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Z EUROPY, CZYLI NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI
172,5 mln euro – tyle przeznaczy Komisja Europejska ze
wspólnotowego budżetu na rolnictwo, aby promować
unijne produkty rolno-spożywczych – zarówno w
Europie jak i na całym świecie. W ciągu najbliższych
trzech lat realizowanych zostanie 79 kampanii
dotyczących szerokiego zakresu produktów, takich jak
przetwory mleczne, oliwki i oliwa z oliwek czy owoce i
warzywa.

BUDŻET ROZLICZONY
Po raz jedenasty Europejski Trybunał Obrachunkowy
pozytywnie zaopiniował roczne sprawozdanie
finansowego UE i uznał, że przedstawia ono prawdziwy i
rzetelny obraz sytuacji. - Z zadowoleniem przyjmuję
ustalenia Trybunału; sprawozdanie dowodzi, że dobrze
wydajemy nasze pieniądze – powiedział komisarz Günther
H. Oettinger, odpowiedzialny za budżet i zasoby ludzkie.

NIŻSZY VAT NA EBOOKI
Wydawcy publikacji elektronicznych będą mogli korzystać
z preferencyjnych stawek VAT, tak jak w przypadku
książek papierowych – ustalili ministrowie finansów
wspólnoty. To jeden z kroków mających prowadzić do
ulepszeń w zakresie stosowania podatku od wartości
dodanej w UE. Oprócz tego ministrowie przyjęli m.in.
przepisy, które mają pomóc w walce z finansowaniem
terroryzmu.

POLSKA ZA BUDOWĄ SUPERKOMPUTERA
Ministrowie krajów UE oficjalnie poparli plany Komisji
Europejskiej, aby wspólnie z państwami członkowskimi
zainwestować w budowę światowej klasy europejskiej
infrastruktury na potrzeby obliczeń
superkomputerowych. - Obecnie większość naszych
naukowców i przedsiębiorstw musi szukać potrzebnych
im komputerów najwyższej klasy poza Europą –
tłumaczy komisarz Andrus Ansip.

DIALOG OBYWATELSKI NT. EURO
29 października 2018 r. eksperci i ekonomiści
dyskutowali na temat przystąpienia Polski do unii
walutowej, w szczególności nt. prognoz, szans i
zagrożeń z nią związanych. Spotkanie zorganizowali:
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Gdańsk
oraz Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w
Gdańsku, we współpracy z Wyższą Szkołą Administracji
i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni.

DISCOVEREU - NOWA SZANSA
Po sukcesie pierwszej edycji DiscoverEU, 29 listopada
2018 r. rusza nowa edycja konkursu Komisji Europejskiej.
Nagrodami będą 12 tysięcy dodatkowych bezpłatnych
biletów dla osiemnastolatków, którzy chcą lepiej poznać
Europę. - Cieszę się, że będziemy mogli zaoferować to
doświadczenie kolejnym młodym ludziom! – powiedział
komisarz Tibor Navracsics.
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