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REKRUTACJA RUSZYŁA! WIOSENNA
EDYCJA AKADEMII IN.EUROPA
15-lecie Polski w Unii Europejskiej i wybory do Parlamentu
Europejskiego będą punktem wyjścia do dyskusji podczas
wiosennej edycji Akademii in.europa. Uczestnicy będą
mieli okazje do debaty z osobowościami świata polityki i
mediów, w drugiej części wezmą udział w warsztacie
analitycznym.

WTO: E-HANDEL WYMAGA REGULACJI
75 państw – Unia Europejska i 47 innych członków
Światowej Organizacji Handlu (WTO) – postanowiło
rozpocząć podczas Światowego Forum Ekonomicznego w
Davos negocjacje w celu wprowadzenia globalnych zasad
dotyczących handlu elektronicznego. Chodzi o stworzenie
ram prawnych, na których konsumenci i firmy będą mogli
polegać oraz dzięki którym łatwiej i bezpieczniej będzie
dokonywać e-transakcji.

Baterie nie zaburzą konkurencji
Pomoc inwestycyjna w wysokości 36 mln euro, jaką Polska
przyznała przedsiębiorstwu LG Chem na budowę zakładu
produkującego baterie do aut elektrycznych w
województwie dolnośląskim, jest zgodna z zasadami
pomocy państwa UE – uznała Komisja Europejska.
Wsparcie przyczyni się do rozwoju regionu i jednocześnie
nie zaburzy równowagi konkurencyjnej.

NEGOCJACJE HANDLOWE UE–USA
Do Parlamentu Europejskiego i państw członkowskich
przesłane zostało sprawozdanie Komisji Europejskiej na
temat dialogu handlowego, o którego rozpoczęciu w ub.r.
zadecydowali przewodniczący Jean-Claude Juncker i
prezydent Donald Trump. – W ten sposób każdy może
zobaczyć, o czym rozmawiamy, i – co równie ważne – to,
czego nie negocjujemy – powiedziała komisarz ds. handlu
Cecilia Malmström.

ZRÓWNOWAŻONA EUROPA 2030
– Zrównoważony rozwój zakodowany jest w
europejskim DNA. Musimy zagwarantować kolejnym
pokoleniom, że będą miały te same możliwości co my lub
lepsze – powiedział wiceprzewodniczący KE Jyrki
Katainen. W ramach debaty o przyszłości Europy
Komisja opublikowała dokument otwierający debatę na
temat stworzenia bardziej zrównoważonej Europy do
2030 roku.

Brexit: firmy gotowe na każdy scenariusz
Wzrasta ryzyko, że do 30 marca br. nie uda się
doprowadzić o zawarcia porozumienia z Wielką Brytanią w
sprawie tzw. brexitu. To scenariusz, który może zagrozić
europejskim firmom działającym na brytyjskim rynku.
Dlatego Komisja Europejska uruchomiła - adresowaną do
przedsiębiorstw - kampanię informacyjną dotyczącą ceł i
podatków pośrednich takich jak VAT w sytuacji, gdy
Zjednoczone Królestwo przestanie być członkiem UE.
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