodzić z każdego z 27 państw członkowskich Unii
Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu, Chorwacji, Macedonii,
Czarnogóry, Albanii, Serbii, Turcji i Izraela.
Film video należy zapisać na stronie internetowej konkursu lub wysłać pocztą
elektroniczną do Komisji Europejskiej do 9 kwietnia 2010 roku.
Dalsze informacje znajdziesz na stronie:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/entrepreneurship/video-award
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Mieszkańcy państw Unii w wieku od 14 do 18 lat mogą wziąć udział
w konkursie fotograficznym, którego tematem jest waluta euro
w Unii Europejskiej.

Wirtualne Centrum Wiedzy o Europie w Luksemburgu oraz Polska Fundacja
im. Roberta Schumana zapraszają do udziału w konkursie z okazji 60. rocznicy
ogłoszenia Planu Schumana, przeznaczonym dla gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych z Polski, Francji i Luksemburga.
Co zrobić, aby wziąć udział w konkursie?
Należy zarejestrować swoją klasę na stronie WWW.CVCE.LU/SCHUMAN_2010,
gdzie w czasie trwania konkursu, od 8 lutego do 23 kwietnia 2010 r. pojawią
się 2 testy sprawdzające znajomość zagadnień związanych z Planem Schumana.
Do odpowiedzi na pytania należy wykorzystać materiały zaproponowane przez
Wirtualne Centrum Wiedzy o Europie.
Co można wygrać?
Konkurs będzie przeprowadzony na dwóch poziomach – gimnazjalnym
i ponadgimnazjalnym. Dwie klasy z Polski, którym uda się najlepiej rozwiązać test,
wyjadą w maju 2010 r. wraz z ich nauczycielami na rozdanie nagród oraz wycieczkę
do jednego z miast europejskich – Brukseli, Luksemburga lub Strasburga.
Dodatkowe informacje:
Więcej szczegółów związanych z konkursem znajdą Państwo wkrótce na stronach:
www.schuman org.pl
oraz

www.cvce.lu/schuman _2010 (strona aktywna będzie od 8 lutego)
Polska Fundacja im. Roberta Schumana

Al. Ujazdowskie 37/5; 00-540 Warszawa, PL
Tel.: +48 22 621 21 61; Faks: +48 22 629 72 14

www.schuman.org.pl
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Interesujesz się Unią Europejską?
Chcesz odwiedzić jedną z europejskich stolic?

Portugalia zaprasza na jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w tym kraju
- Międzynarodowy Festiwal Filmu Młodych w Espinho,
organizowany w dniach od 20 do 26 czerwca 2010 roku.
Do przysyłania swoich filmów zaproszeni są reżyserzy z całego świata. Warunki są
tylko dwa: autor nie może mieć więcej niż 30 lat, a praca nad filmem powinna być
ukończona po 1 stycznia 2008 roku.
Obowiązuje pięć kategorii: fikcja, dokument, film eksperymentalny, animacja
i videoklip muzyczny. Filmy należy wysyłać w formatach DVD, Blueray lub HDDVD
w językach angielskim lub portugalskim lub z napisami w jednym z tych języków.
Zgłoszenia przyjmowane są do 12 marca 2010 roku.
Szczegółowe informacje można znaleźć na:
http://fest.pt/2010/?page_id=57&lang=en

Waluta euro – co dla nas oznacza
Waluta euro – co dla nas oznacza?
To hasło konkursu dla nastoletnich fotografów, ogłoszonego przez
Dyrektoriat ds. Gospodarczych i Finansowych Komisji Europejskiej.
Do udziału zaproszone są zespoły, składające się z co najmniej dwóch uczniów
w wieku 14 – 18 lat i jednej osoby dorosłej. Wykonane przez siebie zdjęcie zespoły
powinny przesłać do koordynującej konkurs w Polsce agencji Partner of Promotion
do 31 marca 2010 r.
Komisja Europejska ma nadzieję, że konkurs przyczyni się do podniesienia
świadomości młodych ludzi na temat integracji – również w krajach, w których euro
nie jest używane. Na zwycięzców czeka aparat cyfrowy.
Więcej na stronie www.euroinphoto.eu.
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Międzynarodowy Festiwal Filmu Młodych w Espinho

Komisja Europejska oraz hiszpańska prezydencja w UE zainaugurują jutro
Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym 2010.
Kampania pod hasłem „Nie dla ubóstwa!” ma na celu umieszczenie w 2010 r.
w centrum uwagi całej UE walki z ubóstwem, które dotyka bezpośrednio
co szóstego Europejczyka. Przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Durão
Barroso oraz premier Hiszpanii José Luis Rodríguez Zapatero zainaugurują Rok podczas
jutrzejszego spotkania w Madrycie
„Walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym stanowi nieodłączny element wychodzenia z kryzysu.
Zbyt często skutki recesji najdotkliwiej odczuwają najsłabsi. Dlatego Europejski Rok 2010 powinien przyczynić się do podniesienia świadomości społecznej i przygotować grunt pod budowę bardziej zintegrowanego
społeczeństwa, zgodnie z zaproponowana przeze mnie przyszłą strategią »UE 2020«”, powiedział przewodniczący Komisji José Manuel Durão Barroso.
Komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych i równości szans, Vladimír Špidla, dodał: „Jedna na sześć
osób w Europie toczy codzienną walkę o byt, ale ubóstwo może dotknąć każdego z nas – a także całe
społeczeństwa. Choć większością narzędzi do walki z biedą dysponują władze krajowe trzy czwarte Europejczyków oczekuje, że także UE zaangażuje się w pomoc. Za sprawą Europejskiego Roku zagadnienie
to staje się priorytetem, dzięki czemu cała Europa może połączyć siły w walce z ubóstwem i wykluczeniem
społecznym.”
Prawie 80 milionów Europejczyków – czyli 17% społeczności UE – żyje obecnie poniżej progu ubóstwa.
Ten alarmujący fakt dostrzega także opinia publiczna, co potwierdza niedawne badanie dotyczące postaw
wobec ubóstwa (zob.też IP/09/1585). Znacząca większość Europejczyków (73%) uważa, że bieda dotyka
znaczną część społeczeństwa w ich kraju, a 89% oczekuje od swoich rządów szybkich działań wobec tego
problemu. I choć większość respondentów uważa, że główna odpowiedzialność spoczywa na rządzie krajowym, 74% oczekuje także działań na poziomie unijnym.
Europejski Rok 2010 ma na celu zwrócenie większej uwagi na przyczyny i konsekwencje ubóstwa w
Europie. Kampania będzie skierowana zarówno do kluczowych graczy, takich jak rządy czy partnerzy społeczni, jak i do ogółu społeczeństwa. Jej zadaniem jest również mobilizacja wszystkich stron w walce z biedą,
promowanie integracji społecznej i włączenia społecznego oraz zachęcanie do zdecydowanego podejmowania zobowiązań w zakresie przygotowywania unijnej i krajowej polityki dotyczącej problemu ubóstwa i
wykluczenia społecznego.
Działania w ramach Europejskiego Roku będą w dużej mierze zdecentralizowane: krajowe programy
przygotuje każde z 29 państw uczestniczących (27 państw UE oraz Norwegia i Islandia). Budżet w wysokości 17 milionów EUR przeznaczony zostanie na kampanie podnoszące świadomość społeczną na szczeblu
unijnym i krajowym oraz na setki projektów związanych z zagadnieniami priorytetowymi w poszczególnych
krajach.
W ramach kampanii informacyjnej Europejskiego Roku odbędzie się m. in. konkurs dziennikarski i inicjatywa związana ze sztuką. Zaplanowano też dwa tygodnie tematyczne – w maju i w październiku – które
zostaną zorganizowane we wszystkich krajach UE. 17 grudnia Rok zakończy konferencja w Brukseli przygotowana pod egidą belgijskiej prezydencji w UE.
Na stronie kampanii (http://www.2010againstpoverty.eu) znajduje się partnerska platforma pomagająca
w budowaniu sieci kontaktów i tworzeniu wspólnych inicjatyw kluczowych podmiotów, takich jak organizacje
społeczeństwa obywatelskiego, władze lokalne i regionalne. Na stronie zaprezentowane zostaną również
wydarzenia organizowane w każdym uczestniczącym kraju.
Zob. również Memo 10/08
Szczegółowe informacje
Rok 2010 – Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym.
http://www.2010againstpoverty.eu
Video News Release : Poverty is still a reality in Europe
http://www.tvlink.org/mediadetails.php?key=a4caf6e35e7b306be79b&title=Poverty+is+sti
ll+a+reality+in+Europe&titleleft=Social%20affairs
Badanie Eurobarometru dotyczące postaw wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego (pełne sprawozdanie,
sprawozdanie podsumowujące i krajowe arkusze informacyjne)
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm
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UE inauguruje Europejski Rok 2010: Nie dla ubóstwa!

Polacy uważają, że Unia Europejska może skutecznie łagodzić skutki obecnego
kryzysu, są też niezmiennie zadowoleni z członkostwa w UE – wynika z najnowszego badania Eurobarometru. Większość wierzy również, że szczyt załamania gospodarczego już minął, ale co trzeci wątpi, że przyjęcie wspólnej waluty poprawiłoby
kondycję kraju wobec problemów, jakie przyniósł kryzys.
Według badania Eurobarometru przeprowadzonego między 30 października
a 15 listopada 2009 roku, prawie połowa Polaków (44 proc.) jest zdania, że wpływ
kryzysu na rynek pracy już osiągnął swój szczyt. Jednocześnie niewiele mniej
badanych (42 proc.) twierdzi, że najgorsze dopiero nadejdzie.
Co trzeci badany (34 proc.) jest zdania, że w zakresie przeciwdziałania skutkom
kryzysu Unia Europejska działałaby najskuteczniej. W następnej kolejności
(13 proc.) Polacy liczą na działania rządu.
Jednocześnie Polacy nie są przekonani, że wcześniejsze przyjęcie wspólnej waluty
złagodziłoby skutki kryzysu. O zbawiennym działaniu euro jest przekonany tylko co
trzeci Polak (32 proc.)
Wyniki najnowszego Eurobarometru zostały zaprezentowane na konferencji
prasowej w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Warszawie. Wyniki badania
omawiały oraz odpowiadały na pytania dziennikarzy Agata Zadrożna z TNS OBOP
oraz dr Agnieszka Łada, kierownik Programu Europejskiego w Instytucie Spraw
Publicznych.
Streszczenie badania Eurobarometr 72 można znaleźć po adresem:

http://ec.europa.eu/polska/news/documents/100125_pl_exec_summary_eb72.doc

Prezentację zawierającą graficzne zestawienia badania Eurobarometr 72 można
znaleźć pod adresem:
http://ec.europa.eu/polska/news/documents/100125_eb_72_prezentacja.ppt

Pełny raport Eurobarometru 72 dotyczący Polski można znaleźć pod adresem:
http://ec.europa.eu/polska/news/documents/100125_plreport_eb72.doc
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Eurobarometr o Polakach i kryzysie

Komisja Europejska przesłała dziś Polsce uzasadnioną opinię w sprawie
nieprawidłowego stosowania przepisów UE zakazujących dyskryminacji
ze względu na religię lub przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację
seksualną w zakresie zatrudnienia i pracy (dyrektywa 2000/78/WE, zob. również
MEMO/08/69).
Zdecydowała także o zamknięciu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego dotyczącego tej samej dyrektywy w odniesieniu do
Węgier, ponieważ prawodawstwo tego kraju zostało dostosowane
do wymogów UE.
„Walka z wszelkimi formami dyskryminacji – szczególnie w miejscu pracy – była
priorytetem dla Komisji tej kadencji i dla mnie osobiście. Nasze działania prawne
doprowadziły do lepszej ochrony przed dyskryminacją w miejscu pracy w całej UE”,
powiedział komisarz ds. równości szans, Vladimír Špidla.
W uzasadnionej opinii przesłanej Polsce Komisja wskazała, że:
w polskim prawodawstwie zakaz nękania nie obejmuje wszystkich kategorii stażystów;
regulacje dotyczące dostępu do niektórych zawodów nie zawierają konkretnych
przepisów zakazujących dyskryminacji ze względu na religię lub przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną;
obowiązek pracodawców w zakresie zapewnienia niepełnosprawnym
pracownikom racjonalnych usprawnień nie obejmuje osób ubiegających się
o pracę i stażystów;
prawo regulujące warunki szkolenia zawodowego nie zawiera odpowiednich definicji bezpośredniej i pośredniej dyskryminacji oraz polecenia nakazującego dyskryminowanie.
Komisja zdecydowała także o zamknięciu postępowania w sprawie uchybienia
zobowiązaniom państwa członkowskiego w odniesieniu do Węgier. Wprowadzone
w 2006 i 2009 r. zmiany do węgierskiej ustawy o równym traktowaniu oraz wprowadzone w 2007 r. zmiany do ustawy o prawach osób niepełnosprawnych i równości
szans dostosowały węgierskie prawodawstwo do dyrektywy.
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Przepisy dotyczące równego traktowania w zakresie zatrudnienia:
uzasadniona opinia dla Polski

Antydyskryminacja (poza dyskryminacją ze względu na płeć i narodowość) jest
stosunkowo nowym obszarem polityki UE. W 1999 r., wraz z wejściem w życie
traktatu z Amsterdamu, Wspólnota Europejska uzyskała nowe uprawnienia w dziedzinie zwalczania dyskryminacji ze względu na rasę i pochodzenie etniczne, religię
lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną (nowy art. 13
Traktatu WE). Doprowadziło to w 2000 r. do jednogłośnego przyjęcia przez państwa
członkowskie dwóch dyrektyw:
dyrektywy 2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. wprowadzającej w życie zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne („dyrektywa w sprawie równości rasowej”). Dyrektywa ta
obejmuje bezpośrednią i pośrednią dyskryminację oraz nękanie w dziedzinie zatrudnienia, szkolenia zawodowego, kształcenia, ochrony socjalnej (w tym zabezpieczenia społecznego i ochrony zdrowia), przywilejów socjalnych oraz dostępu do
towarów i usług (w tym mieszkań).
dyrektywy 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia, pracy i szkolenia zawodowego („dyrektywa w sprawie równego traktowania w zakresie
zatrudnienia”). Dyrektywa ta obejmuje bezpośrednią i pośrednią dyskryminację oraz
nękanie w dziedzinie zatrudnienia i szkolenia ze względu na religię lub światopogląd,
niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Zawiera ona szczegółowe wymogi
dotyczące racjonalnych usprawnień dla niepełnosprawnych pracowników.

Terminy transpozycji tych dwóch dyrektyw do prawa krajowego przez państwa
członkowskie upływały odpowiednio 19 lipca i 2 grudnia 2003 r. Dla 10 krajów, które
przystąpiły do UE w 2004 r., termin ten upływał 1 maja 2004 r. Dla Bułgarii i Rumunii
był to 1 stycznia 2007 r.
Dalsze informacje
Prawodawstwo antydyskryminacyjne UE
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=612&langId=pl
Aby otrzymywać pocztą elektroniczną bezpłatny biuletyn informacyjny Komisji
Europejskiej na temat zatrudnienia, spraw społecznych i równości szans, odwiedź
stronę:
http://ec.europa.eu/social/e-newsletter
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