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NAGRODA DLA WARSZAWY
Nagrodę Access City 2020 przyznano w tym roku
Warszawie, która zaangażowała osoby niepełnosprawne
i osoby z potrzebami w zakresie dostępności, aby
wspólnie uczynić miasto bardziej przystępnym. Dzięki
temu udało się w krótkim czasie znacznie podnieść
ogólną jakość struktury miejskiej i usług. Drugie miejsce
przypadło Castelló de la Plana w Hiszpanii, trzecie Skellefteå w Szwecji.

REKORDOWE EURO
Wspólna waluta jest dobra dla Unii Europejskiej – uważa
trzech na czterech uczestników badania opinii
Eurobarometr. To najwyższe poparcie od 2002
r., kiedy to rozpoczęto sondaże. - Zastępując 19 różnych
walut, przynosi liczne korzyści obywatelom,
przedsiębiorstwom i krajom. To nie przypadek, że
większość Europejczyków popiera euro – mówi
wiceprzewodniczący KE Valdis Dombrovskis.

JANUSZ WOJCIECHOWSKI KOMISARZEM
Prawnik i polityk Janusz Wojciechowski będzie
reprezentował Polskę w nowo wybranej Komisji
Europejskiej pod przewodnictwem Ursuli von der Leyen.
Podczas głosowania w Parlamencie 27 listopada 461
posłów zagłosowało za wyborem nowego składu kolegium
komisarzy, 157 zagłosowało przeciwko, a
89 wstrzymało się od głosu. - Moje przesłanie jest proste:
zabierzmy się do pracy! - powiedziała szefowa nowej KE.

TAŃSZE PRZELEWY W EURO
Transfery transgraniczne w euro na obszarze UE oraz w
Islandii, Liechtensteinie, Norwegii będą tej samej
wysokości co przelewy krajowe. Oznacza to, że
np. bułgarski konsument, który podejmuje decyzję o
przelewie euro za granicę, będzie zapłaci taką samą
opłatę, jak za przelew bankowy w lewach w Bułgarii.
Innymi słowy, opłaty za płatności transgraniczne w
euro będą bliskie albo nawet równe zeru.

EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD
Do 2050 roku Europa ma stać się pierwszym
neutralnym dla klimatu kontynentem, przy
jednoczesnym zachowaniu przyrody, utrzymaniu
zrównoważonego rozwoju gospodarki, poprawie stanu
zdrowia i jakości życia obywateli. Plan na trzy
nadchodzące dekady zaprezentowała przewodnicząca
Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

WESOŁYCH ŚWIĄT!
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
życzymy zdrowia, szczęścia, spełnienia najskrytszych
marzeń oraz magicznej atmosfery przy wigilijnym stole.
Zgodnie z polską tradycją na wigilijnym stole powinno się
znaleźć 12 potraw. To dokładnie tyle, ile gwiazdek jest na
fladze Unii Europejskiej!
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