newsletter 6/2018
PIERWSZY GDAŃSKI DIALOG OBYWATELSKI
"Europa ma teraz przede wszystkim chronić" - mówił
Marek Prawda, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji
Europejskiej w Polsce. Tematem przewodnim Dialogu
Obywatelskiego była przyszłość Unii Europejskiej oraz
potencjalne scenariusze integracji opisane w „Białej
Księdze o przyszłości Europy”.

DIALOG W GDAŃSKU
O przyszłości Europy, Brexicie, polityce obronnej i
funduszach europejskich w przyszłej wieloletniej
perspektywie finansowej opowiadała w Gdańsku Elżbieta
Bieńkowska. Komisarz UE ds. rynku wewnętrznego,
przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP spotkała się z
publicznością w ramach Dialogu Obywatelskiego. W
dyskusji uczestniczył również marszałek województwa
pomorskiego Mieczysław Struk.

Rozmowy o praworządności w Warszawie
Spotkanie z premierem Mateuszem Morawieckim było
głównym punktem wizyty pierwszego przewodniczącego KE
Fransa Timmermansa w Warszawie. Tematem rozmów były
reformy wymiaru sądownictwa. W grudniu 2017 r. Komisja
uznała, że w Polsce istnieje wyraźne ryzyko naruszenia
zasady praworządności. Zaproponowała Radzie przyjęcie
decyzji na podstawie art. 7 ust. 1 Traktatu o UE.

CŁA NA „MADE IN USA”
- Nasza reakcja jest wyważona, proporcjonalna i w pełni
zgodna z zasadami WTO – powiedziała komisarz Cecilia
Malmström ogłaszając przyjęcie przez KE rozporządzenia
wprowadzającego cła na amerykańskie towary.
To reakcja na decyzję Waszyngtonu obejmującą cłami
stal i aluminium. Europejskie środki dotyczą produktów o
łącznej wartości 2,8 mld euro i wejdą w życie
w piątek 22 czerwca.

ERASMUS DWA RAZY WIĘKSZY
Do 30 mld euro ma wzrosnąć pula środków na program
Erasmus w nowej perspektywie finansowej UE.
Podwojenie budżetu programu umożliwi objęcie
wsparciem w latach 2021–2027 nawet 12 mln osób – to
trzy razy więcej niż w bieżącym okresie finansowania.
Promowane będą perspektywiczne dziedziny nauk jak
energia odnawialna, zmiana klimatu, inżynieria
środowiska, sztuczna inteligencja.

Polityka spójności po 2020 roku
64,4 mld euro – tyle w ramach nowego, wieloletniego
budżetu UE 2021-20127 ma otrzymać Polska na rozwój
regionalny i politykę spójności. Zgodnie z założeniem KE,
większość środków ma być przeznaczana na innowacje,
wsparcie małych przedsiębiorstw, technologie cyfrowe i
modernizację przemysłu. - Proponujemy politykę spójności
dla wszystkich regionów – politykę, która nie pozostawia
nikogo w tyle – mówi komisarz Corina Crețu.
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