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EUROPEJCZYCY UFAJĄ UNII
Większość Europejczyków wyraża przekonanie, że ich
głos liczy się w UE – wynika z najnowszego badania
Eurobarometru. Rośnie również liczba obywateli
wspólnoty, którzy mają pozytywny wizerunek Unii.
Dwadzieścia lat po wprowadzeniu wspólna waluta cieszy
się poparciem trzech czwartych mieszkańców krajów, w
których euro zastąpiło waluty narodowe – to rekordowy
poziom akceptacji.

DWUDZIESTE URODZINY EURO
Pierwszego dnia Nowego Roku 2019 UE będzie świętować
dwudziestą rocznicę wprowadzenia euro, wspólnej waluty
europejskiej. Dokładnie 1 stycznia 1999 r. 11 państw Unii
wprowadziło euro i przyjęło wspólną politykę pieniężną w
ramach Europejskiego Banku Centralnego. Było to
znaczące osiągnięcie w dążeniu do stabilności i dobrobytu
w Europie. Dziś euro jest walutą 340 milionów
Europejczyków w 19 państwach członkowskich.

Płowdiw i Matera – stolice kultury 2019
Bułgarski Płowdiw i włoska Matera będą w 2019 roku rok
Europejskimi Stolicami Kultury. - Programy wydarzeń
kulturalnych przedstawiają wizję przyszłości tych miast oraz
przyszłości Europy, a jednocześnie są świadectwem ich
unikalnego dziedzictwa historycznego – powiedział
europejski komisarz do spraw edukacji, kultury, młodzieży i
sportu Tibor Navracsics.

NOWE UPRAWNIENIA KNF A REGULACJE UE
Komisja Nadzoru Finansowego mierzy się z największym
kryzysem w swojej niespełna 13-letniej historii. Do aresztu
trafił jej przewodniczący, pojawiły się zarzuty o korupcję w
politycznym kontekście. Dodatkowe padły pytania o to czy
poszerzenie uprawnień KNF w zakresie tzw.
przejmowania banków są zgodne z unijnymi standardami.
W najnowszej analizie z cyklu "Europa okiem eksperta"
piszą o tym profesorowie Szkoły Głównej Handlowej
Stanisław Kasiewicz i Lech Kurkliński.

DISCOVEREU CZYLI ODKRYWAJ EUROPĘ!
Ponad 14 tys. osiemnastolatków otrzyma bilety w
drugiej edycji projektu DiscoverEU. To inicjatywa Komisji
Europejskiej, która umożliwia młodzieży poznawanie
Europy. Uczestnicy będą podróżować przez 30 dni w
okresie od 15 kwietnia do 31 października 2019 r. Wraz z
biletem DiscoverEU młodzi ludzie otrzymają wskazówki
ułatwiające podróżowanie, będą również mogli
kontaktować się ze sobą poprzez media
społecznościowe.

Czy Europa odrobiła lekcję z historii?
Budowanie przyszłości w oparciu o historyczne
dziedzictwo, szczególnie doświadczenie II wojny, to temat
Dialogu Obywatelskiego, który odbył się 23 stycznia w
Krakowie. W Auditorium Maximum spotkało się niemal
1500 osób z Polski i Włoch, aby wspólnie z Fransem
Timmermansem, Pierwszym Wiceprzewodniczącym KE
rozmawiać o tym, w jaki sposób tragiczne doświadczenia
historii kształtują teraźniejszość i przyszłość Europy.
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