newsletter

PAŹDZIERNIK 2012

newsletter

PAŹDZIERNIK 2012

Europo, czas się
poruszać
Światowy Dzień Mieszkalnictwa
1 października na całym świecie obchodzono
Dzień Mieszkalnictwa ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych.
Celem inicjatywy jest zwrócenie uwagi na
stan miast i podstawowe prawo, jakim jest
gwarancja uzyskania schronienia. Światowy Dzień ma również przypomnieć światu
o wspólnej odpowiedzialności za przyszłość
siedlisk ludzkich.
Hasło tegorocznych obchodów brzmi „Zmienianie miast, budowanie szans” - to miasta
bowiem są motorami wzrostu.
Więcej na ten temat na stronie:
www.unhabitat.org/categories.asp?catid=700

Jednolity rynek –
reaktywacja
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Unia Europejska wkracza w drugi etap budowania wspólnego rynku. Jego filarami mają
być m.in. zintegrowane sieci, transgraniczna
mobilność obywateli i przedsiębiorstw oraz
gospodarka cyfrowa. - Akt o jednolitym rynku II to apel, aby wzmóc wysiłki i osiągnąć
rezultaty – przekonuje unijny komisarz Michel Barnier. Do wiosny 2013 r. KE przedstawi
wszystkie kluczowe wnioski ustawodawcze
w tej sprawie.

W 2012 r. przypada dwudziesta rocznica
utworzenia jednolitego rynku. Wiele udało
się osiągnąć. Dla europejskich konsumentów jednolity rynek oznacza większy wybór
i niższe ceny. Obywatelom jednolity rynek
zapewnia możliwość swobodnego podróżowania, zamieszkania i podjęcia pracy tam,
gdzie pragną. Młodym ludziom daje szansę studiowania za granicą – ponad 2,5 milionów studentów skorzystało z tej szansy
przez ostatnie 25 lat. Natomiast 23 milionom
przedsiębiorstw w UE jednolity rynek zapewnił dostęp do 500 milionów konsumentów i
wygenerował inwestycje zagraniczne. Wniosek, potwierdzony licznymi dowodami, jest
jasny: silny i zintegrowany jednolity rynek
jest motorem wzrostu gospodarczego, przyczynia się do tworzenia miejsc pracy oraz zapewnia szanse obywatelom Unii, które jeszcze 20 lat temu nie istniały.
Tworzenie jednolitego rynku jest procesem
ciągłym i stanowi kluczowy element programu na rzecz europejskiego wzrostu gospodarczego służącego zwalczeniu obecnego
kryzysu gospodarczego. Dlatego też Komisja
Europejska przyjęła Akt o jednolitym rynku II
proponujący dwanaście działań podstawowych w celu ich szybkiego przyjęcia przez
instytucje UE. Działania te skupiają się wokół
czterech głównych filarów wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i zaufania konsumentów; tymi filarami są:
a. zintegrowane sieci,
b. transgraniczna mobilność obywateli
i przedsiębiorstw,
c. gospodarka cyfrowa
d. działania w celu wzmocnienia spójności
i korzyści dla konsumentów.
- Jednolity rynek może zrobić więcej dla obywateli i przedsiębiorstw europejskich – powiedział
Michel Barnier, unijny komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług. - Akt o jednolitym rynku

II jest apelem skierowanym do nas, osób odpowiedzialnych za wyznaczanie kierunków polityki, aby zabrać się do działania, wzmóc wysiłki i osiągnąć rezultaty. Jestem przekonany, że
dwanaście podstawowych działań, które dziś
przedstawiamy, spotka się z tak pozytywną akceptacją polityczną, jak na to zasługują. Mamy
szansę wykorzystać nasz atut, jakim jest jednolity rynek, by uczynić naszą społeczną gospodarkę rynkową konkurencyjną i dynamiczną.
Akt o jednolitym rynku II stanowi kontynuację pierwszego zestawu środków przedstawionych przez Komisję w komunikacie „Akt
o jednolitym rynku I” (IP/11/469) oraz jest
nowym etapem w procesie pogłębiania i integracji jednolitego rynku.
Stanowi on ważny element obchodów dwudziestej rocznicy jednolitego rynku UE oraz
inicjuje Tydzień Jednolitego Rynku (15-20
października 2012 r.). Organizowana pod
hasłem „Razem na rzecz nowego wzrostu
gospodarczego” tygodniowa seria imprez
prowadzonych w całej UE będzie stanowiła
okazję dla decydentów i obywateli do dyskusji na temat dokonań jednolitego rynku i
czekających go wyzwań oraz do zaproponowania nowych pomysłów.
Kontekst
Akt o jednolitym rynku II obejmuje następujące działania:
Sieci transportowe i energetyczne: skuteczne
i w pełni zintegrowane sieci transportowe i
energetyczne są kręgosłupem jednolitego
rynku. Możliwościom oferowanym w ramach
Funduszu Spójności i funduszy strukturalnych musi towarzyszyć zdecydowane zobowiązanie się przedsiębiorstw na rzecz konkurencji, oferowania wyboru i wysokiej jakości
usług w całej UE. W celu realizacji tej wizji Akt
o jednolitym rynku II obejmuje:
I. inicjatywy na rzecz dalszego otwierania

rynków krajowych kolejowych przewozów pasażerskich na konkurencję wewnątrz UE;
II. Iudoskonalenie jednolitego rynku transportu morskiego;
III. działania służące przyspieszeniu tworzenia jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej;
IV. działania służące faktycznemu stosowaniu istniejących przepisów unijnych
w zakresie energii.
Mobilność obywateli i przedsiębiorstw: swobodne przekraczanie granic stanowi podstawę jednolitego rynku i jest jednym z fundamentów Unii Europejskiej. W dalszym ciągu
utrzymują się jednak praktyczne i prawne bariery na drodze mobilności obywateli, działalności gospodarczej i finansowania inwestycji.
W ramach Aktu o jednolitym rynku II Komisja
proponuje zatem:
I. rozwinięcie portalu EURES w taki sposób,
aby stał się prawdziwym narzędziem służącym pomocą w znalezieniu pracy i prowadzeniu rekrutacji;
II. wprowadzenie przepisów służących zmobilizowaniu długoterminowych funduszy
inwestycyjnych dla przedsiębiorstw prywatnych, jak i dla projektów długoterminowych;
III. modernizację postępowania upadłościowego, poczynając od spraw transgranicznych, i tworzenie otoczenia dającego drugą szansę przedsiębiorcom będącym w
stanie upadłości.
Gospodarka cyfrowa: uwzględniając jej znaczenie gospodarcze i silny efekt mnożnikowy
w zakresie wydajności i rozwiązywania problemów społecznych, rewolucja spowodowana przez gospodarkę cyfrową pozostaje
szansą, której nie można zaprzepaścić. Dążąc
do utworzenia jednolitego rynku cyfrowego
do 2015 r., Komisja proponuje:

newsletter

PAŹDZIERNIK 2012

Białystok

2

newsletter

PAŹDZIERNIK 2012

I. ułatwienie handlu elektronicznego w UE
poprzez zapewnienie usług płatniczych,
które będą łatwiejsze w użyciu, bardziej
bezpieczne i konkurencyjne.
II. wyeliminowanie głównej przyczyny braku inwestycji w szybkie łącze szerokopasmowe, a mianowicie nadmiernie wysokich kosztów infrastruktury technicznej;
III. upowszechnienie fakturowania elektronicznego w procedurach udzielania zamówień publicznych – które, jak udowodniono, jest źródłem oszczędności.
Przedsiębiorczość społeczna, spójność i zaufanie konsumentów: sukces jednolitego
rynku wynika również z generowanego przez
niego uczestnictwa w życiu gospodarczym i
społecznym. Konsumenci muszą mieć zaufanie, a wszyscy obywatele w każdym zakątku
UE muszą mieć szanse, aby wykorzystać możliwości, jakie oferuje jednolity rynek. Komisja
zamierza realizować ten cel za pomocą konkretnych narzędzi rynku wewnętrznego, w
tym:
I. poprawy przepisów regulujących bezpieczeństwo produktów i ich rzeczywistego
wdrażania;
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II. działań zapewniających szeroki dostęp
do rachunków bankowych, jak również
przejrzyste koszty prowadzenia konta
oraz łatwiejsze przenoszenie rachunku
bankowego do innego banku.
Jakie będą kolejne kroki?
• Debata w internecie na temat jednolitego
rynku w dniu 10 października
• Tydzień Jednolitego Rynku, 15-20 października 2012 r. [1]
• Komisja przedstawi wszystkie kluczowe
wnioski ustawodawcze związane z Aktem
o jednolitym rynku II do wiosny 2013 r.,
a wnioski nieustawodawcze do końca
2013 r.

•

Parlament Europejski i Rada są proszone
o przyjęcie wniosków ustawodawczych,
jako kwestii priorytetowej, do wiosny
2014 r.
Dodatkowe informacje
MEMO/12/734
Strona internetowa: http://ec.europa.eu/internal_market/smact/index_en.htm
(01.10.2012)

Byle nie spocząć
na laurach.
- Polska to prawdziwy mistrz polityki regionalnej w Unii Europejskiej – mówił komisarz UE
Johannes Hahn w przededniu wizyty w Polsce. Podczas pobytu, w czasie którego spotka
się m.in. z przedstawicielami polskiego rządu, Hahn zaprezentuje swoją wizję funduszy
strukturalnych w kolejnej perspektywie budżetowej UE 2014-2020.
Komisarz UE ds. polityki regionalnej Johannes Hahn w dniach 3-5 października odwiedzi Polskę, inaugurując serię spotkań z przedstawicielami regionów i ministerstw z całej
Europy poświęconych polityce regionalnej w
nowym budżecie UE.
W Polsce poruszona zostanie kwestia jak najlepszego wykorzystania funduszy strukturalnych do pobudzenia wzrostu gospodarczego
i stworzenia nowych miejsc pracy. Wizyta
odbywa się w krytycznym momencie rozmów między państwami członkowskimi UE a
Parlamentem Europejskim na temat przyszłej
7-letniej perspektywy budżetowej i propozycji Komisji dotyczących przyszłości polityki
regionalnej.
Jeszcze przed wizytą komisarz Hahn stwier-

dził, że „Polska to prawdziwy mistrz polityki regionalnej UE. Stanowi wzór do naśladowania,
a jej udane projekty i programy zrealizowane
na terenie całego kraju udowadniają, że fundusze unijne stanowią zarówno niezbędny element wzrostu gospodarczego, jak i sposób na
ochronę regionów przed skutkami obecnego
kryzysu”.

Regionów Nadmorskich (CPMR). Komisarz
zapozna się także z podlaskimi przedsięwzięciami sfinansowanymi ze środków unijnych,
takimi jak np. wysoko oceniony projekt firmy
Plum, który przyczynił się do zwiększenia
konkurencyjności regionu poprzez stworzenie innowacyjnych produktów grzewczych i
niezbędnej infrastruktury.

Jak dodał komisarz Hahn, „w obliczu dążeń
części państw członkowskich do zamrożenia
budżetu UE i obcięcia środków na politykę spójności, Polska przeprowadziła solidną i przekonywującą kampanię na rzecz silnej polityki regionalnej z odpowiednim budżetem”.

Kontekst

W ciągu kolejnych dwóch dni komisarz
Hahn spotka się z czołowymi przedstawicielami władz rządowych i samorządowych
w Warszawie i w województwie podlaskim.
Komisarz wyjaśni, jak zdaniem Komisji Europejskiej Polska może nadać priorytet inwestycjom unijnym w perspektywie budżetowej 2014-2020 w ramach strategii „Europa
2020”. Będzie się to opierać nadal w głównej
mierze na konkurencyjności Polski, ale zwiększony zostanie nacisk na wspieranie małych
i średnich przedsiębiorstw, propagowanie
zrównoważonego transportu oraz rozwój badań i innowacji.
Komisarz Hahn zabierze również głos w trakcie corocznego spotkania przeglądowego w
Warszawie, dotyczącego Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia. Spotka się z minister rozwoju regionalnego Elżbietą Bieńkowską, wiceministrem transportu Andrzejem
Masselem oraz innymi osobami odpowiedzialnymi za politykę spójności w Polsce.
Komisarz wybierze się także do Białegostoku
w województwie podlaskim, gdzie 4 października weźmie udział w spotkaniu z marszałkiem Jarosławem Dworzańskim oraz zabierze głos przed Zgromadzeniem Ogólnym
na Konferencji Europejskich Peryferyjnych
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W ramach perspektywy 2007-2013 Polsce
przyznano około 67,3 miliarda euro (czyniąc z
niej największego beneficjenta polityki spójności w tym okresie): 66,6 miliarda euro w ramach celu Konwergencja oraz 731 milionów
euro w ramach celu Europejska Współpraca
Terytorialna. Aby współfinansować te wydatki, wkład własny Polski (wliczając w to źródła
prywatne) powinien wynieść 18,3 miliarda
euro, co daje łącznie około 85,6 miliarda euro
na wszystkie wydatki związane z polityką
spójności na okres siedmiu lat. Wszystkie regiony Polski mogą uzyskać pomoc w ramach
celu Konwergencja.
Państwa członkowskie UE negocjują obecnie
z Parlamentem Europejskim kształt nowego
budżetu UE. Prezydencja cypryjska poinformowała, że zależy jej na zakończeniu rozmów
do listopada. Tymczasem komisarz razem ze
swoim zespołem przedstawiają główne założenia przyszłych funduszy strukturalnych dla
każdego z 27 państw członkowskich. Będzie
to stanowić podstawę do stworzenia przez
państwa członkowskie umów partnerskich
w ramach kolejnej budżetu funduszy strukturalnych.
Czy zmiany klimatu wpływają na twoje życie?
Voices4Climate to nazwa konkursu na zdjęcie, film wideo, teledysk lub audycję poświęconą zmianom klimatu, przygotowanego
przez Bank Światowy.
W konkursie mogą wziąć udział osoby w wie-
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ku od 13 do 35 lat. Zadaniem uczestników
jest zrobienie zdjęcia, nagranie teledysku, filmu lub przygotowanie audycji ilustrującej, w
jaki sposób zmiany klimatyczne wpływają na
nasz kraj, naszą wspólnotę, rodzinę czy grono
znajomych.
Prace oceniane będą w dwóch kategoriach
wiekowych (13-17 lat i 18-35 lat) oraz w następujących kategoriach tematycznych: rolnictwo, miasta, energetyka, lasy, płeć, zdrowie, zatrudnienie i zielona gospodarka oraz
woda. Organizatorzy stworzyli też kategorię
specjalną - TerrAfrica - w której oceniane
będą audycje poświęcone Czarnemu Lądowi.
Do zdjęć należy załącznik opis, nie dłuższy
niż 150 słów, najlepiej w języku angielskim.
Audycje powinny trwać od 1 do 5 minut
(TerrAfrica - 2-5 minut). W przypadku filmów
konieczne są napisy w języku angielskim lub
francuskim.
Najlepsze audycje zostaną zaprezentowane podczas Konferencji Klimatycznej ONZ
(COP18) w Katarze (grudzień 2012 r.), natomiast najciekawsze zdjęcia, filmy wideo
i teledyski zostaną przedstawione podczas
spotkania poświęconego zmianom klimatu
w lutym 2013 r. w Waszyngtonie.
Organizatorzy przewidują rozdanie ponad 70
nagród. Zwycięzca w kategorii teledysk będzie mógł spotkać się z pracownikami MTV.
Termin przyjmowania zgłoszeń mija 31 grudnia 2012 r., a w kategorii TerrAfrica - 29 października.
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Więcej informacji na stronie:
http://connect4climate.org/blog/announcing-voices4climate-competition
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Dramatyczne
prognozy dla
młodych
Jeszcze nigdy w najnowszej historii tak wielu
młodych ludzi nie było w równie trudnej sytuacji na rynku pracy.
Trwający kryzys finansowy, niezdolność lub
niechęć rządów do zwiększania liczby miejsc
pracy i pobudzania wzrostu gospodarczego
w sposób szczególny odbijają się na sytuacji
młodzieży. Według oficjalnych statystyk na
całym świecie bez pracy jest już 75 milionów
młodych ludzi. Wielu innych zmuszonych
jest do podejmowania pracy na czarno lub w
niebezpiecznych warunkach. Co gorsza, dziesiątki milionów osób poszukujących zatrudnienia nie ma szans ani na etat, ani na naukę
lub szkolenia, które zapewniłyby im kompetencje niezbędne na rynku pracy.
W niektórych krajach stopa bezrobocia
wśród młodych ludzi sięga 60 proc. Oznacza
to, że całe pokolenia młodzieży dotknięte są
wykluczeniem społecznym.
Najnowsze prognozy dotyczące rynku pracy
w poszczególnych krajach znaleźć można na
stronie www.workforecast.org.

Nauka języków:
więcej i wcześniej
Dzieci w Europie uczą się języka obcego w
coraz młodszym wieku – wynika z raportu
przygotowanego przez Eurydice i Eurostat.
Według autorów publikacji Key Data on Teaching Languages at School in Europe 2012,
przygotowanego we współpracy z Komisją
Europejską, większość uczniów zaczyna naukę języka obcego w wieku 6-9 lat. Zdecydowanie najczęściej nauczany jest język angielski. Francuski, hiszpański, niemiecki i rosyjski
są dużo mniej popularne.
Z raportu wynika również, że coraz większa
liczba dzieci uczy się dwóch języków obcych
przez co najmniej jeden rok obowiązkowej
edukacji. Są też informacje rozczarowujące:
tylko kilka krajów wymaga od nauczycieli języków, by część swojej nauki zrealizowali za
granicą.
Publikacja dostępna jest pod adresem:
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/key_data_series/143EN.pdf

UE przeciw karze
śmierci
Dziś przypada Światowy i Europejski Dzień
przeciwko Karze Śmierci. Unia Europejska
sprzeciwia się jej stosowaniu kary we wszystkich przypadkach i bez względu na okoliczności. Całkowite zniesienie kary śmierci jest

jednym z głównych celów polityki UE w dziedzinie praw człowieka. Obecnie ponad pięćdziesiąt krajów na świecie pozbawia ludzi
życia na mocy wyroku sądu karnego.
- Kara śmierci jest okrutnym, niehumanitarnym
i nieodwracalnym czynem będącym pogwałceniem podstawowych praw człowieka do życia i
godności. W przypadku pomyłek sądowych, od
których żaden system prawny nie jest w stanie
się uchronić, wykonanie kary śmierci stanowi
poważną i nieodwracalną stratę ludzkiego życia. Kara śmierci ani nie cofnie czasu i nie zapobiegnie przestępstwu, za które została wymierzona, ani nie złagodzi strat poniesionych przez
ofiarę. Ten rodzaj kary powinien być reliktem
przeszłości – powiedziała wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Catherine Ashton,
Wysoka Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa.
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Unia Europejska nieustająco wyraża sprzeciw
wobec kary śmierci i – korzystając z różnych
dostępnych jej narzędzi dyplomatycznych, w
tym oświadczeń, inicjatyw politycznych i dialogu dotyczącego praw człowieka ze swoimi
partnerami – podejmuje wysiłki ukierunkowane na zniesienie tej kary na całym świecie. Intensyfikacja działań na rzecz zniesienia
kary śmierci jest jednym z głównych priorytetów przyjętych niedawno ram strategicznych
i planu działań UE na rzecz praw człowieka
i demokracji, a także Europejskiego Instrumentu na rzecz Wspierania Demokracji i Praw
Człowieka (EIDHR).
Wprawdzie w skali globalnej poparcie dla
zniesienia kary śmierci jest coraz wyraźniejsze, jednak w 20 spośród łącznie 58 krajów
na całym świecie, które wciąż stosują karę
śmierci, nadal w zastraszającym tempie wykonywane są egzekucje. UE wzywa państwa,
w których kara śmierci w dalszym ciągu obowiązuje, do stopniowego ograniczania jej
stosowania oraz do poszanowania minimal-
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nych norm przyjętych na arenie międzynarodowej.
Unia Europejska czynnie prowadzi swoją kampanię wymierzoną przeciwko karze
śmierci także na forach wielostronnych, takich jak Narody Zjednoczone, i przyczynia
się do przyjęcia 67. rezolucji Zgromadzenia
Ogólnego ONZ w sprawie moratorium na
stosowanie kary śmierci. UE w dalszym ciągu
zachęca wszystkie państwa do przystąpienia
do drugiego Protokołu fakultatywnego do
Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych, najbardziej zasadniczego międzynarodowego instrumentu Narodów Zjednoczonych na rzecz zniesienia kary
śmierci.
UE przewodzi działaniom wspierającym wysiłki organizacji społeczeństwa obywatelskiego na rzecz doprowadzenia do zniesienia
kary śmierci. Jest także pierwszą organizacją
regionalną, która przyjęła przepisy zabraniające handlu towarami wykorzystywanymi do
wykonywania kary śmierci (lub tortur i brutalnego traktowania), jak również przepisy
dotyczące świadczenia pomocy technicznej
związanej z tego rodzaju towarami.

Pół miliarda dla
potrzebujących
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Po ponad 25 latach unijny program dystrybucji żywności dla osób najbardziej potrzebujących zmienia formułę. Przyszły rok będzie
ostatnim, gdy jest on finansowany ze Wspólnej Polityki Rolnej. Z przyznanych właśnie
500 mln euro skorzysta ok. 18 mln ludzi w 19
krajach wspólnoty. W kolejnych latach program będzie prowadzony w ramach polityki
spójności społecznej.

Komitet zarządzający ds. wspólnych organizacji rynków przegłosował przyznanie
środków finansowych UE na rzecz programu
dystrybucji żywności wśród osób najbardziej
potrzebujących na 2013 r. Przewiduje się, że
z budżetu wynoszącego 500 mln euro przeznaczonego na pomoc osobom najbardziej
potrzebującym skorzysta ponad 18 mln osób
w 19 państwach członkowskich UE. Rok 2013
będzie ostatnim, w którym program będzie
prowadzony w obecnej formie ze środków
wspólnej polityki rolnej (WPR). Jeszcze w tym
miesiącu mają zostać przedstawione nowe
wnioski legislacyjne dotyczące szerszego,
bardziej elastycznego systemu, powiązanego
bliżej z polityką spójności społecznej. Odpowiada za nie komisarz UE ds. spraw społecznych, Laszlo Andor.
- Możemy być dumni z tego, co udało się osiągnąć podczas wielu lat funkcjonowania programu, ale nadszedł czas, aby zastanowić się,
w jaki sposób w przyszłości najlepiej pomóc
osobom najbardziej potrzebującym - stwierdził komisarz UE ds. rolnictwa, Dacian Cioloș.
- Jest to ważny element polityki UE, w szczególności w obliczu dotykających nas obecnie
trudności gospodarczych. Przewidujemy, że w
przyszłym roku z programu skorzysta ok. 18
mln osób. Dlatego we wniosku dotyczącym
budżetu na lata 2014-2020 Komisja proponuje
przeznaczenie dla systemu, który zastąpi obecny, budżetu w wysokości 2,5 mld euro przeznaczonego na pomoc osobom najbardziej potrzebującym. Jako że działania są bliżej związane
z celami UE w zakresie ograniczania ubóstwa,
przewiduje się finansowanie w ramach polityki spójności społecznej (pozycja 1), a nie WPR.
Komisarz Andor przedstawi wkrótce wnioski
dotyczące systemu po 2013 r.”
Kontekst
Unijny program dystrybucji żywności dla
osób najbardziej potrzebujących we Wspólnocie został zainicjowany w 1987 r. po przy-

jęciu przez Radę zasad dotyczących udostępniania publicznych zapasów interwencyjnych
produktów rolnych państwom członkowskim, które chciały zagospodarować je jako
pomoc żywnościową dla osób najbardziej
potrzebujących w UE. Od tego czasu stał się
on ważnym źródłem zapasów dla organizacji
pracujących bezpośrednio z najbardziej potrzebującymi osobami w naszym społeczeństwie. Szacuje się, że każdego roku z pomocy
żywnościowej udzielonej w ramach systemu
korzysta ponad 18 mln osób.
Kolejne reformy WPR doprowadziły do
powstania systemu w dużo większym
stopniu zorientowanego na rynek i poważnego zmniejszenia ilości zapasów interwencyjnych. W związku z tym w 2012 r. – po
długich debatach w Radzie – system został
poddany przeglądowi. Wprowadzono między innymi środki dotyczące aspektów związanych z wartością odżywczą żywności, co
pozwoliło na włączenie do systemu żywności
w puszkach: owoców i warzyw, wołowiny i
tuńczyka. W 2013 r. program praktycznie nie
będzie już korzystał z publicznych zapasów
interwencyjnych.
Jeśli chodzi o przyszłą formę systemu, we
wniosku dotyczącym wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020 Komisja zaproponowała budżet w wysokości 2,5 mld euro na
okres 7 lat, przeznaczony na dalszą pomoc
finansową dla osób najbardziej potrzebujących, realizowaną w ramach pozycji 1 budżetu UE, jako że jest on bardziej związany z celem ograniczenia ubóstwa w ramach strategii
„Europa 2020”. Komisja pracuje obecnie nad
projektami konkretnych wniosków określających przyszłą postać programu w ramach polityki spójności społecznej. Mają one zostać
opublikowane 23 października.

Radość w Danii i
na Cyprze
Cypryjskie Paphos i duńskie Aarhus będą w
2017 r. Europejskimi Stolicami Kultury.
W głosowaniu niezależnego komitetu ekspertów Paphos okazało się lepsze od innego
cypryjskiego miasta – Nikozji. Oficjalne nominacje dla Paphos i wybranego wcześniej Aarhus zostaną wręczone przez Radę Ministrów
UE w maju 2013 r.
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Więcej na stronie:
http://tinyurl.com/95u8ata

Nie będzie
„Erasmusa dla
wszystkich”?
„Yes Europe” - taką nazwę dla nowego programu edukacyjnego Unii Europejskiej proponuje Doris Pack z Komisji ds. Edukacji i
Kultury Parlamentu Europejskiego. 19 września Komisja wysłuchała jej raportu na temat
rozwiązań zaproponowanych przez Komisję
Europejską.
Projekt programu „Erasmus dla wszystkich”
na lata 2014-2020 Komisja Europejska przedstawiła w listopadzie 2011 r. Parlament Europejski może jednak zgłosić do niego poprawki. Dyskusja w Komisji ds. Edukacji i Kultury
pokazała, że jest to prawdopodobne.
Doris Pack, autorka raportu na temat „Erasmusa dla wszystkich”, chce nie tylko zmiany
jego nazwy. Proponuje również utrzymanie
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odrębnych nazw dla jego sub-programów,
mając na myśli w szczególności Grundtviga,
Leonardo da Vinci i Młodzież w działaniu.
Ostateczne głosowanie Parlamentu Europejskiego w sprawie programu zaplanowano na
początek grudnia.
Więcej informacji:
http://www.europarl.europa.eu/sides/
getDoc.do?pubRef=%2f%2fEP%2f%2fNONS
GML%2bCOMPARL%2bPE-494.473%2b01%
2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fEN

Niepełnosprawni
w obiektywie
Interesuje cię los niepełnosprawnych dzieci?
Chciałbyś zrobić coś, by im pomóc? Chwyć
kamerę i weź udział w konkursie UNICEF.
Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz
dzieci zaprasza wszystkich chętnych, którzy
nie skończyli jeszcze 25. roku życia, do nadsyłania filmów poświęconych niepełnosprawnym
dzieciom. Forma jest dowolna: może to być
fabuła, komedia, dokument, animacja, a nawet
relacja z wydarzeń. Ograniczenie jest tylko jedno: nagranie nie może trwać dłużej niż minutę.
Najlepszą pracę wybierze jury złożone z
profesjonalistów. Film stanie się elementem
kampanii promującej przyszłoroczne wydanie Raportu o Sytuacji Dzieci, jednej z najważniejszych publikacji UNICEF. W 2013 r.
głównym tematem dokumentu będą właśnie
niepełnosprawni najmłodsi.
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Termin nadsyłania zgłoszeń mija 15 grudnia
2012 r.
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Więcej informacji na stronie:
www.unicef.org/videoaudio/video_videocontest.html

Bezpieczne
zakupy
Masz wątpliwości czy kupiony w internecie
fotelik samochodowy dla dziecka spełnia
międzynarodowe normy bezpieczeństwa?
Teraz dowiesz się tego po kilku kliknięciach.
Kraje UE i OECD wspólnie opracowały portal
„Global Recalls”, gdzie gromadzone będą informacje o produktach wycofanych z rynku.
Prezentacja strony internetowej właśnie odbyła się w Brukseli.
Konsumenci coraz częściej robią zakupy na
rynkach światowych − zarówno w sieci, jak i
w tradycyjnych sklepach. Dlatego chcą mieć
pewność, że produkty niebezpieczne nie
przejdą niezauważone przez system kontroli. Jak sprawdzić, czy nosidełka bądź rowery
wyprodukowane poza UE spełniają unijne i
międzynarodowe normy bezpieczeństwa?
Wystarczy zajrzeć do uruchomionego właśnie międzynarodowego portalu internetowego „Global Recalls”, dzięki któremu organy
administracji z całego świata będą mogły
wymieniać się informacjami o wycofanych z
rynku produktach niebezpiecznych.
Portal „Global Recalls” to projekt, który opracowały wspólnie kraje UE i OECD, w tym USA,
Australia i Kanada. Rocznie powinno do niego trafiać około 3 tys. powiadomień o wycofaniu produktu z rynku. Dzięki temu konsumenci, firmy i władze uzyskają dostęp do
wyjątkowo dużej bazy danych dotyczących
wycofanych produktów, którą regularnie
uzupełniać będą organy unijne (za pośrednictwem europejskiego systemu wczesnego
ostrzegania dotyczącego niebezpiecznych
produktów nieżywnościowych RAPEX), amerykańskie, kanadyjskie i australijskie.
Portal zawiera informacje w formacie umoż-

liwiającym wyszukiwanie danych, przez co
powinien się przyczynić się do zapewnienia
konsumentom na całym świecie wyższego
poziomu ochrony, bardziej szczegółowych
informacji oraz zwiększyć ich zaufanie do
„globalnych” zakupów.

na stronie: globalrecalls.oecd.org/

Portal zaprezentowali w Brukseli dyrektor
generalna Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i
Konsumentów Komisji Europejskiej (SANCO)
Paola Testori Coggi, zastępca sekretarza generalnego OECD Rintaro Tamaki oraz przewodnicząca amerykańskiej Komisji ds. Bezpieczeństwa Produktów Konsumpcyjnych
Inez Tenenbaum podczas obchodów Międzynarodowego Tygodnia Bezpieczeństwa
Produktów.

Są pieniądze na
kulturę

Dyrektor generalna SANCO Paola Testori Coggi, zastępca sekretarza generalnego OECD
Rinarto Tamaki oraz przewodnicząca amerykańskiej Komisji ds. Bezpieczeństwa Produktów Konsumpcyjnych Inez Tenenbaum wyrazili zadowolenie w związku z utworzeniem
portalu „Global Recalls”, który będzie sprzyjał
wymianie informacji i pozwoli skutecznie zapewniać konsumentom bezpieczeństwo na
globalnym rynku. Byli oni zgodni co do tego,
że nowa baza danych pomoże organom regulacyjnym, konsumentom i przedsiębiorstwom w wyszukiwaniu informacji na temat
wycofanych z rynku produktów konsumpcyjnych na całym świecie.
Projekt „Global Recalls” jest doskonałym przykładem tego, jak wspólnym wysiłkiem można
skuteczniej rozwiązywać kwestie związane
z bezpieczeństwem produktów. Troje jego
przedstawicieli zachęca firmy i konsumentów do regularnego odwiedzania portalu.
Do uczestnictwa w projekcie zapraszają oni
również inne kraje na świecie, tak aby nowy
portal mógł objąć swoim zasięgiem jak największy rynek.
Więcej informacji o portalu „Global Recalls”

Ochrona konsumentów w UE na Twitterze:
https://twitter.com/EU_Consumer
MEMO/12/791
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Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło nabór wniosków o finansowanie w ramach resortowych programów
wsparcia działań na rzecz kultury. Pieniędzy
jest nawet więcej niż przed rokiem.
Konkursy ogłoszono w programach:
–– Wydarzenia artystyczne - budżet 45 mln
zł, m.in. na wydarzenia muzyczne, filmowe i promocję za granicą;
–– Kolekcje - 12 mln zł, m.in. na rozbudowę
kolekcji sztuki współczesnej;
–– Promocja literatury i czytelnictwa - 12 mln
zł;
–– Edukacja kulturalna, artystyczna i diagnoza kultury - 16 mln zł;
–– Dziedzictwo kulturowe - 94 mln zł, głównie na remonty zabytków, oraz
–– Infrastruktura kultury - 51 mln zł, m.in. na
modernizację szkół.
Konkursy skierowane są do państwowych
i samorządowych instytucji kultury. W niektórych programach projekty mogą składać
również organizacje pozarządowe, związki
wyznaniowe i podmioty gospodarcze, a także szkoły artystyczne i ich organy prowadzące.
Pierwszy termin składania wniosków upływa
30 listopada 2012 r., drugi – 31 marca 2013 r.
We wszystkich programach MKiDN obowiąz-
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kowe jest złożenie dokumentów poprzez
portal systemu EBOI.
Więcej szczegółów na stronie:
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2013/wydarzenia-artystyczne/
informacje-ogolne.php

Kompedium
wiedzy o Unii
Europejskiej.
Wiesz, który kraj w Europie ma największą
gęstość zaludnienia? Jeśli nie – odpowiedź
na to i wiele innych pytań znajdziesz w najnowszym wydaniu The European Union:
Facts and figures 2012.
Broszura to praktyczny zestaw najważniejszych informacji o Unii Europejskiej, jej państwach członkowskich i kandydujących.
Zawiera opis systemów politycznych, dane
na temat społeczeństw, oficjalnych języków,
linki do rządowych stron internetowych oraz
inne użyteczne informacje o każdym z krajów.
Publikacja dostępna jest w 22 oficjalnych językach UE. Można ją pobrać ze strony:
http://bookshop.europa.eu/en/the-european-union-pbQC3011299/?CatalogCategoryI
D=w6IKABstcG8AAAEjRocY4e5K
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Unia ułatwia
życie wnioskodawcom
Od 1 stycznia 2013 r. procedury wnioskowania o unijne wsparcie będą łatwiejsze. W
życie wejdą bowiem nowe przepisy Komisji
Europejskiej.
Ułatwienia dotyczyć będą organizacji pozarządowych, naukowców, studentów, władz
samorządowych oraz wielu innych podmiotów. Po zmianach przepisy będą bardziej
przejrzyste, zwiększy się też skala odpowiedzialności ponoszonej przez podmioty mające związek z finansami UE.
Nowe uregulowania przewidują m.in. częstsze stosowanie ryczałtów i znoszą obowiązek
wielokrotnego podawania tych samych informacji przy ubieganiu się o finansowanie.
Możliwe będzie też m.in. składanie wniosków
online.
Więcej informacji na stronie:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-121133_en.htm

