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Dodano: 29.10.2018

Komisja publikuje sprawozdanie na temat stosowania zasad
konkurencji w sektorze rolnym
Komisja Europejska opublikowała pierwsze sprawozdanie na temat stosowania zasad konkurencji w sektorze
rolnym. Ze sprawozdania wynika, że działania europejskich organów ochrony konkurencji mogą pomóc rolnikom w uzyskaniu lepszych warunków w transakcjach
sprzedaży swoich produktów dużym nabywcom lub
spółdzielniom.
Margrethe Vestager, komisarz odpowiedzialna za politykę konkurencji, powiedziała: Sprawozdanie wyraźnie
udowadnia, jak cenne są działania prowadzone przez
europejskie organy ochrony konkurencji w sektorze rolnym, w szczególności w zakresie ochrony rolników przed
antykonkurencyjnymi zachowaniami i zapewnienia rolnikom i konsumentom możliwości korzystania z w pełni
otwartego rynku wewnętrznego.Będziemy kontynuować
współpracę z krajowymi organami ochrony konkurencji.
Phil Hogan, komisarz do spraw rolnictwa i rozwoju
obszarów wiejskich, powiedział: W kontekście polityki zorientowanej na rynek wzmocnienie pozycji rolnika

w łańcuchu dostaw żywności jest kwestią najwyższej
wagi. W sprawozdaniu podkreślono, że prawo rolne
i prawo konkurencji idą w parze w dążeniu do bardziej
sprawiedliwych i skutecznych rezultatów zarówno dla
producentów, jak i dla konsumentów. Nie zapominajmy
o tym, że rolnicy mają szczególne miejsce, jeśli chodzi
o prawo konkurencji. Uznane organizacje producentów
mogą im pomóc we wzmocnieniu pozycji w łańcuchu
dostaw żywności.

wadzić będzie również wzmożone monitorowanie rynku,
w szczególności układów zbiorowych, które powodują
segmentację rynku wewnętrznego.

Unijne zasady konkurencji zakazujące porozumień dotyczących ustalania cen, innych warunków wymiany
handlowej lub podziału rynków mają zastosowanie do
produkcji rolnej i handlu produktami rolnymi. Jednakże
rozporządzenie o wspólnej organizacji rynków produktów rolnych wprowadza odstępstwa od stosowania
tych zasad, które dotyczą wszystkich lub niektórych
sektorów rolnych lub pomagają rozwiązać konkretne
sytuacje.

Europejskie organy ochrony konkurencji przeprowadziły 178 postępowań wyjaśniających w sektorze rolnym.
Ponad jedna trzecia z nich dotyczyła przetwórców produktów rolnych, a rolnicy stanowili największą grupę
skarżących.

Sprawozdanie opublikowane dziś przez Komisję jest
pierwszym sprawozdaniem, które koncentruje się na stosowaniu unijnych zasad konkurencji do sektora rolnego.
Na podstawie wniosków ze sprawozdania Komisja będzie kontynuować dialog z zainteresowanymi stronami
w sektorze rolnictwa, jak również z państwami członkowskimi, Parlamentem Europejskim i Radą na temat
przyszłych decyzji politycznych dotyczących stosowania zasad konkurencji do sektora rolnego. Komisja pro-

Najważniejsze ustalenia zawarte w sprawozdaniu
Działania europejskich organów ochrony konkurencji
a. Prowadzenie postępowań wyjaśniających w sektorze

Prawie połowa wszystkich naruszeń konkurencji stwierdzonych w toku postępowań dotyczyła porozumień
cenowych. Porozumienia te były zazwyczaj zawierane
między konkurującymi przetwórcami w celu ustalenia
ceny hurtowej (np. cukru i mąki) lub między przetwórcami i sprzedawcami detalicznymi w celu ustalenia ceny
detalicznej (np. przetworów mlecznych, mięsa lub oleju
słonecznikowego). Inne naruszenia polegały na umowach dotyczących produkcji, wymiany informacji lub
podziału rynków.
W sprawozdaniu stwierdzono, że egzekwowanie przepisów przez europejskie organy ochrony konkurencji
przyniosło korzyści rolnikom, którzy mogli sprzedawać
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swoje produkty po korzystniejszych cenach. W szczególności w sprawozdaniu wskazano kilka przypadków,
gdy europejskie organy ochrony konkurencji przerwały
stosowane przez dużych nabywców praktyki mające
na celu obniżenie cen płaconych rolnikom i ukarały za
ich stosowanie. Ponadto działalność europejskich organów ochrony konkurencji pomogła również rolnikom
w poprawie warunków współpracy ze spółdzielniami.
b.

Ochrona rynku wewnętrznego

Jednym z kluczowych wniosków zawartych w sprawozdaniu jest fakt, że niektóre państwa członkowskie
próbowały czasem ograniczyć przywóz określonych
produktów rolnych z innych państw członkowskich. Kilka europejskich organów ochrony konkurencji zbadało
i wstrzymało szereg układów zbiorowych, jak na przykład w przypadku rolników w danym państwie członkowskim, którzy usiłowali utrudnić sprzedaż prowadzoną przez rolników z innych państw członkowskich.
Te działania organów ochrony konkurencji pomogły zarówno konsumentom w państwach członkowskich, w których
przywóz mógł być ograniczony, jak i rolnikom we wszystkich pozostałych państwach członkowskich, na które miałaby wpływ próba utrudniania sprzedaży transgranicznej.
c. Zapewnianie wytycznych i monitorowanie
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Europejskie organy ochrony konkurencji przedstawiły wytyczne dla rolników, innych operatorów i rządów dotyczące interpretacji i stosowania prawa konkurencji w sektorze rolnym, wyjaśniając między innymi kwestię inicjatyw
rolników w zakresie zrównoważonego rozwoju lub publikacji cen przez organizacje sektorowe. Europejskie organy
ochrony konkurencji aktywnie monitorowały również sytuację w sektorze i prowadziły badania sektorowe w zakresie funkcjonowania łańcucha dostaw, skupiając się
w szczególności na takich kwestiach jak transmisja cen
w łańcuchu dostaw oraz równowaga siły przetargowej
między rolnikami a podmiotami na innych poziomach tego
łańcucha.
Odstępstwa od stosowania zasad konkurencji w przypadku organizacji producentów i organizacji międzybranżowych
Uznane organizacje producentów i uznane organizacje
międzybranżowe mogą przyczynić się do wzmocnienia
pozycji rolników i zwiększenia efektywności łańcucha dostaw żywności.
Uznanie organizacji producentów przez władze krajowe jest powszechnie stosowane w sektorze owoców
i warzyw, gdzie prawie 50 proc. produkcji jest wprowadzane do obrotu przez organizacje producentów, ale
również w sektorach mleka, mięsa, oliwy z oliwek i zbóż.
Ponadto w UE istnieje 128 uznanych organizacji międzybranżowych, przede wszystkim we Francji i w Hiszpanii.

Instrumenty sektorowe w przemyśle rolnym
Sprawozdanie potwierdza, że następujące specyficzne
instrumenty sektorowe dostępne w przemyśle rolnym są
wykorzystywane z korzyścią dla rolników i szeroko rozumianego sektora rolnego:
•• możliwość uzgodnienia mechanizmu podziału
wartości na zasadzie dobrowolności została
szeroko wdrożona w sektorze cukru;
•• często stosowano również środki stabilizacji
rynku w sektorze wina;
•• wprowadzono środki zarządzania dostawami
w odniesieniu do produktów z chronionymi
nazwami pochodzenia lub oznaczeniami geograficznymi w sektorze serów i szynki.
Kontekst
Ustalenia Komisji przedstawione w sprawozdaniu opierają się na uwagach krajowych organów ochrony konkurencji, państw członkowskich i organizacji prywatnych,
a także na badaniach Komisji dotyczących organizacji
producentów w sektorze oliwy z oliwek, roślin uprawnych oraz sektora wołowiny i cielęciny oraz organizacji
międzybranżowych.
Sprawozdanie obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do
połowy 2017 r. w odniesieniu do odstępstw od zasad konkurencji określonych w rozporządzeniu o wspólnej organizacji rynków produktów rolnych oraz od dnia 1 stycznia
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2012 r. do połowy 2017 r. w odniesieniu do przeglądu postępowań wyjaśniających w zakresie ochrony konkurencji.
Zgodnie z art. 225 lit. d) rozporządzenia o wspólnej organizacji rynków produktów rolnych Komisja musi przedstawić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie
w sprawie stosowania zasad konkurencji do sektora rolnego, w szczególności w odniesieniu do funkcjonowania
art. 209, 210 oraz 169, 170 i 171 tego rozporządzenia. Art.
169 – 171 rozporządzenia o wspólnej organizacji rynków
produktów rolnych zostały w międzyczasie usunięte na
mocy rozporządzenia zbiorczego.
Nowy art. 152 rozporządzenia o wspólnej organizacji
rynków produktów rolnych, wprowadzony w styczniu
2018 r. na mocy rozporządzenia zbiorczego, wprowadza
zasadę „bezpiecznej przystani” w odniesieniu do stosowania zasad konkurencji przez uznane organizacje producentów i ich zrzeszenia.
W dokumencie roboczym służb Komisji, który towarzyszy
sprawozdaniu, przedstawiono dodatkowe informacje na
temat odstępstw i postępowań wyjaśniających w zakresie ochrony konkurencji.
W maju 2012 r. europejska sieć konkurencji opublikowała
sprawozdanie dotyczące działań w zakresie egzekwowania prawa konkurencji i monitorowania rynku przez
europejskie organy ochrony konkurencji w sektorze spożywczym, w którym opisano postępowania wyjaśniające

w zakresie ochrony konkurencji przeprowadzone w latach
2004-2011.

Dodano: 26.10.2018

Dzień Równości Wynagrodzeń
Kobiety w Unii Europejskiej nadal zarabiają średnio
16,2% mniej niż mężczyźni. W tym roku Dzień Równości
Wynagrodzeń przypada na 3 listopada. Dzień ten oznacza symboliczny moment, w którym kobiety przestają
otrzymywać wynagrodzenie w porównaniu z ich kolegami z pracy, a do przepracowania pozostaje 16% rocznego czasu pracy.
W perspektywie tego dnia pierwszy wiceprzewodniczący Frans Timmermans, komisarz Marianne Thyssen oraz
komisarz Věra Jourová oświadczyli:
Równość kobiet i mężczyzn jest jedną z podstawowych
wartości UE. Jednak w porównaniu z mężczyznami
kobiety nadal pracują za „darmo” przez dwa miesiące
w roku. Nie możemy dłużej godzić się na tę sytuację.
Kobiety w Unii Europejskiej zarabiają 16,2% mniej niż
mężczyźni. To zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu

na płeć jest niesprawiedliwe co do zasady, ale również
w praktyce. Sytuacja ta sprawia, że kobiety znajdują
się w niepewnej sytuacji podczas kariery zawodowej,
a w jeszcze większym stopniu po przejściu na emeryturę, ponieważ zróżnicowanie emerytur ze względu na
płeć wynosi 36,6%.
Chociaż nie ma możliwości natychmiastowego rozwiązania tego problemu, istnieją sposoby doprowadzenia
do konkretnych zmian. Komisja przedstawiła szereg propozycji w celu rozwiązania problemu nierówności w miejscu pracy i w domu. Parlament Europejski i Rada powinny pilnie zająć się tymi propozycjami w celu osiągnięcia
konkretnych rezultatów, np. poprzez wzmocnienie prawa
pracujących rodziców i opiekunów do korzystania z urlopu w celu poświęcenia czasu rodzinie.
Opublikowane dziś nowe dane podkreślają znaczenie pilnego przyjęcia proponowanych przez Komisję przepisów
dotyczących równowagi między życiem zawodowym
a prywatnym. W zeszłym roku co trzeci Europejczyk nie
był w stanie skorzystać z prawa do urlopu rodzinnego,
a tylko czterech na dziesięciu mężczyzn wykorzystało
(lub zamierzało wykorzystać) urlop rodzicielski. Sytuacja
ta nie jest sprawiedliwa ani zrównoważona.
Kontekst
Czynniki leżące u podstaw różnic w wynagrodzeniu są
wielorakie: kobiety częściej pracują w niepełnym wymia-
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rze czasu pracy, borykają się z problemem „szklanego
sufitu”, pracują w sektorach gorzej opłacanych lub często muszą ponosić główną odpowiedzialność za opiekę
nad swoimi rodzinami. Jednym ze sposobów zmiany
tej sytuacji jest poprawa równowagi między życiem
zawodowym a prywatnym, co można osiągnąć dzięki
przyjęciu wniosku Komisji dotyczącego dyrektywy.
W kontekście europejskiego filaru praw socjalnych Komisja podjęła działania mające na celu umożliwienie pracującym rodzicom i opiekunom lepsze pogodzenie kariery
zawodowej z opieką nad rodzinami. Wniosek Komisji dotyczący równowagi między życiem zawodowym a prywatnym obejmuje prawo wszystkich ojców do wzięcia co najmniej 10 dni urlopu w momencie narodzin dziecka. Płatny
urlop rodzicielski mógłby również stać się niezbywalnym
i równym prawem dla kobiet i mężczyzn – byłaby to silna
zachęta dla mężczyzn do korzystania z tej możliwości, zamiast oczekiwania od kobiet, że zatrzymają swoją karierę
zawodową w miejscu przez długi okres czasu, podczas
gdy mężczyźni szybko powracają do pracy. Przyjęcie
wniosku ostatecznie zwiększyłoby udział kobiet w rynku
pracy. Rozmowy z Parlamentem Europejskim i Radą są
w toku i możliwe jest osiągnięcie porozumienia przed końcem roku. Komisja wzywa wszystkie strony do dążenia
do ambitnego kompromisu.
Opublikowane dziś nowe dane Eurobarometru podkreślają znaczenie pilnego zakończenia prac nad tym

prawodawstwem. Ponadto Komisja przedstawiła w zeszłym roku plan działania na rzecz zniwelowania różnic
w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, który zajmuje
się poszczególnymi czynnikami przyczyniającymi się
do nierówności.
Badanie Eurobarometr na temat równowagi między
życiem zawodowym a prywatnym

równości wynagrodzeń funkcjonują w praktyce, a także postaramy się zebrać więcej pomysłów na temat
tego, jak lepiej osiągnąć nasze cele. Komisja proponuje
również zalecenia dla poszczególnych krajów, a także
odnosi się do kwestii zróżnicowania wynagrodzenia ze
względu na płeć poruszonych w ramach europejskiego
semestru.

Z okazji zbliżającego się Europejskiego Dnia Równości
Wynagrodzeń Komisja Europejska publikuje dziś badanie Eurobarometr informujące o opiniach Europejczyków w zakresie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Zob. wyniki badania Eurobarometr,
infografiki i arkusze informacyjne dotyczące poszczególnych krajów.

Komisja rozpoczęła proces ewaluacji dyrektywy
w sprawie równych szans oraz równego traktowania
kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy.
Podstawą tej ewaluacji będą między innymi dyskusje
z zainteresowanymi stronami, w szczególności z partnerami społecznymi oraz państwami członkowskimi.
W listopadzie uruchomione zostaną internetowe konsultacje społeczne.

Plan działania UE na rzecz wyeliminowania różnic
w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn

Dodano: 26.10.2018

Komisja rozpoczęła realizację planu działania UE na
rzecz wyeliminowania różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn na lata 2018–19. W planie tym położono nacisk na osiem kluczowych obszarów działania.
Dotychczas przeznaczono środki w wysokości 3,3 mln
euro na projekty zwalczające stereotypy w zakresie
poradnictwa zawodowego i wyboru zawodu. W najbliższych tygodniach rozpoczniemy konsultacje publiczne, aby dowiedzieć się jak unijne przepisy w zakresie

Komisja uruchamia nowe
narzędzie wspierające cyfrową edukację szkolną
Komisja uruchamia nowe narzędzie wspierające cyfrową edukację szkolną
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placówce. Celem Komisji jest dotarcie do miliona uczniów,
nauczycieli i członków kadry kierowniczej do końca 2019 r.
Przed uruchomieniem SELFIE w IX Liceum Ogólnokształcącym im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie komisarz
ds. edukacji, kultury, młodzieży i sportu Tibor Navracsics powiedział: SELFIE może pomóc szkołom wprowadzać nowe
technologie do systemu edukacyjnego w kompleksowy
i ukierunkowany sposób. Ponieważ umożliwia przedstawianie poglądów zarówno kadrze kierowniczej i nauczycielom,
jak i uczniom, może odegrać ważną rolę w dostosowywaniu europejskiego szkolnictwa do ery cyfrowej. Jestem
pewien, że SELFIE pomoże Europie rozwinąć umiejętności
cyfrowe,które pozwolą wszystkim obywatelom korzystać
z możliwości oferowanych przez zglobalizowane gospodarki oparte na wiedzy.Umiejętności te są niezbędne, jeśli nasze społeczeństwa mają tworzyć nie pasywni konsumenci,
ale użytkownicy nowych technologii pewni w swoich działaniach i zdolni do krytycznego myślenia.

Komisja Europejska zaprezentowała dziś nowe narzędzie,
które ma pomóc szkołom w UE, jak również w Rosji, Gruzji i Serbii, ocenić wykorzystanie przez nie technologii cyfrowych w uczeniu się i nauczaniu. 76,7 miliona chętnych
uczniów i nauczycieli w 250 tysiącach szkół w UE otrzyma
dostęp do platformy SELFIE (ang. Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational

Technologies – autorefleksja nad efektywnym uczeniem się
przez wspieranie korzystania z innowacyjnych technologii
edukacyjnych). Narzędzie będzie działać w 24 językach
UE, a w przyszłości zostanie poszerzone o kolejne wersje
językowe. Każda zainteresowana szkoła (ponadpodstawowa, średnia lub zawodowa) może zarejestrować się na
platformie SELFIE i przeprowadzić autorefleksję w swojej

SELFIE to jedna z 11 inicjatyw planu działania w dziedzinie
edukacji cyfrowej przedstawionego przez Komisję w styczniu bieżącego roku.Plan ten ma na celu rozwój umiejętności
cyfrowych w Europie oraz wsparcie innowacyjnego stosowania technologii cyfrowych w uczeniu się i nauczaniu.
W jaki sposób działa SELFIE?
Po wyrażeniu chęci skorzystania z SELFIE uczniowie, kadra kierownicza oraz nauczyciele danej szkoły otrzymują

5

6

NEWSLETTER październik 2018

do rozważenia szereg krótkich stwierdzeń pozwalających
ocenić, czy technologia jest stosowana w uczeniu się
i nauczaniu.Narzędzie opiera się na modułach i umożliwia
szkołom wybranie z puli stwierdzeń uzupełniających maksymalnie ośmiu dodatkowych pytań dostosowanych do
ich potrzeb i priorytetów. Praca ze stwierdzeniami zajmuje od 20 do 30 minut. Po jej wykonaniu szkoła otrzymuje zindywidualizowany raport z wynikami. Raport SELFIE
dla szkoły można następnie wykorzystać do ustalenia
w obrębie szkolnej społeczności planu działania, który będzie służył poprawie stosowania technologii cyfrowych
w celu podwyższenia skuteczności uczenia się. Plan ten
mógłby uwzględniać na przykład konkretne szkolenia dla
nauczycieli albo wsparcie dla uczniów w zakresie bezpieczeństwa w sieci. Wszystkie odpowiedzi wprowadzone
do SELFIE są anonimowe, a narzędzie nie zbiera żadnych
danych osobowych. Na podstawie zgromadzonych danych nie powstanie ranking szkół ani systemów edukacji.
Dalsze działania
SELFIE jest już dostępne w szkołach w Serbii, a od początku przyszłego roku pojawi się we wszystkich pozostałych państwach Bałkanów Zachodnich. W dniach
4–5 kwietnia 2019 r. w Madrycie, we współpracy z hiszpańskim ministerstwem edukacji, odbędzie się pierwsza
konferencja poświęcona SELFIE.Wezmą w niej udział
przedstawiciele europejskich szkół korzystających
z narzędzia, a ich doświadczenia i opinie zostaną wykorzystane do jego ulepszenia.

Komisja przygotuje także dla szkół materiały pomocnicze, które ułatwią im podjęcie kroków koniecznych do
poprawy stosowania przez nie technologii cyfrowych
po zakończeniu pracy z SELFIE.Komisja bada ponadto
potencjalne synergie z istniejącymi sieciami nauczycieli i szkół, w szczególności z internetową platformą
eTwinning otrzymującą wsparcie w ramach programu
Erasmus+, która ewoluowała do największej sieci nauczycieli na świecie.

projektu pilotażowego zebrano 67 tys. komentarzy na
temat sposobów uproszczenia i ulepszenia narzędzia.
Uwagi te wzięto pod uwagę, przygotowując wersję uruchamianą dzisiaj.
Dalsze informacje

Dodano: 23.10.2018

Kontekst
Narzędzie zostanie uruchomione dziś w liceum w Warszawie, gdzie komisarz Navracsics weźmie także
udział w dorocznej konferencji dotyczącej platformy
eTwinning. Komisarz Navracsics wraz z polską minister
edukacji Anną Zalewską odbędą w szkole wizytę, podczas której poznają uczniów i nauczycieli oraz zobaczą,
w jaki sposób szkoła wykorzystuje technologie w procesie uczenia się.
Komisja pracowała nad stworzeniem SELFIE z ministerstwami edukacji oraz ekspertami w dziedzinie edukacji
cyfrowej z całej Europy. Do instytucji partnerskich należą: Europejska Fundacja Kształcenia, Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) i Instytut Technologii Informacyjnych w Edukacji UNESCO.
W zeszłym roku wczesną wersję narzędzia poddano testom w 650 szkołach w 14 państwach. Podczas tego

EU: Ujednolicenie oznaczeń paliw na stacjach!
Benzyna (okrąg):
E5 – o maksymalnej zawartości biokomponentów do 5
proc.,
E10 – z 10 proc. biokomponentów, u nas to paliwo raczej
nie spotykane,
E85 – oparta w dużej części na biokomponentach,
w Polsce raczej nie występuje,
Diesel (kwadrat):
B7 – 7 proc. biokomponentów, najczęściej spotykane
paliwo,
B10 – 10 proc. biokomponentów, tylko do niektórych silników,
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sieci zajmują się również organizowaniem szkoleń i konferencji. Wierzę, że ta publikacja ułatwi Państwu dostęp
do właściwych źródeł informacji, które pomogą poszerzyć wiedzę o Unii Europejskiej.
Z poważaniem
Marek Prawda
Dyrektor Przedstawicielstwa
Komisji Europejskiej w Polsce

XTL – paliwo syntetyczne, w Polsce raczej nie występuje,
Gaz (romb):
H2 – wodór, w Polsce raczej nie występuje,
CNG – sprężony gaz ziemny, dostępny w niewielu miejscach, głównie w dużych miastach,
LNG – skroplony gaz ziemny, w Polsce raczej nie występuje,
LPG – gaz płynny, paliwo powszechnie stosowane
w Polsce,

Dodano: 22.10.2018

O Unii Europejskiej sieci informacje porady
Szanowni Państwo,
w broszurze, która trafia do Państwa rąk, zebraliśmy
dane na temat działających w Polsce sieci i punktów
informacyjnych, które specjalizują się w różnych aspektach funkcjonowania Unii Europejskiej. Znajdziecie tu
krótki opis tego, czym zajmują się poszczególne sieci
oraz ich dane kontaktowe. Za pośrednictwem działających w Polsce sieci zainteresowane osoby mogą
dowiedzieć się więcej o pracy UE w poszczególnych
obszarach, aktywnie uczestniczyć w dialogu z jej instytucjami. Oprócz działań informacyjnych i promocyjnych

Kliknij aby pobrać
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Dodano: 19.10.2018

Umowa inwestycyjna między
UE a Wietnamem są gotowe
do podpisania i zawarcia
Komisja Europejska przyjęła dziś umowę handlową
i umowę inwestycyjną między UE a Wietnamem, co
umożliwi ich podpisanie i zawarcie.
Umowa handlowa wyeliminuje praktycznie wszystkie cła
na towary będące przedmiotem handlu między obiema
stronami. Zawiera również zdecydowane, prawnie wiążące zobowiązanie do zrównoważonego rozwoju, w tym
do poszanowania praw człowieka i praw pracowniczych,
ochrony środowiska i walki ze zmianami klimatu. Wyraźnie odnosi się przy tym do porozumienia paryskiego.
Przewodniczący Komisji Europejskiej, Jean-Claude
Juncker, powiedział z tej okazji: Umowy handlowa
i inwestycyjna między UE a Wietnamem stanowią
przykład europejskiej polityki handlowej. Dadzą one
niespotykane dotąd możliwości i przyniosą korzyści
europejskim i wietnamskim firmom, pracownikom i konsumentom. Uwzględniają one w pełni różnice gospodarcze między obiema stronami. Wspierają politykę
handlową opartą na zasadach i wartościach i zawierają zdecydowane i wyraźne zobowiązania w kwestii

zrównoważonego rozwoju i praw człowieka. Przyjmując umowy na kilka godzin przed przybyciem uczestników szczytu Azja–Europa w Brukseli, Komisja dowodzi
swojego zaangażowania na rzecz otwartego handlu
i współpracy z państwami azjatyckimi. Oczekuję, że
Parlament Europejski i państwa unijne podejmą niezbędne kroki, aby umowy te weszły w życie tak szybko, jak to możliwe.
Kontekst
Wietnam jest drugim co do wielkości – po Singapurze – partnerem handlowym UE należącym do Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej
(ASEAN). Handel towarami między UE a Wietnamem
wart jest 47,6 miliardów euro rocznie, a handel usługami – 3,6 miliardów euro. Choć unijne inwestycje
w Wietnamie utrzymywały się w 2016 r. na niewielkim poziomie 8,3 miliardów euro, coraz więcej firm
z Europy rozpoczyna w tym kraju działalność z myślą o stworzeniu ośrodka gospodarczego obsługującego region Mekongu. Przywóz do UE z Wietnamu
obejmuje głównie sprzęt telekomunikacyjny, odzież
i produkty żywnościowe. UE eksportuje do Wietnamu przede wszystkim maszyny i środki transportu,
chemikalia i produkty rolne.
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Dodano: 17.10.2018

Dodano: 16.10.2018

Konsultacje społeczne o przyszłości Unii

Komisja wypłaca pomoc finansową dla Polski po klęskach żywiołowych
Komisja wypłaca pomoc finansową dla Grecji, Polski, Litwy i Bułgarii po klęskach żywiołowych
Cztery państwa członkowskie – Grecja, Polska, Litwa
i Bułgaria, których w 2017 r. dotknęły klęski żywiołowe,
otrzymają wkrótce w sumie 34 mln euro pomocy z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) po zatwierdzeniu wniosku Komisji w tej sprawie przez Parlament
i Radę.
Komisarz do spraw polityki regionalnej Corina Crețu
stwierdziła:Obiecaliśmy, że nie zostawimy państw
członkowskich samym sobie. Obiecaliśmy, że pomożemy im stanąć na nogi. Dzisiaj wywiązujemy się z tych
obietnic. Już za kilka tygodni pomoc UE dotrze do tych
państw i pomoże pokryć koszty zniszczeń spowodowanych przez katastrofy naturalne w Bułgarii, Grecji, na
Litwie i w Polsce.

kliknij aby wejsć

Kwota 34 mln euro została podzielona w następujący
sposób: 2,5 mln euro dla greckiej wyspy Kos z związku z trzęsieniem ziemi w lipcu 2017 r., 12,2 mln euro

dla Polski w związku z opadami deszczu i nawałnicami
w sierpniu 2017 r., prawie 17 mln euro dla Litwy w związku z opadami deszczu i powodziami w 2017 r. oraz 2,2
mln euro dla Bułgarii w związku z nawałnicami i powodziami w październiku 2017 r.
Środki z Funduszu Solidarności UE zostaną przeznaczone na wsparcie odbudowy i pokrycie części kosztów
interwencji służb ratunkowych, tymczasowego zakwaterowania i działań w zakresie usuwania zniszczeń oraz
ochrony dziedzictwa kulturowego, mając na celu zmniejszenie obciążenia finansowego poniesionego przez władze krajowe po wystąpieniu klęsk żywiołowych.

Dodano: 15.10.2018

Inauguracja Europejskiego Korpusu Solidarności w Polsce
Europejski Korpus Solidarności to nowy program Komisji
Europejskiejumożliwiający młodzieży zdobycie cennego
doświadczenia, rozwój umiejętności i wniesienie wkładu
na rzecz społeczeństwa. Organizacje i instytucje mogą
zyskać pomoc w swoich codziennych działaniach, zaangażowanych wolontariuszy, pracowników i stażystów.
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Dodano: 28.09.2018

Europejski Korpus Solidarności promuje solidarność i zaangażowanie,które są fundamentami społeczeństwa
obywatelskiego i demokracji. Działania, które finansowane w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności
odpowiadają na problemy i wyzwania społeczne oraz
przyczyniają się do budowania bardziej spójnego społeczeństwa. Istotnym celem Europejskiego Korpusu Solidarności jest walka z wykluczeniem społecznym przez
aktywne angażowanie osób z mniejszymi szansami.
Młodzi ludzie i organizacje mogą realizować działania
w następujących obszarach:
•• Wolontariat – projekty wolontariatu umożliwiają goszczenie w organizacji wolontariuszy
w okresie od 2 do 12 miesięcy,
•• Staże i miejsca pracy – firmy i instytucje
z sektora solidarnościowego mogą zaprosić
do siebie pracownika lub stażystę na okres
od 3 do 12 miesięcy,
•• Działania lokalne w ramach Projektów Solidarności – 5 osobowe grupy młodzieży w wieku
18-30 lat mogą realizować działania, które
będą odpowiedzią na lokalne wyzwania.

Możliwości, które otwiera Europejski Korpus Solidarności są
ogromne – na wszystkie działania nowego programu Komisja
Europejska do 2020 roku przeznaczyła budżet wysokości
376 milinów euro, który umożliwi udział w programie ponad
300 000 osób. Jeszcze w 2018 roku na wyjazdy młodych
ludzi Unia Europejska przeznaczy ponad 44 miliony euro.

Jak skutecznie tworzyć strategie badań i rozwoju w polskim przemyśle? – 9 października 2018 r. – Centrum
Nauki Kopernik w Warszawie

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zarządza Europejskim
Korpusem Solidarności w Polsce. FRSE jest jedyną w Polsce
instytucją z tak ogromnym doświadczeniem w zarządzaniu
kilkunastoma edukacyjnymi programami europejskimi. W latach 2007-2013 koordynowała w Polsce programy „Uczenie
się przez całe życie” (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig) oraz „Młodzież w działaniu”. Wiarygodność
Fundacji przełożyła się na zaufanie, którym ją obdarzono,
powierzając jej funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na lata 2014-2020 oraz Narodowej Agencji Europejskiego Korpusu Solidarności na lata 2018-2020. W 2018 r.
FRSE obchodzi jubileusz 25-lecia swojej działalności.

Szanowni Państwo,

Szczegółowe informacje na stronie www.frse.org.pl.

Podczas wydarzenia poznamy rozwiązania legislacyjne, jak również historie sukcesów najlepszych polskich
przedsiębiorstw zdobywających granty w programach

ZAPROSZENIE

w imieniu Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE (organizatora wydarzenia) oraz
Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów
Finansowych Programów Unii Europejskiej (partnera
merytorycznego wydarzenia) serdecznie zapraszamy Państwa do udziału wkonferencji i warsztatach
pt. „Jak skutecznie tworzyć strategie badań i rozwoju
w polskim przemyśle?”, które obędą się dn. 9 października 2018 r. w Centrum Nauki Kopernik (ul. Wybrzeże
Kościuszkowskie 20, Warszawa).
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ramowych i krajowych. Motywem przewodnim wydarzenia będą m.in.: przykłady wykorzystania mechanizmu synergii między poszczególnymi funduszami,
aspekty związane z zarządzaniem badaniami i rozwojem (B+R) w przedsiębiorstwach i najnowsze konkursy
dla przedsiębiorstw realizujących prace badawczo-rozwojowe i innowacyjne (B+R+I).

Związek Banków Polskich
ul. Zbigniewa Herberta 8
00-380 Warszawa
e-mail: programy@kpkUE.gov.pl
tel/fax: +48 22 696 64 95
www.InstrumentyFinansoweUE.gov.pl

Informacje o wydarzeniu: www.strategiebplusr.pl/ Formularz rejestracyjny: www.kpk.gov.pl/?event=konferencja-jak-skutecznie-tworzyc-strategie-br-w-polskimprzemysle

Dodano: 27.09.2018

W trakcie konferencji będzie także możliwość indywidualnych konsultacji z ekspertami KPK udzielających kompleksowej informacji o instrumentach finansowych programów UE w Polsce. Wszystkich zainteresowanych
zapraszamy na stanowisko eksperckie KPK.
W przypadku dodatkowych pytań do Państwa dyspozycji pozostaje Pani Renata Czeladko (tel. 22 828 74 83,
Renata.Czeladko@kpk.gov.pl )
Szczegółowe informacje dot. ochrony danych osobowych (RODO) dostępne na: https://zbp.pl/rodo.
Z poważaniem,
Krajowy Punkt Kontaktowy
ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej

1 mld euro za europejskie superkomputery światowej klasy
Rada Ministrów oficjalnie poparła dzisiaj plany Komisji,
aby wspólnie z państwami członkowskimi zainwestować w budowę światowej klasy europejskiej infrastruktury na potrzeby obliczeńsuperkomputerowych.
Superkomputery są potrzebne do przetwarzania coraz
większych ilości danych. Ich wykorzystanie przynosi
społeczeństwu korzyści w wielu obszarach, od opieki
zdrowotnej i odnawialnych źródeł energii po bezpieczeństwo samochodów i cyberbezpieczeństwo. W dniu
dzisiejszym Rada prawomocnie przyjęła rozporządzenie w sprawie ustanowienia Europejskiego Wspólnego
Przedsięwzięcia w dziedzinie Obliczeń Wielkiej Skali (EuroHPC) – nowej struktury prawnej i finansowej, w ra-

mach której połączone zostaną zasoby z 25 państw
europejskich przeznaczone na budowę infrastruktury
obliczeń superkomputerowych i danych, a także na
wspieranie badań i innowacji w tej dziedzinie realizowanych przez środowiska akademickie, przedsiębiorstwa
i przemysł. Ta struktura zapewni użytkownikom publicznym i prywatnym z Europy lepszy dostęp do obliczeń
superkomputerowych, które są niezbędne do wspierania konkurencyjności i innowacji.
Andrus Ansip, wiceprzewodniczący Komisji do spraw
jednolitego rynku cyfrowego, powiedział: Dane są surowcem wykorzystywanym przez gospodarkę cyfrową.
Potrzebujemy superkomputerów do ich przetwarzania,
rozwijania sztucznej inteligencji oraz wypracowania
rozwiązań złożonych problemów w takich dziedzinach
jak zdrowie i bezpieczeństwo. Obecnie większość naszych naukowców i przedsiębiorstw musi szukać potrzebnych im komputerów najwyższej klasy poza Europą. UE nie może sobie pozwolić na to, aby pozostać
w tyle. Dzięki EuroHPC będziemy w stanie czerpać korzyści z innowacji na miejscu.
Mariya Gabriel, komisarz do spraw gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego, dodała: Wspólne
Przedsięwzięcie EuroHPC pobudzi rozwój w Europie
konkurencyjnego łańcucha zapewniania obliczeń superkomputerowych i dostarczania danych w drodze zamówień publicznych.Dzięki centrom kompetencji Wspólne
Przedsięwzięcie dodatkowo wzmocni pozycję środo-
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wisk akademickich, przemysłu, małych i średnich przedsiębiorstw oraz służb użyteczności publicznej z Europy,
a także zapewni im dostęp do szerokiego wachlarza zasobów, usług i narzędzi, aby doskonalić ich umiejętności
cyfrowe i pobudzić innowacje.
Wspólne Przedsięwzięcie EuroHPC zostanie uruchomione w listopadzie 2018 r. i będzie ono funkcjonować do
końca 2026 r. Współpraca ma zasadnicze znaczenie dla
konkurencyjności i niezależności UE pod względem gospodarki opartej na danych, gdyż obecnie przemysł UE
wykorzystuje ponad 33 proc. zasobów w zakresie obliczeń superkomputerowych na świecie, a sam zapewnia
ich jedynie 5 proc.
Wspólne Przedsięwzięcie będzie dysponowało budżetem w wysokości 1 mld euro, z czego połowa pochodzić
będzie z budżetu UE, natomiast drugą połowę zapewnią
uczestniczące europejskie państwa członkowskie. Dodatkowe zasoby o wartości ponad 400 mln euro będą
pochodzić od partnerów prywatnych. Głównymi obszarami działalności Wspólnego Przedsięwzięcia będą:
•• ogólnoeuropejska infrastruktura obliczeń
superkomputerowych: w celu zakupu i eksploatacji w UE dwóch superkomputerów
spośród 5 najlepszych na świecie, a także
co najmniej dwóch innych superkomputerów
spośród 25 obecnie najlepszych na świecie.
Urządzenia te będą połączone z istniejącymi
superkomputerami krajowymi i będą udostęp-

••

niane użytkownikom publicznym i prywatnym w całej Europie do wykorzystania w ponad 800 obszarach zastosowań naukowych
i przemysłowych.
badania naukowe i innowacje: w celu wspierania rozwoju europejskiego ekosystemu obliczeń
superkomputerowych, stymulowania przemysłu dostaw technologii oraz udostępniania
zasobów w zakresie obliczeń superkomputerowych w wielu obszarach zastosowań dużej
liczbie użytkowników publicznych i prywatnych, w tym małych i średnich przedsiębiorstw.

Do tej pory następujące państwa europejskie zobowiązały się do przystąpienia do Wspólnego Przedsięwzięcia:
Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia,
Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry i Włochy.
Dalsze działania
Uruchomienie Wspólnego Przedsięwzięcia nastąpi
w najbliższych tygodniach po wyznaczeniu przedstawicieli Komisji, państw europejskich oraz partnerów prywatnych, którzy utworzą jego Radę Zarządzającą oraz
Radę Konsultacyjną ds. Przemysłowych i Naukowych.
W dłuższej perspektywie Komisja zaproponowała zainwestowanie we Wspólne Przedsięwzięcie 2,7 mld euro

na rzecz wzmocnienia obliczeń superkomputerowych
i przetwarzania danych w Europie w ramach przedstawionego w maju 2018 r. programu „Cyfrowa Europa” na
lata 2021–2027. Dodatkowe środki zapewnią dostępność światowej klasy superkomputerów i ich szersze
wykorzystanie zarówno w sektorze publicznym, jak
i prywatnym, w tym małych i średnich przedsiębiorstwach.
Kontekst
Obywatele Europy korzystają już z wielu zastosowań
wykorzystujących obliczenia superkomputerowe w codziennym życiu. Na przykład opracowanie nowych metod leczenia w dużej mierze opiera się na symulacjach
superkomputerowych, co pozwala zrozumieć charakter
nowotworów, chorób serca, choroby Alzheimera i rzadkich chorób genetycznych.
W dziedzinie cyberbezpieczeństwa i obronności superkomputery wykorzystywane są do opracowywania
wydajnych technologii szyfrowania, a w połączeniu
z wykorzystaniem sztucznej inteligencji – do wykrywania ataków cybernetycznych i reagowania na nie. Wykorzystuje się je również do analizowania zmian klimatu
i prognozowania pogody.
W przypadku różnych gałęzi przemysłu i przedsiębiorstw obliczenia superkomputerowe mogą znacząco
skrócić cykl produkcji i projektowania produktu, przy-
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spieszyć projektowanie nowych materiałów, minimalizować koszty i zwiększać efektywność gospodarowania
zasobami. Na przykład cykle produkcji samochodów
mogą zostać ograniczone z 60 do 24 miesięcy, przy
jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa i komfortu pasażerów.

Wspólne Przedsięwzięcie EuroHPC: perspektywy na
lata 2019–2020 i dalszą przyszłość
Nagranie wideo o europejskich superkomputerach
Zestawienie informacji na temat programu „Cyfrowa Europa” na lata 2021–2027

Więcej informacji
Pytania i odpowiedzi
Zestawienie informacji z przykładami wykorzystania
obliczeń superkomputerowych
Wspólne oświadczenie wiceprzewodniczącego Andrusa Ansipa oraz komisarz Mariyi Gabriel w sprawie postępów w budowie europejskich superkomputerów (25
czerwca 2018 r.)
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Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Białystok
ul. Brukowa 28. lok. 8
15-889 Białystok
tel. 085 744 24 43
fax. 085 653 77 53
e-mail: europedirect-bialystok@bia.pl
FB: www.facebook.com/EDBialystok/
WWW: www.europe-direct.bialystok.pl
Godziny otwarcia punktu:
poniedziałek – piątek: 8.00 – 16.00
Siedziba Punktu Informacyjnego
Europe Direct – Białystok

