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I.

UNIJNE AKTUALNOŚCI

1. Budżet 2019
Więcej pieniędzy na badania i innowacje, poprawa sieci infrastrukturalnych, priorytetowe
potraktowanie wydatków związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym i zewnętrznym Komisja Europejska przedstawiła projekt budżetu UE na 2019 r. Przewidziano w nim środki na
zobowiązania w kwocie 166 mld euro, co stanowi wzrost o 3 proc. w stosunku do 2018 r.
To szósty budżet w ramach obecnych ram finansowych 2014–2020.
Wniosek opiera się na założeniu, że Wielka Brytania, po wystąpieniu z Unii 30 marca 2019 r.,
będzie nadal wnosiła wkład we wdrażanie budżetów Unii i będzie uczestniczyć w tym
wdrażaniu do końca 2020 r., jak gdyby nadal była członkiem Unii.
Teraz Parlament Europejski i państwa członkowskie Unii Europejskiej wspólnie omówią ten
wniosek.
Pobudzanie europejskiej gospodarki
Środki przeznaczone specjalnie na wspieranie wzrostu gospodarczego wyniosą w 2019 r.
w sumie prawie 80 mld euro w środkach na zobowiązania. Obejmuje to zwiększenie środków
w szeregu sztandarowych programów:






12,5 mld euro (8,4 proc. więcej niż w 2018 r.) na badania naukowe i innowacje
w ramach programu Horyzont 2020, w tym 194 mln euro dla nowego Europejskiego
Wspólnego Przedsięwzięcia w dziedzinie Obliczeń Wielkiej Skali;
2,6 mld euro na kształcenie w ramach programu Erasmus+ (10,4 proc. więcej niż
w 2018 r.);
3,8 mld euro w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) (36,4 proc. więcej niż
w 2018 r.) na sieci infrastruktury;
kolejne 233,3 mln euro na inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
mieszkających w regionach o wysokiej stopie bezrobocia młodzieży, połączone ze
środkami Europejskiego Funduszu Społecznego.

Komisja spodziewa się, że w 2019 r. programy polityki spójności na lata 2014-2020 będą
nadal realizowane na pełnych obrotach, na podstawie optymistycznych doniesień pod koniec
zeszłego roku o wykorzystaniu 57 mld euro (2,8 proc. więcej niż w 2018 r.), oraz że środki na
politykę rolną utrzymają się na stałym poziomie prawie 60 mld euro (1,2 proc. więcej niż
w 2018 r.).
Bezpieczeństwo w UE i poza jej granicami
Pomimo ograniczeń w budżecie długoterminowym UE na okres 2014-2020 Komisja
wykorzystuje wszelkie mechanizmy elastyczności w budżecie, aby ponownie zapewnić
specjalne traktowanie w tym roku kwestii migracji i zarządzania granicami:
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reforma wspólnego europejskiego systemu azylowego w celu zapewnienia bardziej
skutecznej, sprawiedliwej i humanitarnej polityki azylowej;
wzmocnienie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej, Agencji Unii Europejskiej
ds. Azylu i innych agencji zajmujących się kwestiami granic i wiz;
dodatkowe 1,5 mld euro na Instrument Pomocy dla Uchodźców w Turcji, aby
kontynuować dostawy żywności oraz zapewnianie edukacji i zakwaterowania osobom
uciekającym przed wojnami w Syrii i w innych krajach (dalsze 500 mln euro będzie
przekazane jeszcze w ramach obecnego budżetu na 2018 r., dlatego też Komisja
proponuje również jego zmianę);
wprowadzenie w życie dwóch głównych inicjatyw: ram partnerstwa z krajami trzecimi
w ramach europejskiego programu w zakresie migracji oraz Europejskiego Funduszu
na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (EFZR) w celu zaradzenia faktycznym
przyczynom migracji.

Oprócz konsolidacji dotychczasowych programów projekt budżetu wspiera także nowe
inicjatywy:
 103 mln euro na Europejski Korpus Solidarności, dający osobom młodym okazję do
pracy wolontariackiej lub pracy przy projektach w ich własnych krajach lub za granicą;
 11 mln euro na stworzenie Europejskiego Urzędu ds. Pracy, który pomoże zapewnić
sprawiedliwą mobilność na rynku wewnętrznym i ułatwi współpracę między organami
krajowymi;
 40 mln euro na rozszerzenie programu wspierania reform strukturalnych
ukierunkowanego na wdrożenie reform strukturalnych w państwach członkowskich;
 245 mln euro na utworzenie Europejskiego programu rozwoju przemysłu obronnego
w celu wsparcia europejskiego przemysłu obronnego i podjęcia działań zmierzających
do utworzenia Europejskiej Unii Obrony;
 150 mln euro na poprawę reagowania na trzęsienia ziemi, pożary lasów i inne klęski
żywiołowe w Europie z wykorzystaniem rezerwy zdolności w zakresie ochrony
ludności na poziomie UE, w tym sprzętu i zespołów „rescEU”;
 5 mln euro przeznaczone na stworzenie nowej Prokuratury Europejskiej w celu ścigania
przestępczości transgranicznej, w tym nadużyć finansowych, prania pieniędzy
i korupcji. Podjęte zostaną dalsze kroki w celu ochrony obywateli i przedsiębiorstw
przed atakami cybernetycznymi.
Więcej informacji: https://ec.europa.eu/poland/news/180523_budget_pl
2. Ekologiczne finanse
Komisja Europejska przedstawia pierwsze konkretne działania umożliwiające unijnemu
sektorowi finansowemu wytyczanie kierunku w stronę bardziej przyjaznej środowisku
gospodarki. Wnioski potwierdzają determinację Europy, by być światowym liderem
w zwalczaniu zmian klimatu i wdrażać porozumienie paryskie. Udział sektora finansowego
znacznie przyczyni się do zwiększenia wysiłków na rzecz ograniczenia naszego śladu
środowiskowego przy jednoczesnej poprawie zrównoważenia i konkurencyjności gospodarki.
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W nawiązaniu do pierwszego planu działania UE na rzecz zrównoważonego finansowania
wnioski te pozwolą sektorowi finansowemu na pełne wykorzystanie swojej pozycji do walki
ze zmianą klimatu. Istnieją istotne argumenty przemawiające za zaangażowaniem sektora
finansowego w służbie naszej planety: po pierwsze, skutki zmiany klimatu już zagrażają
stabilności finansowej i prowadzą do znacznych strat ekonomicznych poprzez powodzie, erozję
gleby lub susze. W ubiegłym roku kwota objętych ubezpieczeniem strat powstałych w wyniku
tego typu klęsk osiągnęła rekordowy poziom 110 mld euro. Po drugie, jeżeli zbyt późno
dostrzeżemy realia globalnego ocieplenia, duża liczba dzisiejszych inwestycji może okazać się
zbędna. Jednocześnie powinniśmy jak najlepiej wykorzystać nowe możliwości biznesowe dla
zrównoważonej działalności gospodarczej. Unijny sektor finansowy ma potencjał do
zwiększenia zrównoważonego finansowania i stania się światowym liderem w tej dziedzinie.
Powinno to wywrzeć pozytywny wpływ na wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy.
Przyczyni się to także do realizacji celów unii rynków kapitałowych w zakresie powiązania
finansowania z potrzebami europejskiej gospodarki oraz z agendą UE na rzecz
zrównoważonego rozwoju.
Więcej inwestycji zostanie przeznaczonych na zrównoważone działania dzięki nowym
przepisom określającym kryteria pozwalające stwierdzić, czy dana działalność ekonomiczna
jest zrównoważona pod względem środowiskowym. Ten ujednolicony w całej UE system
klasyfikacji – lub „taksonomia” – pomoże w szczególności inwestorom, którzy często nie
posiadają wystarczających informacji na temat tego co jest, a co nie jest ekologiczne. Wszystkie
podmioty finansowe zarządzające inwestycjami w imieniu swoich klientów lub beneficjentów
będą teraz musiały ich informować o tym, w jaki sposób podejmowane przez nie działania
wywierają wpływ na planetę lub lokalne środowisko. Tym samym przepisy te zapewnią
możliwość większego wyboru dla inwestorów, którzy chcą inwestować w przyszłość naszej
planety, jednocześnie uzyskując z tego dochody.
Zawierając porozumienie paryskie w sprawie zmiany klimatu i przystępując do programu
działań ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030, UE i rządy na całym świecie
zobowiązały się dążyć do zrównoważonej gospodarki i społeczeństwa sprzyjającego ochronie
środowiska. UE już teraz dokonuje zmian na lepsze za sprawą unijnych ram energetyczno–
klimatycznych do roku 2030, unii energetycznej, planu działania UE dotyczącego gospodarki
o obiegu zamkniętym oraz realizacji agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030.
Działania te leżą u podstaw projektu Unii Europejskiej dotyczącego unii rynków kapitałowych.
Obecne poziomy inwestycji nie są wystarczające, aby wesprzeć środowiskowo
zrównoważony system gospodarczy, który przeciwdziałałby zmianie klimatu oraz
wyczerpywaniu zasobów. Należy przekierować więcej przepływów prywatnego kapitału na
zrównoważone inwestycje, aby zlikwidować lukę inwestycyjną wynoszącą rocznie około 180
mld euro dodatkowych inwestycji, co jest konieczne do osiągnięcia celów UE na 2030 r.
Więcej informacji: https://ec.europa.eu/poland/news/180524_climate_pl
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3. Małe i średnie przedsiębiorstwa z dostępem do kapitału
Spośród 20 mln małych i średnich przedsiębiorstw działających w Europie tylko 3 tys. jest
notowanych na giełdach. Komisja Europejska chce to zmienić, gdyż dostęp MŚP do
publicznych rynków kapitałowych umożliwia rozwój. Proponowane przez KE zmiany
przepisów mają ułatwić mniejszym przedsiębiorcom dostęp do szerokiego wachlarza źródeł
finansowania na wszystkich etapach ich działalności.
Pomimo korzyści płynących z notowania na giełdzie unijne publiczne rynki kapitałowe dla
MŚP mogą mieć trudności z przyciągnięciem nowych emitentów. Dlatego też Komisja, zgodnie
z zapowiedzią w śródokresowym przeglądzie planu działania na rzecz unii rynków
kapitałowych z czerwca 2017 r., pragnie dostosować obowiązujące unijne przepisy w sprawie
dostępu do publicznych rynków kapitałowych. Będzie to uzupełnieniem kompleksowej serii
środków już przyjętych przez Komisję od czasu zainaugurowania inicjatywy w sprawie unii
rynków kapitałowych w celu poprawy dostępu MŚP do finansowania rynkowego.
Celem jest ograniczenie obciążeń administracyjnych ponoszonych przez małe i średnie
przedsiębiorstwa, które chcą być notowane na giełdzie i emitować papiery wartościowe.
Zmiana przepisów jest również ukierunkowana na zwiększenie płynności notowanych na
giełdzie akcji MŚP. Nowe przepisy wprowadzą bardziej proporcjonalne podejście do
wspierania wprowadzania MŚP do obrotu giełdowego, a jednocześnie zapewnią ochronę
inwestorów i integralność rynku.
Inicjatywa powinna zwiększyć liczbę pierwszych ofert publicznych MŚP i umożliwić
przedsiębiorstwom notowanym na tych rynkach przyciągnięcie większej liczby inwestorów.
Bardziej płynny rynek usprawni obrót akcjami MŚP dzięki wysokiej liczbie kupujących
i sprzedających, przez co ułatwi dostęp MŚP do finansowania. Równocześnie podmioty
inwestujące w MŚP będą mogły łatwiej spieniężać inwestycje, przyczyniając się tym do
tworzenia miejsc pracy i wzrostu gospodarczego w UE.
Więcej informacji: https://ec.europa.eu/poland/news/180524_capital_markets_pl
4. Dane chronione
Od 25 maja w całej UE obowiązują przepisy o ochronie danych. Mają one lepiej chronić
prywatność konsumentów i nakładają na przedsiębiorców obowiązek bezpiecznego
przechowywania i zarządzania informacjami identyfikującymi konkretne osoby.
W dniu 6 kwietnia 2016 r. państwa członkowskie UE uzgodniły przeprowadzenie
zasadniczej reformy unijnych ram ochrony danych, przyjmując pakiet przepisów w zakresie
ochrony danych, w którego skład weszło ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO),
które zastąpiło obowiązującą dwadzieścia lat dyrektywę. Nowe ogólnounijne przepisy
o ochronie danych zaczęły być stosowane w dniu 25 maja 2018 r., po dwóch latach od ich
przyjęcia i wejścia w życie.
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W tym roku, w Dniu Ochrony Danych Osobowych, Komisja opublikowała wytyczne
w celu ułatwienia bezpośredniego i sprawnego stosowania nowych przepisów o ochronie
danych w całej UE od dnia 25 maja. Ponadto Komisja uruchomiła specjalne nowe narzędzie
online dla MŚP.
Aby zapewnić skuteczne stosowanie nowych przepisów, Komisja nadal będzie aktywnie
wspierać państwa członkowskie, organy ochrony danych i przedsiębiorstwa. Komisja
przeznaczyła 1,7 mln EUR na współfinansowanie szkoleń specjalistów w zakresie ochrony
danych. Dodatkowo przeznaczono 2 mln EUR na wsparcie organów krajowych w działaniach
ukierunkowanych na przedsiębiorstwa, w szczególności MŚP i osoby fizyczne.
Komisja będzie monitorować sposób, w jaki państwa członkowskie stosują nowe przepisy
i, w razie konieczności, podejmują odpowiednie działania. Rok po wejściu w życie
rozporządzenia (tj. w 2019 r.) Komisja zorganizuje wydarzenie podsumowujące doświadczenia
różnych zainteresowanych stron związane z wdrażaniem rozporządzenia. Wnioski z tego
spotkania zostaną uwzględnione w sprawozdaniu z oceny i przeglądu rozporządzenia, jakie
Komisja ma obowiązek sporządzić do maja 2020 r.
Więcej informacji: https://ec.europa.eu/poland/news/180525_data_protection_pl
5. Morza i plaże bez plastikowych odpadów
Plastikowe patyczki kosmetyczne, sztućce, talerze, słomki, mieszadełka do napojów
i patyczki do balonów – to przedmioty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, które
będą stopniowo znikać z europejskiego rynku. KE proponuje wprowadzenie nowych przepisów
obejmujących 10 produktów, które najczęściej zaśmiecają europejskie plaże i morza.
Ilość szkodliwych odpadów z tworzyw sztucznych w morzach i oceanach rośnie
w zastraszającym tempie. Łącznie stanowią one 70 proc. wszystkich odpadów morskich. Nowe
przepisy są proporcjonalne do stawianych celów i opracowane w taki sposób, aby pozwalały
na osiągnięcie możliwie najlepszych wyników. Oznacza to, że w odniesieniu do różnych
produktów stosowane będą różne środki. Jednorazowe produkty z tworzyw sztucznych, dla
których istnieją łatwo dostępne i przystępne cenowo zamienniki, zostaną objęte zakazem
wprowadzania do obrotu. W przypadku produktów, dla których nie ma oczywistych
zamienników, nacisk zostanie położony na ograniczenie korzystania z tych produktów poprzez
wprowadzenie krajowych limitów dla konsumentów, a także poprzez ustanowienie wymogów
w zakresie projektowania i oznakowania oraz nałożenie na producentów obowiązków
dotyczących gospodarowania odpadami i ich usuwania. Te nowe przepisy zapewnią Europie
czołową pozycję w walce z tym problemem o globalnych skutkach.
Na całym świecie tworzywa sztuczne stanowią 85 proc. odpadów morskich. Przedostają się
nawet do naszych płuc i trafiają na nasze stoły – mikrodrobiny plastiku są obecne w powietrzu,
wodzie i żywności – a nie znamy ich wpływu na zdrowie ludzi. Rozwiązanie problemu tworzyw
sztucznych jest koniecznością, ale też stwarza nowe możliwości pod względem innowacji,
konkurencyjności i tworzenia miejsc pracy.
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Po tym jak w 2015 r. zostały wprowadzone uregulowania dotyczące plastikowych toreb,
72 proc. Europejczyków stwierdziło, że ograniczyło korzystanie z takich toreb (wg
Eurobarometru). Obecnie UE kieruje swoją uwagę na 10 produktów z tworzyw sztucznych
przeznaczonych do jednorazowego użytku i na narzędzia połowowe – wszystko to łącznie
stanowi 70 proc. odpadów morskich w Europie. Nowe przepisy wprowadzą:












Zakaz stosowania tworzyw sztucznych w niektórych produktach: W przypadku gdy
istnieją dla nich łatwo dostępne i przystępne cenowo zamienniki, produkty
jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych zostaną objęte zakazem wprowadzania do
obrotu. Zakaz będzie miał zastosowanie do plastikowych patyczków kosmetycznych,
sztućców, talerzy, słomek, mieszadełek do napojów i patyczków do balonów –
wszystkie te przedmioty będą musiały być produkowane wyłącznie z bardziej
zrównoważonych materiałów. Jednorazowe opakowania na napoje wykonane
z tworzywa sztucznego będą dopuszczane na rynek tylko, jeśli ich nakrętki i pokrywki
pozostają do nich przymocowane.
Cele dotyczące ograniczenia korzystania z niektórych plastikowych produktów:
Państwa członkowskie będą musiały ograniczyć korzystanie z plastikowych
pojemników na żywność i kubków na napoje. Mogą to uczynić poprzez ustanowienie
krajowych limitów, zapewnienie dostępności produktów zamiennych w punktach
sprzedaży lub zagwarantowanie, że jednorazowe produkty z tworzyw sztucznych nie
będą oferowane bezpłatnie.
Obowiązki nałożone na producentów: Producenci będą częściowo pokrywać koszty
gospodarowania odpadami i ich usuwania, a także koszty działań informacyjnych
dotyczących pojemników na żywność, opakowań (np. na chipsy i słodycze),
pojemników i kubków na napoje, wyrobów tytoniowych z filtrami (niedopałki
papierosów), nawilżonych chusteczek, balonów i lekkich plastikowych toreb. Przemysł
otrzyma również zachęty do opracowywania zamienników tych produktów, które będą
mniej zanieczyszczały środowisko.
Cele w zakresie zbierania butelek: Państwa członkowskie będą zobowiązane zadbać
do 2025 r. o to, aby 90 proc. jednorazowych butelek na napoje z tworzyw sztucznych
było zbierane, na przykład poprzez systemy kaucji.
Wymogi dotyczące oznakowania: Niektóre produkty będą wymagały jasnego,
zestandaryzowanego oznakowania wskazującego, w jaki sposób powinny być
składowane odpady, i informującego o szkodliwym wpływie produktu na środowisko
oraz o obecności w produkcie tworzyw sztucznych. Dotyczy to podpasek
higienicznych, nawilżonych chusteczek i balonów.
Działania informacyjne: Państwa członkowskie będą zobowiązane do uświadamiania
konsumentom negatywnego wpływu zaśmiecania otoczenia jednorazowymi
produktami z tworzyw sztucznych i narzędziami połowowymi, jak również do
informowania ich o dostępnych systemach wielokrotnego używania i możliwościach
gospodarowania odpadami w odniesieniu do wszystkich tych produktów.

Wnioski ustawodawcze Komisji zostaną teraz przedłożone do przyjęcia Parlamentowi
Europejskiemu i Radzie. Komisja wzywa pozostałe instytucje do zajęcia się nimi w trybie
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priorytetowym, tak aby Europejczycy mogli stwierdzić wymierne rezultaty jeszcze przed
wyborami w maju 2019 r.
Z okazji obchodzonego 5 czerwca Światowego Dnia Ochrony Środowiska Komisja
rozpocznie także ogólnounijną kampanię informacyjną, która będzie miała na celu podkreślenie
wagi wyborów konsumentów i uwydatnienie roli każdego z nas w walce z zanieczyszczeniem
tworzywami sztucznymi i odpadami morskimi.
Zmierzenie się z problemem odpadów morskich wytwarzanych w UE nie pozwoli
oczywiście rozwiązać tego problemu na całym świecie. Niemniej jednak podejmując się roli
lidera, Unia Europejska zapewni sobie silną pozycję, która pomoże jej wprowadzać zmiany na
poziomie światowym – za pośrednictwem grupy G-7 i grupy G-20 oraz poprzez realizację
celów
Więcej informacji: https://ec.europa.eu/poland/news/180528_plastics_pl
6. Polityka spójności po 2020 roku
64,4 mld euro – tyle w ramach nowego, wieloletniego budżetu UE 2021-2027 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.
Głównymi elementami wniosku KE dotyczącego unowocześnienia polityki spójności są:
1. Koncentracja na najważniejszych priorytetach, w przypadku których UE może
osiągnąć najlepsze wyniki: Większość inwestycji Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego i Fundusz Spójności będzie przeznaczona na innowacje, wsparcie małych
przedsiębiorstw, technologie cyfrowe i modernizację przemysłu. Środki zostaną również
przeznaczone na przejście do niskoemisyjnej gospodarki o obiegu zamkniętym i walkę ze
zmianą klimatu, co przyczyni się do realizacji porozumienia paryskiego.
2. Polityka spójności dla wszystkich regionów i bardziej zindywidualizowane podejście
do rozwoju regionalnego
 Inwestowanie we wszystkich regionach: regiony nadal pozostające w tyle pod
względem wzrostu lub dochodu – najczęściej położone w południowej i wschodniej
Europie – będą cały czas korzystać z istotnego wsparcia UE. W ramach polityki
spójności inwestycje będą w dalszym ciągu przeznaczone dla wszystkich regionów,
ponieważ wiele z nich w całej Europie – w tym również w bogatszych państwach
członkowskich – usiłuje z trudem przeprowadzić transformację przemysłową, zwalczać
bezrobocie i dobrze sobie radzić w zglobalizowanej gospodarce.
 Podejście zindywidualizowane: w polityce spójności utrzymano podział na trzy rodzaje
regionów: regiony słabo rozwinięte, regiony w okresie przejściowym i regiony lepiej
rozwinięte. Aby ograniczyć rozwarstwienie i pomóc nadrobić zaległości rozwojowe
regionom o niskim dochodzie i słabym wzroście, głównym kryterium przydziału
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zasobów pozostanie PKB na mieszkańca. Nowe kryteria mają ponadto na celu lepsze
odzwierciedlanie lokalnych realiów – mianowicie bezrobocia młodzieży, niskiego
wykształcenia zmiany klimatu oraz przyjmowania i integracji migrantów.
Na szczeblu lokalnym: polityka spójności na lata 2021-2027 opowiada się za Europą,
która wzmacnia poprzez wspieranie kolejnych strategii rozwoju na szczeblu lokalnym.
Organy lokalne, miejskie i terytorialne będą bardziej zaangażowane w zarządzanie
funduszami UE, a zwiększanie stopy współfinansowania zwiększy poczucie
odpowiedzialności za projekty finansowane przez UE w regionach i miastach.

3. Mniej liczne, bardziej klarowne i krótsze przepisy oraz bardziej elastyczne ramy






Upraszczanie dostępu do funduszy: Komisja proponuje, aby w długoterminowym
budżecie UE przepisy zostały pozbawione ich zawiłości, ograniczono obciążenia
administracyjne i wprowadzono lżejsze procedury kontroli dla przedsiębiorstw
i przedsiębiorców korzystających ze wsparcia UE.
Jednolity zbiór przepisów: siedem funduszy UE wdrażanych w partnerstwie
z państwami członkowskimi („zarządzanie dzielone”) zostało objętych jednym zbiorem
przepisów, co ułatwi pracę osób zarządzających programami w ramach funduszy UE.
Uprości to tworzenie synergii – na przykład między funduszami polityki spójności
a Funduszem Azylu i Migracji – w zakresie opracowywania lokalnych strategii
integracji migrantów. Nowe ramy prawne umożliwią też tworzenie bardziej
skutecznych powiązań z innymi unijnymi programami. Państwa członkowskie mogą na
przykład zdecydować się na przesunięcie niektórych z ich środków w ramach polityki
spójności na program InvestEU.
Dostosowanie do potrzeb: nowe ramy połączą również stabilność niezbędną do
długoterminowego planowania inwestycyjnego z odpowiednim poziomem
elastyczności na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń. Przegląd śródokresowy określi,
czy na okres dwóch ostatnich lat funkcjonowania programów niezbędne jest
wprowadzenie zmian – w obrębie funduszy UE będzie istniała bowiem możliwość
przesunięcia ograniczonej ilości środków.

4. Wzmocnienie powiązania z europejskim semestrem na potrzeby poprawienia
otoczenia inwestycyjnego w Europie. Komisja zaproponowała wzmocnienie powiązania
między polityką spójności a europejskim semestrem w celu stworzenia otoczenia przyjaznego
dla biznesu i wzrostu gospodarczego, tak aby zarówno unijne, jak i krajowe inwestycje mogły
w pełni osiągnąć swoje cele. Silniejsze wsparcie w ramach polityki spójności na rzecz reform
strukturalnych zapewni pełną komplementarność i koordynację z nowym poprawionym
Programem wspierania reform.
Więcej informacji: https://ec.europa.eu/poland/news/180529_cohesion_pl
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7. Fundusze na nową dekadę
W kolejnym długoterminowym budżecie UE Komisja proponuje dalsze wzmocnienie
socjalnego wymiaru Unii za pomocą odnowionego Europejskiego Funduszu Społecznego –
Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) – oraz silniejszego i skuteczniejszego
Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG). Nowym elementem na mapie
funduszy europejskich będzie również Fundusz „Sprawiedliwość, Prawa i Wartości” UE.
W latach 2021–2027 budżet Europejskiego Funduszu Społecznego Plus będzie wynosił
101,2 mld euro, a budżet Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji – 1,6 mld
euro. Celem obu funduszy jest inwestowanie w ludzi, tak aby mieli oni umiejętności
odpowiednie do wyzwań i zmian na rynku pracy, zgodnie z założeniami europejskiego filaru
praw socjalnych. Środki Funduszu „Sprawiedliwość, Prawa i Wartości” wynosić będą 947 mln
euro w okresie 7 lat. Będzie on w dalszym ciągu wspierać rozwój europejskiej przestrzeni
sprawiedliwości opartej na praworządności i wzajemnym zaufaniu oraz gwarantować
obywatelom korzystanie z ich praw.
Europejski Fundusz Społeczny Plus
Europejski Fundusz Społeczny Plus będzie skoncentrowany na inwestycjach w ludzi
i wspieraniu wdrażania europejskiego filaru praw socjalnych. Przyczyni się to do stawienia
czoła światowym wyzwaniom, utrzymania sprawiedliwości społecznej, a także zwiększenia
konkurencyjności Europy. Europejski Fundusz Społeczny Plus będzie bardziej elastyczną
i prostszą wersją obecnego Europejskiego Funduszu Społecznego dzięki połączeniu kilku
istniejących funduszy i programów. Łączenie zasobów umożliwi UE i państwom
członkowskim udzielanie bardziej zintegrowanego i lepiej ukierunkowanego wsparcia
w odpowiedzi na wyzwania społeczne i problemy rynku pracy, z którymi borykają się dziś
Europejczycy. Na przykład włączenie wsparcia dla osób najbardziej potrzebujących do EFS+
umożliwi tym osobom korzystanie z lepszej kombinacji pomocy materialnej i kompleksowego
wsparcia socjalnego.
Fundusze, które zostaną połączone w jeden Europejski Fundusz Społeczny Plus to:
Europejski Fundusz Społeczny (EFS), Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI),
Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Europejski program na rzecz
zatrudnienia i innowacji społecznych, Program działań UE w dziedzinie zdrowia.
Najważniejsze elementy nowego Funduszu:
 umieszczenie na pierwszym planie obaw Europejczyków oraz ich kluczowych
priorytetów: w porozumieniu z państwami członkowskimi zasoby zostaną
przydzielone na środki, które odnoszą się do kluczowych priorytetów i obaw
Europejczyków. Programy finansowane z EFS+ będą się koncentrować szczególnie na
wyzwaniach określonych w ramach europejskiego semestru oraz europejskiego filaru
praw socjalnych;
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bezrobocie młodzieży i włączenie społeczne jako główne obszary działania
Funduszu: państwa członkowskie odnotowujące wysoki odsetek młodzieży
niekształcącej się, niepracującej ani nieszkolącej się będą musiały przeznaczać co
najmniej 10 proc. środków finansowych EFS+ na wspieranie zatrudnienia ludzi
młodych. Nowy fundusz będzie nadal zasilać Nowy europejski program na rzecz
umiejętności, a co najmniej 25 proc. środków funduszu będzie trzeba przeznaczać na
działania zwiększające włączenie społeczne i skierowane do osób najbardziej
potrzebujących. EFS+ będzie również wspierać wysiłki państw członkowskich na rzecz
integracji obywateli państw trzecich, którzy legalnie przebywają w UE, na rynku pracy
i w społeczeństwie, skupiając się na środkach sprzyjających długoterminowej integracji.
Uzupełnia on tym samym Fundusz Migracji i Azylu, który wspiera środki na rzecz
integracji krótkoterminowej;
ograniczenie biurokracji: Komisja proponuje, aby w przyszłym długoterminowym
budżecie UE przepisy były mniej skomplikowane dzięki ograniczeniu biurokracji
i łatwiejszemu dostępowi do finansowania z różnych źródeł dla władz, obywateli lub
organizacji korzystających ze wsparcia UE;
wsparcie opieki zdrowotnej dostosowane do potrzeb: część funduszu dotycząca
zdrowia będzie koncentrować się na priorytetowych obszarach, w których unijna
współpraca UE dowiodła swej korzyści, takich jak: zwiększanie gotowości na
transgraniczne sytuacje kryzysowe, wspieranie krajowych organów służby zdrowia,
cyfryzacja opieki zdrowotnej i społecznej, wspieranie unijnych przepisów w dziedzinie
zdrowia oraz zacieśnianie współpracy transgranicznej, na przykład w dziedzinie
rzadkich i skomplikowanych chorób.

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji po roku 2020
Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji zostanie zmieniony, tak aby umożliwić
bardziej skuteczne wsparcie dla pracowników, którzy stracili pracę. Obecnie pracownicy mogą
otrzymać wsparcie z funduszu tylko wówczas, gdy ich zwolnienie nastąpiło w wyniku zmian
w kierunkach handlu lub na skutek kryzysu finansowego i gospodarczego. Zgodnie z nowymi
przepisami, które uwzględniają nowe wyzwania na rynku pracy, wsparcie będzie można
otrzymać ze względu na restrukturyzację również z innych powodów, np. w wyniku
automatyzacji lub cyfryzacji pracy.
Nowe przepisy przewidują także obniżenie minimalnej liczby zwolnionych pracowników,
która uprawnia do otrzymania wsparcia, z 500 do 250, co sprawi, że więcej osób będzie mogło
otrzymać pomoc. Inne proponowane zmiany obejmują usprawnienie procesu uruchamiania
środków w celu uproszczenia i skrócenia procedur. Ponadto stopa dofinansowania przez
Fundusz, obecnie na poziomie 60 proc., zostanie dostosowana do najwyższych stóp
dofinansowania EFS+. W wielu przypadkach będzie to oznaczać, że UE może
współfinansować większą część całkowitych kosztów.
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Fundusz „Sprawiedliwość, Prawa i Wartości” UE
Komisja występuje również z wnioskiem o utworzenie nowego Funduszu „Sprawiedliwość,
Prawa i Wartości”, obejmującego programy „Prawa i Wartości” oraz „Sprawiedliwość”.
Fundusz ma dysponować budżetem w wysokości 947 mln euro w ciągu 7 lat – 642 mln euro na
program „Prawa i wartości” i 305 mln euro na program „Sprawiedliwość”.
W czasach, w których społeczeństwa europejskie stoją przed groźbą ekstremizmu,
radykalizacji i podziałów, bardziej niż kiedykolwiek ważne jest wspieranie, wzmacnianie
i obrona sprawiedliwości, praw i wartości UE. Program ten przyczyni się np. do zwalczania
nierówności i dyskryminacji, większej ochrony dzieci oraz do zacieśnienia współpracy sądowej
w celu skuteczniejszego zwalczania przestępczości i terroryzmu. Nowy fundusz wesprze dalszy
rozwój europejskiej przestrzeni sprawiedliwości w oparciu o praworządność, wzajemne
uznawanie i zaufanie. Będzie on również wzmacniać i wspierać kluczową rolę organizacji
pozarządowych i społeczeństwa obywatelskiego w propagowaniu, ochronie i zwiększaniu
świadomości wspólnych wartości UE, a także gwarantowaniu obywatelom korzystania z ich
praw.
Utworzenie nowego funduszu upraszcza dotychczasową sytuację, w której funkcjonowały
trzy różne programy. W szczególności kwestia obywatelstwa obecnie objętego dwoma
programami, zostanie włączona do nowego programu „Prawa i wartości”.
Więcej informacji: https://ec.europa.eu/poland/news/180530_efs_plus_pl
8. 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.
Z możliwości programu Erasmus już korzystają miliony młodych Europejczyków, aby
studiować, szkolić się i odbywać wolontariat za granicą. W ten sposób zdobywają nowe
doświadczenia, poszerzają wiedzę o Europie i zwiększają swoje przyszłe szanse na rynku pracy.
Dysponując dwukrotnie większymi środkami, program Erasmus będzie jeszcze bardziej
skuteczny we wspieraniu kluczowych celów politycznych, takich jak utworzenie do roku 2025
europejskiego obszaru edukacji, wzmocnienie pozycji młodzieży oraz promowanie tożsamości
europejskiej dzięki polityce w dziedzinie młodzieży, edukacji i kultury.
Komisja proponuje zwiększenie budżetu programu Erasmus w latach 2021–2027 do kwoty 30
mld euro, z czego 25,9 mld euro zostanie przeznaczonych na kształcenie i szkolenie, 3,1 mld
euro – na młodych ludzi, 550 mln euro – na sport.
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Cele wniosku Komisji:
 Zwiększenie liczby beneficjentów: podwojenie budżetu programu umożliwi objęcie
wsparciem w latach 2021–2027 nawet 12 milionów osób, czyli trzy razy więcej niż
w bieżącym okresie finansowania. Do beneficjentów programu zalicza się uczniów,
studentów, stażystów, nauczycieli, osoby prowadzące szkolenia, osoby pracujące
z młodzieżą, trenerów sportowych, a także osoby uczące się w ramach kształcenia
i szkolenia zawodowego oraz personel prowadzący kształcenie dorosłych, w tym
również osoby, które uczestniczą w inicjatywie ErasmusPro.
 Dotarcie do osób wywodzących się z różnych środowisk: nowe formaty i łatwiejszy
dostęp dla mniejszych i lokalnych organizacji ułatwią osobom ze środowisk
defaworyzowanych udział w nowym programie.
 Zacieśnienie relacji z resztą świata: zwiększona zostanie również mobilność
i współpraca z państwami trzecimi dzięki połączeniu mobilności fizycznej, mieszanej
i wirtualnej.
 Nacisk na promowanie perspektywicznych dziedzin nauki: w ramach wzmocnionego
programu większa uwaga zostanie skierowana na takie dziedziny, jak: energia
odnawialna, zmiana klimatu, inżynieria środowiska, sztuczna inteligencja
i projektowanie.
 Promowanie tożsamości europejskiej przez podróże: nowa inicjatywa DiscoverEU
stworzy młodym ludziom możliwości poznawania dziedzictwa kulturowego
i różnorodności Europy.
Więcej informacji: https://ec.europa.eu/poland/news/180530_erasmus_pl
9. Kreatywne podejście do kultury
W następnym długoterminowym budżecie UE na lata 2021-2027, Komisja Europejska
proponuje zwiększyć finansowanie programu Kreatywna Europa, który służy wspieraniu
europejskiego sektora kultury i sektora kreatywnego oraz dzieł audiowizualnych, do poziomu
1,85 mld EUR. Powstanie m.in. internetowy katalog filmów europejskich, aby zwiększyć
dostępność i widoczność europejskich dzieł.
Przedstawiona przez Komisje propozycja wzmocnienia unijnego sektora kultury i sektora
kreatywnego skupia się na trzech obszarach: MEDIA – program w ramach Kreatywnej Europy
mający na celu wspieranie europejskiego przemysłu filmowego i innych branż
audiowizualnych.
Kultura i działania międzysektorowe:
I. MEDIA: 1,081 mld EUR przeznacza się na finansowanie projektów audiowizualnych
i pobudzanie konkurencyjności w europejskim sektorze audiowizualnym. Program
MEDIA w dalszym ciągu będzie służył wspieraniu rozwoju, dystrybucji i promocji
europejskich filmów, programów telewizyjnych i gier wideo. W nadchodzących latach
zwiększone zostaną inwestycje w międzynarodową promocję i dystrybucję europejskich
dzieł i innowacyjnych sposobów opowiadania historii, w tym dzieł opartych na
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II.

III.

rzeczywistości wirtualnej. Stworzony zostanie internetowy katalog filmów europejskich,
aby zwiększyć dostępność i widoczność europejskich dzieł.
KULTURA: W nowym budżecie przewidziano 609 mln EUR na promocję europejskiego
sektora kultury i sektora kreatywnego. Powstaną projekty, sieci i platformy współpracy
łączące utalentowanych artystów z całej Europy i ułatwiające twórcom współpracę
transgraniczną.
DZIAŁANIA ŁĄCZĄCE SEKTORY KULTURY I MEDIÓW: 160 mln EUR zostanie
przeznaczonych na finansowanie MŚP i innych organizacji sektora kultury i sektora
kreatywnego. Środki te zostaną także wykorzystane na promowanie współpracy
w dziedzinie polityki kulturalnej w całej UE, promowanie wolnych, zróżnicowanych
i pluralistycznych mediów, wspieranie wysokiej jakości dziennikarstwa oraz rozwijanie
umiejętności korzystania z mediów.

Kultura ma do odegrania pozytywną rolę w budowaniu siły europejskiego społeczeństwa
i gospodarki. Ze względu na cyfryzację i globalną konkurencję, europejski sektor kultury
i sektor kreatywny wymagają silniejszego wsparcia. Skuteczne zachęcanie do tworzenia
produkcji transgranicznych zapewni szerszą dystrybucję i lepsze wykorzystanie technologii
cyfrowych przy zachowaniu europejskiej różnorodności kulturowej i językowej. Ponadto
wzmacniając kulturę i kreatywność europejską, skuteczniej będzie się wspierać wolność
i pluralizm mediów, co ma podstawowe znaczenie dla utrzymania otwartych, włączających
i kreatywnych społeczeństw.
Więcej informacji: https://ec.europa.eu/poland/news/180530_creative_europe_pl
10. Wspólna polityka rolna po 2020 roku
Płatności bezpośrednie pozostaną zasadniczym elementem polityki rolnej, jednak będą
zmniejszone w przypadku kwot powyżej 60 tys. euro i ograniczone do maksymalnego limitu
100 tys. euro na gospodarstwo. KE zaprezentowała założenia wspólnej polityki rolnej po 2020
roku. Państwa UE będą dysponować większą swobodą co do sposobu wykorzystania swoich
środków, co ma pozwolić skuteczniej reagować na problemy rolników i społeczności wiejskich.
W ramach następnego długoterminowego budżetu UE na lata 2021-2027 Komisja
proponuje modernizację i uproszczenie wspólnej polityki rolnej (WPR). Przedstawione przez
Komisję wnioski zakładające budżet w wysokości 365 mld euro, zapewniają, że WPR
pozostanie przyszłościową polityką, nadal wspierającą rolników i społeczności wiejskie oraz
zrównoważony rozwój unijnego rolnictwa, a także odzwierciedlającą ambicje UE w zakresie
ochrony środowiska i działań w dziedzinie klimatu.
Główne elementy wniosków Komisji dotyczących modernizacji i uproszczenia WPR są
następujące:
Nowy sposób pracy: Państwa członkowskie będą dysponowały większą swobodą co do
sposobu wykorzystania swoich przydziałów środków, co pozwoli im na opracowanie
dostosowanych do swoich potrzeb programów tak, aby jak najskuteczniej reagować na
problemy rolników i szerszych społeczności wiejskich. Państwa członkowskie będą miały
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również możliwość przesunięcia do 15 proc. środków przydzielonych w ramach WPR z filaru
płatności bezpośrednich do filaru rozwoju obszarów wiejskich i odwrotnie, tak aby zapewnić
finansowanie priorytetów i działań określonych dla tych filarów.
Sprawiedliwsze traktowanie poprzez lepsze ukierunkowanie wsparcia: Płatności
bezpośrednie pozostaną zasadniczym elementem polityki rolnej, co zapewni rolnikom
stabilność i przewidywalność. Priorytetem będzie wspieranie małych i średnich gospodarstw
rolnych, które stanowią większość w sektorze rolnym UE oraz pomoc dla młodych rolników.
Większy poziom w zakresie ochrony środowiska i działań w dziedzinie klimatu:
W ramach proponowanych dziś ogólnounijnych celów uwzględniono zmianę klimatu, zasoby
naturalne, różnorodność biologiczną, siedliska i krajobrazy. Wsparcie dochodów rolników jest
uzależnione od stosowania praktyk rolniczych przyjaznych dla środowiska i klimatu, a nowa
WPR będzie wymagała od rolników zwiększenia poziomu ambicji poprzez działania zarówno
obowiązkowe, jak i te oparte na systemie zachęt.
Większe wykorzystanie wiedzy i innowacji: Zmodernizowana WPR będzie
wykorzystywać wszystkie najnowsze technologie, aby pomóc zarówno rolnikom, jak
i administracji publicznej.
Aby środki UE mogły zacząć jak najszybciej przynosić praktyczne rezultaty, a rolnicy
uzyskali niezbędną pewność i mogli się cieszyć przewidywalnością w odniesieniu do swojej
działalności i podejmowania decyzji inwestycyjnych, konieczne jest szybkie osiągnięcie
porozumienia w sprawie ogólnego długoterminowego budżetu UE i powiązanych wniosków
sektorowych.
Opóźnienia podobne do tych, które wystąpiły na początku bieżącego okresu budżetowego
2014-2020, oznaczałyby, że rolnicy i administracje krajowe nie będą mogli czerpać korzyści
z nowej WPR w związku z ograniczeniem biurokracji, większą elastycznością i lepszymi
wynikami. Wszelkie opóźnienia w zatwierdzeniu przyszłego budżetu opóźniłyby także
realizację tysięcy potencjalnych nowych projektów w całej UE, mających na celu wsparcie
rolników i społeczności wiejskich i dotyczących szeregu kwestii – od poprawy ochrony
środowiska po zachęcanie nowych rolników do podjęcia działalności.
Więcej informacji: https://ec.europa.eu/poland/news/180601_cap_pl
11. Łącząc Europę na nową dekadę
W nadchodzącej dekadzie o niemal 50 proc. wzrośnie finansowanie inwestycji
w ogólnoeuropejskie sieci infrastruktury transportowej (30,6 mld euro), energetycznej (8,7 mld
euro) i cyfrowej (3 mld euro). Komisja Europejska proponuje kontynuację instrumentu „Łącząc
Europę”. W jego ramach realizowany jest m.in. projekt Rail Baltica, mający połączyć pięć
milionów ludzi w regionie Morza Bałtyckiego.
Proponowane 42,3 mld euro to wzrost o 47 proc. w porównaniu z okresem 2014-2020,
pokazując zaangażowanie UE w tworzenie dobrze połączonej i zintegrowanej Unii, gdzie
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obywatele i przedsiębiorstwa mogą w pełni korzystać z zalet swobodnego przepływu
i jednolitego rynku. Jeśli chodzi o lata 2021-2027, Komisja proponuje zwiększenie
środowiskowego wymiaru instrumentu „Łącząc Europę”, zamierzając przeznaczyć 60 proc.
jego budżetu jako wkład w realizację celów klimatycznych. Pomoże to wzmocnić unię
energetyczną, wypełnić zobowiązania UE wynikające z porozumienia paryskiego i umocnić
wiodącą pozycję Europy na arenie międzynarodowej w walce ze zmianą klimatu.
Wniosek Komisji ma na celu lepszą integrację sektorów transportu, energii i technologii
cyfrowych, aby przyspieszyć dekarbonizację i cyfryzację gospodarki UE. Rozwiązania
w zakresie ekologicznej mobilności – takie jak mobilność elektryczna – wymagają m.in. ścisłej
integracji sektora transportu i sektora energetycznego. Inne przykłady obejmują pojazdy
zautomatyzowane, magazynowanie energii oraz inteligentne sieci.
Sektor transportu: bezpieczna, czysta i oparta na sieci mobilność
Instrument „Łącząc Europę” będzie wspierać inteligentną, zrównoważoną, sprzyjającą
włączeniu społecznemu i bezpieczną mobilność, zgodnie z wnioskami zawartymi w pakiecie
„Europa w ruchu” oraz polityką UE w zakresie infrastruktury transportowej. Pomoże on na
przykład w dekarbonizacji transportu poprzez priorytetowe traktowanie przyjaznych dla
środowiska rodzajów transportu (takich jak transport kolejowy) oraz rozwijaniu punktów
ładowania pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi. Proponuje się również położenie
większego nacisku na modernizację sieci, w szczególności, aby uczynić ją bardziej bezpieczną
i niezawodną. Część budżetu (11,3 mld euro) zostanie zarezerwowana dla państw
członkowskich uprawnionych do korzystania z Funduszu Spójności, co jest konkretnym
wyrazem europejskiej solidarności.
Po raz pierwszy w historii instrument „Łącząc Europę” zapewni również wsparcie
w wysokości 6,5 mld euro dla podwójnego, cywilno-wojskowego zastosowania technologii
infrastruktury transportowej. Celem jest dostosowanie europejskiej sieci transportowej do
wymogów wojskowych oraz poprawa mobilności wojskowej w UE. Będzie to ważny wkład
w utworzenie w pełni funkcjonującej unii obrony do roku 2025, która jest priorytetem
politycznym obecnej Komisji.
Energia: przystępna cenowo, bezpieczna i zrównoważona
W sektorze energii nowy instrument „Łącząc Europę” pozwoli na stworzenie rzeczywistej
unii energetycznej i wspieranie transformacji sektora energetycznego zgodnie z celami
zawartymi w pakiecie „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”. Umożliwi to Europie
zachowanie pozycji lidera w dziedzinie przechodzenia na czystą energię zgodnie z priorytetem
politycznym Komisji Junckera, jakim jest uczynienie Europy światowym liderem w zakresie
energii odnawialnej.
W tym celu nowy element budżetu będzie wspierać współpracę między państwami
członkowskimi w zakresie transgranicznych projektów dotyczących wytwarzania energii
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odnawialnej, aby promować strategie wdrażania gotowych do wprowadzenia na rynek
technologii pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Program nadal będzie wspierać
kluczowe transeuropejskie sieci infrastruktury, co pozwoli na dalszą integrację wewnętrznego
rynku energii, zwiększenie interoperacyjności sieci w wymiarze ponadgranicznym
i ponadsektorowym, a także ułatwienie dekarbonizacji i zagwarantowanie bezpieczeństwa
dostaw energii.
Sektor technologii cyfrowych: sieć szerokopasmowa
Instrument „Łącząc Europę” będzie wspierać nowoczesną infrastrukturę cyfrową, która
stanowi podstawy dla funkcjonowania jednolitego rynku cyfrowego. Cyfryzacja przemysłu
europejskiego i modernizacja takich sektorów jak transport, energia, opieka zdrowotna
i administracja publiczna zależą od powszechnego dostępu do niezawodnych, przystępnych
cenowo, wysokiej jakości sieci o dużej lub bardzo dużej przepustowości. Wraz ze zwiększonym
zapotrzebowaniem na sieci o dużej przepustowości i infrastrukturę w zakresie łączności
elektronicznej, nowy instrument „Łącząc Europę” będzie w większym stopniu ukierunkowany
na infrastrukturę łączności cyfrowej.
Więcej informacji: https://ec.europa.eu/poland/news/180606_CEF_pl
12. Rybołówstwo nadal ze wsparciem UE
Nowy Europejski Fundusz Morski i Rybacki będzie w dalszym ciągu wspierał europejski
sektor rybołówstwa w zmianie praktyk połowowych na bardziej zrównoważone, ze
szczególnym naciskiem na wspieranie rybaków zajmujących się łodziowym rybołówstwem
przybrzeżnym. Pomoże również uwolnić potencjał wzrostu gospodarczego zrównoważonej
niebieskiej gospodarki, tak aby zapewnić społecznościom nadbrzeżnym bardziej dostatnią
przyszłość. Po raz pierwszy przyczyni się także do wzmocnienia międzynarodowego
zarządzania oceanami w celu zwiększenia bezpieczeństwa i czystości mórz, ochrony na nich
oraz zrównoważonego zarządzania nimi. Na koniec Komisja zwiększa wpływ funduszu na
środowisko, kładąc nacisk na ochronę ekosystemów morskich oraz przewidując wkład
w wysokości 30 proc. jego budżetu na łagodzenie zmiany klimatu i dostosowanie się do niej,
zgodnie ze zobowiązaniami porozumienia paryskiego.
Rybołówstwo ma ogromne znaczenie z punktu widzenia źródeł utrzymania i dziedzictwa
kulturowego wielu społeczności nadbrzeżnych w UE. Wraz z akwakulturą rybołówstwo wnosi
także wkład w zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego i wyżywienia. W szczególności
celem funduszu będzie wspieranie łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego, które jest
prowadzone przez statki rybackie o długości poniżej 12 metrów i które stanowi połowę
zatrudnienia w sektorze rybołówstwa w Europie. Od czasu przeprowadzenia reformy wspólnej
polityki rybołówstwa w 2014 r. dokonano postępów, jeśli chodzi o przywrócenie właściwej
liczebności stad ryb, poprawę rentowności branży rybackiej w UE i ochronę ekosystemów
morskich. Nowy fundusz będzie nadal wspierać realizację tych celów społecznogospodarczych i środowiskowych.
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Jeśli chodzi o gospodarkę morską, Komisja proponuje zwiększenie wsparcia w porównaniu
z okresem 2014-2020. Jest to sektor gospodarki o dużym potencjale, wartość jego produkcji
światowej szacuje się dzisiaj na 1,3 bln euro, a do 2030 r. wartość ta może jeszcze ponad
dwukrotnie wzrosnąć. Fundusz morski umożliwi inwestowanie w nowe morskie rynki,
technologie i usługi, takie jak energia oceaniczna i biotechnologia morska. Społeczności
nadbrzeżne otrzymają większe i szerzej zakrojone wsparcie na rzecz tworzenia partnerstw
lokalnych i transferu technologii we wszystkich sektorach niebieskiej gospodarki, w tym także
w sektorze akwakultury i turystyki przybrzeżnej.
W kontekście programu działań ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030
Unia zobowiązała się również na szczeblu międzynarodowym, że zadba o bezpieczeństwo
i czystość mórz i oceanów, ochronę na nich oraz bardziej zrównoważone zarządzanie nimi.
Nowy Europejski Fundusz Morski i Rybacki będzie wspierać wywiązywanie się z tych
zobowiązań, co pomoże ulepszyć międzynarodowe zarządzanie oceanami. Zapewni on m.in.
niezbędne środki finansowe w celu poprawy nadzoru morskiego, bezpieczeństwa i współpracy
straży przybrzeżnej.
Więcej informacji: https://ec.europa.eu/poland/news/180612_fisheries_pl
13. Eurobarometr: Dobre perspektywy dla UE
Coraz więcej obywateli UE ma poczucie, że odnieśli korzyści z najważniejszych strategii
politycznych Unii, a dwie trzecie Europejczyków opowiada się za silną UE w obszarze
wymiany handlowej. Ponadto większość Europejczyków pozytywnie postrzega UE, zaś
odsetek osób, które mają poczucie, że ich głos się liczy, jest najwyższy od 2004 r.
Europejczycy nadal wyrażają pozytywną opinię na temat stanu gospodarki europejskiej
(50 proc., +2 punkty procentowe od jesieni 2017 r. w porównaniu do 37 proc., -2, osób
wyrażających opinię negatywną) – jest to najwyższy wynik od 2007 r. W 25 państwach
członkowskich większość respondentów twierdzi, że sytuacja gospodarki europejskiej jest
dobra (jesienią 2017 r. były to 23 państwa).
Po raz pierwszy od wiosny 2007 r. pozytywne opinie na temat sytuacji gospodarki krajowej
(49 proc., +1) przeważają nad opiniami negatywnymi (47 proc., -2). Od jesieni 2017 r.
pozytywne odczucia dotyczące gospodarki wzrosły w 18 państwach członkowskich, na czele
z Portugalią (43 proc., +10), Irlandią (79 proc., +7), Finlandią (77 proc., +6) i Litwą (38 proc.,
+6). Opinie różnią się pomiędzy państwami członkowskimi. Na przykład w Holandii
i w Luksemburgu sytuację gospodarki krajowej dobrze ocenia 93 proc. obywateli, podczas gdy
w Grecji odsetek ten wynosi zaledwie 2 proc.
Poparcie dla unii gospodarczej i walutowej oraz dla waluty euro utrzymuje się na
rekordowo wysokim poziomie: trzy czwarte respondentów (74 proc.) w strefie euro wspiera
jedną walutę UE.
Zaufanie do UE wzrasta (42 proc., +1) i jest na najwyższym poziomie od jesieni 2010 r.
Większość respondentów ma zaufanie do UE w 15 państwach członkowskich. Zaufanie do UE
18
Departament Współpracy Międzynarodowej
Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli

jest największe na Litwie (66 proc.), w Portugalii i Danii (po 57 proc.) oraz w Luksemburgu
i Bułgarii (po 56 proc.). Od jesieni 2017 r. zaufanie do UE zwiększyło się w 19 państwach,
w szczególności w Portugalii (57 proc., +6) i Słowenii (44 proc., +6), natomiast spadło
w sześciu krajach, w szczególności w Belgii (47 proc., -6), na Węgrzech (44 proc., -5) i na
Słowacji (44 proc., -4).
40 proc. Europejczyków ma pozytywny obraz UE (37 proc. ma do UE stosunek neutralny,
a jedynie 21 proc. – negatywny). Takie pozytywne postrzeganie odnotowano w 15 państwach
członkowskich, przy czym najwyższy odsetek zarejestrowano w Irlandii (64 proc.), Bułgarii
i Portugalii (po 56 proc.) oraz w Luksemburgu (54 proc.).
Zaufanie do UE jest nadal wyższe niż zaufanie do krajowych rządów lub parlamentów.
42 proc. Europejczyków ufa Unii Europejskiej, a 34 proc. ufa swojemu krajowemu
parlamentowi i rządowi krajowemu.
Większość Europejczyków jest optymistycznie nastawiona do przyszłości UE (58 proc.,
+1). Tak jest w przypadku wszystkich państw członkowskich z wyjątkiem dwóch: Grecji (gdzie
mimo wzrostu optymizmu o pięć punktów procentowych, 53 proc. respondentów jest
nastawionych pesymistycznie w porównaniu do 42 proc. nastawionych optymistycznie) oraz
Zjednoczonego Królestwa (48 proc. w porównaniu do 43 proc.). Optymizm jest największy
w Irlandii (84 proc.), Portugalii (71 proc.), Luksemburgu (71 proc.) oraz na Malcie, Litwie
i w Danii (po 70 proc.). Na przeciwległym końcu skali znalazły się Francja (48 proc.) oraz Cypr
i Włochy (po 54 proc.).
Dwa największe osiągnięcia UE to według Europejczyków „swobodny przepływ osób,
towarów i usług na terytorium UE” (58 proc.) oraz „pokój panujący wśród państw
członkowskich UE” (54 proc.). Ponadto 70 proc. Europejczyków czuje się obywatelami UE.
Po raz pierwszy od wiosny 2010 r. pogląd ten podziela większość we wszystkich państwach
członkowskich.
Głównym wyzwaniem, przed jakim stoi obecnie UE (38 proc., -1), jest imigracja.
Na drugim miejscu wymieniany jest terroryzm (29 proc., -9), który nadal plasuje się przed
sytuacją gospodarczą (18 proc., +1), stanem finansów publicznych państw członkowskich
(17 proc., +1) czy bezrobociem (14 proc., +1).
Na szczeblu krajowym najważniejsze problemy to nadal bezrobocie (25 proc., bez zmian),
zdrowie i zabezpieczenie społeczne (23 proc., +3) oraz imigracja (21 proc., -1). Zdrowie
i zabezpieczenie społeczne osiągnęło nowy rekordowy wynik i obecnie jest na drugim miejscu
wśród odpowiedzi respondentów, po raz pierwszy od wiosny 2007 r.
W porównaniu z wiosną 2014 r. więcej obywateli odczuwa korzyści z kluczowych
inicjatyw unijnych, takich jak zniesienie lub ograniczenie kontroli granicznych podczas
podróży za granicę (53 proc., +1), tańsze rozmowy z telefonu komórkowego w innym kraju UE
(48 proc., +14), wzmocnienie praw konsumentów przy zakupie towarów lub usług w innym
kraju UE (37 proc., +13) czy wzmocnienie praw pasażerów linii lotniczych (34 proc., +12).
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Standardowe badanie Eurobarometr z wiosny 2018 r. (EB 89) przeprowadzono w formie
bezpośrednich wywiadów w dniach od 17 do 28 marca 2018 r. W badaniu wzięło udział 33 130
osób ze wszystkich państw członkowskich UE i z krajów kandydujących.
Więcej informacji: https://ec.europa.eu/poland/news/180614_eurobarometer_pl
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II.

Z BIURA W BRUKSELI

W okresie sprawozdawczym dyrektor Biura Regionalnego w Brukseli uczestniczyła
w szeregu spotkań, w tym nt. przygotowań do nadchodzących wydarzeń informacyjnopromocyjnych organizowanych zarówno przez Biuro Regionalne Województwa WarmińskoMazurskiego, jak i Dom Polski Wschodniej.
1. Konferencja „Dobre zarządzanie dla Polityki spójności”
24 maja dyrektor Biura w Brukseli wzięła udział w konferencji Dobre zarządzanie dla
Polityki spójności zorganizowanej przez Komisję Europejską. Uczestniczyli w niej członkowie
rządów państw członkowskich, Parlamentu Europejskiego i Komitetu Regionów,
przedstawiciele władz regionalnych i ich międzynarodowych stowarzyszeń. Komisję
Europejską reprezentowali: Karmenu Vella, Komisarz ds. Środowiska, Gospodarki Morskiej
i Rybołówstwa, przedstawiciele DG REGIO oraz DG EMPLOYMENT. Polskę reprezentował
Jerzy Kwieciński, Minister Inwestycji i Rozwoju.
Karmenu Vella, Komisarz ds. Środowiska, Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa,
rozpoczynając konferencję poinformował, że Organizacja Współpracy Gospodarczej
i Rozwoju (OECD) we współpracy z DG REGIO rozpoczyna realizację projektu pilotażowego
mającego na celu wsparcie budowania kompetencji w zakresie zarządzania programami
Polityki Spójności. Wybrano 5 instytucji zarządzających: Instytucję Zarządzającą Regionalnym
Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego, IZ z: Bułgarii – PO Regiony i Wzrost,
Grecji – PO Transport, Infrastruktura, Środowisko i Zrównoważony Rozwój, Hiszpanii – PO
ERDF Extremadura, Chorwacji – PO Konkurencyjność i Spójność. W ramach tej inicjatywy
planuje się wypracowanie nowych, innowacyjnych metod zarządzania.
Pascal Boijmans, Szef Wydziału w DG REGIO, podkreślił, że wysokie kompetencje
administracji publicznej są warunkiem efektywnego wdrażania polityk publicznych. Do
wdrażania Polityki spójności konieczni są wykwalifikowani urzędnicy i sprawna organizacja
oparta na wielopoziomowym zarządzaniu. Budowanie zdolności administracyjnych na
potrzeby nowej perspektywy finansowej musi rozpocząć się już teraz. Pascal Boijmans
zadeklarował bliską współpracą z IZ na rzecz wdrożenia map drogowych tworzenia potencjału
administracyjnego.
John Bachtler, Dyrektor Centrum Badania Polityk Europejskich, przedstawił wyniki badań
na temat znaczenia kompetencji w zarządzaniu funduszami UE, przeprowadzonych wspólnie
z Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego
(EUROREG). Na poziomie IZ kluczowym czynnikiem jest przywództwo (jego stabilność,
doświadczenie lidera, sposób stawiania celów, motywacja, refleksja i informacja zwrotna na
temat wyników pracy, system awansów, stymulacja do nauki, zewnętrzna wymiana wiedzy).
Badanie wskazuje, że kluczowe dla poprawy wyników Polityki Spójności jest budowanie
kompetencji zaangażowanych instytucji poprzez doskonalenie: przywództwa, jasnego podziału
kompetencji i odpowiedzialności w zarządzaniu, planowania procesu wdrażania i angażowania
zespołu. Wyciąg z raportu w języku angielskim jest dostępny pod adresem:
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http://www.euroreg.uw.edu.pl/dane/web_euroreg_publications_files/6193/smeriglio_sliwows
ki_bachtler_lessons4cp.pdf
Poprawa jakości zarządzania w administracji publicznej została włączona do agendy
politycznej UE. Komisja dostrzegła jej rangę jako istotnego czynnika rozwoju i jednocześnie
efektywności realizacji PS. Prowadzi teraz przyspieszone prace nad sposobami mierzenia tego
czynnika. Wszystkie prezentowane mapy pokazują Polskę wśród krajów o niskiej jakości
rządzenia (w jednym rankingu szczególnie wyróżniono Polskę Wschodnią).
Niebezpieczne tezy dla Polski, w tym dla województwa warmińsko-mazurskiego
zawierało wstąpienie prof. Pose (eksperta KE) wskazujące, jako właściwe dla regionów słabo
zarządzanych, priorytet inwestycji w kapitał ludzki w stosunku do inwestycji
infrastrukturalnych, a także górny limit euro na mieszkańca stanowiący granicę efektywności
interwencji PS.
Minister Kwieciński podkreślił w swoim wystąpieniu, że Polska ma problem
z najsłabszymi gospodarczo regionami, które odnotowują również bardzo słabe wyniki
wdrażania PS, co jego zdaniem odzwierciedla poziom zarządzania instytucjami
zarządzającymi. Ponadto Minister Kwieciński zaznaczył, że PS nie może być postrzegana
jedynie jako najważniejsza polityka inwestycyjna UE, lecz przede wszystkim jako polityka
jednocząca UE. Wydaje się, że w tej sytuacji konieczne jest przygotowanie się do kolejnego
okresu programowania poprzez przeanalizowanie stosowanych w IZ narzędzi zarządzania,
w tym wprowadzenie nowoczesnych metod i narzędzi opierających się na certyfikowanych
metodykach zarządzania projektami. Duże znaczenie, zdaniem KE, ma również stosowanie
najnowszej wiedzy z zakresu zarządzania kadrami.
2. Spotkanie informacyjne nt. kolejnej Wieloletniej Perspektywy Finansowej
23 maja w Biurze Promocji Nauki PolSCA PAN w Brukseli odbyło się spotkanie
informacyjne nt. kolejnej Wieloletniej Perspektywy Finansowej. Gościem spotkania była
dr Magdalena Sapała z European Parliamentary Research Service (EPRS). Utworzone w 2013
roku biuro analiz Parlamentu Europejskiego, na prośbę Posłów do Parlamentu Europejskiego,
zajmuje się wyszukiwaniem i opracowywaniem różnego rodzaju informacji, zestawień
statystycznych, a także organizowaniem wydarzeń o charakterze informacyjnym.
Dr Sapała podzieliła się z uczestnikami spotkania spostrzeżeniami nt. propozycji nowych
WRF, opublikowanej przez KE w dniu 2 maja br. Podstawą do dyskusji była tabela
prezentująca najważniejsze dane liczbowe, bazujące na cenach obowiązujących w roku 2018.
Jak podkreśliła Pani Sapała wyliczenia zaprezentowane przez KE należy traktować jako
szacunkowe, gdyż za dużo jest niewiadomych, aby mogły to być dane rzetelne i miarodajne.
Na przykład trudno jest porównywać zaplanowane zobowiązania bo nie znamy całości
alokowanych sum a jedynie ok. 80%, ponadto przywoływana od czasu poprzedniej
perspektywy wartość budżetu UE stanowiąca 1% PKB nie jest kwotą stałą, gdyż dochód UE
się zmienia. Nie sposób jest także przeprowadzić porównania między aktualną i przyszłą
perspektywą finansową, ponieważ do zakończenia aktualnej perspektywy pozostało jeszcze 1,5
roku i trudno przewidzieć wysokość rzeczywiście wykorzystanych środków. Wyliczenia KE
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nie uwzględniają także inflacji. Wszystko to powoduje, że wartości liczbowe podane przez KE
należy traktować orientacyjnie. Na pewno zmniejszony będzie Fundusz Spójności (jednym
z głównych powodów jest znacząca poprawa infrastruktury na przestrzeni ostatnich lat) – przy
tej okazji dr Sapała zauważyła, że Fundusz Spójności jest bardzo często mylony bądź
utożsamiany z Polityką Spójności i zaapelowała o uważność w upowszechnianiu informacji na
ten temat.
Dr Sapała zdementowała także pojawiające się ostatnio spekulacje, że Polska stanie się
unijnym płatnikiem netto. Polska nadal będzie beneficjentem środków unijnych i jej wkład
finansowy będzie mniejszy niż finalnie przyznane środki.
Według przewidywań dr Sapały, z uwagi na brak gotówki, należy się liczyć z ryzykiem
zatoru w płatnościach na przełomie aktualnych i przyszłych WRF. Wynika to z faktu, że obecna
perspektywa jest mocno opóźniona (późny start, a więc i mocno spóźniona realizacja), a kolejną
niewiadomą jest nie tylko termin przyjęcia nowych WRF, ale jeszcze istotniejsza kwestia ich
przyjęcia lub odrzucenia przez nowy skład Parlamentu Europejskiego po wyborach w maju
2019 roku.
Dr Sapała przypomniała także, że od 1986 r. nie było reformy finansów UE. Nowe WRF
stwarzają taką możliwość, z której KE skorzystała (np. podatek od plastiku, VAT,
praworządność). Tutaj należy podkreślić, że nie wiadomo czy propozycje te zostaną utrzymane.
Nieoficjalnie mówi się o tym, że pewne zapisy być może będą traktowane jako karty
przetargowe podczas negocjacji WRF między poszczególnymi instytucjami (np. kwestia
praworządności, z której być może KE zrezygnuje w zamian za inne ustępstwa). W ocenie
dr Sapały opracowany przez KE projekt WRF to krok w dobrą stronę, zważywszy, że aktualny
budżet UE jest przestarzały, skomplikowany i od dawna niereformowany.
Swoistą „biblią” jest tzw. „Omnibus”, czyli rozporządzenie dot. wydatkowania środków
UE zawierające uproszczenia unijnych polityk i programów. Aktualnie trwa rewizja tego
rozporządzenia, głosowanie odbędzie się w lipcu br., prawdopodobnie część zaleceń wejdzie
w życie od września, natomiast pozostała część w nowej perspektywie.
Na zakończenie swojej prezentacji dr Sapała potwierdziła, że planowana jest redukcja
ilości programów europejskich z obecnych 58 do ok. 34 – przy czym niektóre zostaną
połączone, a niektóre zlikwidowane. Wynika to z konieczności wprowadzenia porządku, gdyż
aktualnie niektóre narzędzia wsparcia są rozproszone tj. ujęte w różnych programach i trudno
jest w związku z tym oszacować wysokość wszystkich środków przeznaczonych np. na walkę
z bezrobociem czy wydatkowanych na młodzież. Planowany jest też nowy program „Invest
EU” – szczegóły nie są jeszcze znane.
Ponadto dr Sapała dodała, że nie ma obecnie w planach stworzenia nowego dokumentu
będącego kontynuacją strategii Europa 2020. Natomiast odbyła się debata „Future of Europe”,
stworzono białą księgę i 5 scenariuszy. Są także deklaracja bratysławska i deklaracja rzymska.
Ponadto nowe WRF traktowane są jako swoiste „narzędzie strategiczne”. Na maj 2019 roku
planowane było nieformalne spotkanie w Sybinie (Rumunia), gdzie miano ustalać dalsze
decyzje.
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Kończąc spotkanie dr Magdalena Sapała przypomniała, że EPRS jest również do usług
województw, gdyż ma obowiązek odpowiadać na zapytania członków Europejskiego Komitetu
Regionów.
3. Debata poświęcona przyszłej Wspólnej Polityce Rolnej
14 czerwca dyrektor Biura w Brukseli wzięła udział w spotkaniu eksperckim
zorganizowanym przez Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE. Debata poświęcona przyszłej
Wspólnej Polityce Rolnej zorganizowana została w ramach serii spotkań pt. „EU Budget
Talk”. W dyskusji wzięli udział prof. Andrzej Babuchowski, prezes Instytutu Innowacji
Przemysłu Mleczarskiego, były wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi oraz Yves Madre,
przedstawiciel Farm Europe, były doradca komisarza ds. rolnictwa. Debatę moderowała Beata
Płomecka, korespondentka Polskiego Radia. Dyskusja skoncentrowała się na skutkach redukcji
finansowania WPR po 2020 r. i wyzwań dla rolników w różnych państwach członkowskich.
4. O afrykańskim pomorze świń (ASF) w Parlamencie Europejskim
Bardzo ważnym zagadnieniem dla rolników jest obecnie Afrykański Pomór Świń.
O zagrożeniach związanych z występowaniem w Polsce i Europie tego wirusa oraz o sposobach
jego zwalczania rozmawiano w dniu 19 czerwca w Parlamencie Europejskim podczas
seminarium zorganizowanego przez europosła Krzysztofa Hetmana. W spotkaniu wzięli udział
eksperci reprezentujący instytuty weterynaryjne, hodowcy i samorządowcy z Polski, Hiszpanii
i Ukrainy oraz przedstawiciel Komisji Europejskiej DG SANTE, zajmującej się zdrowiem
i bezpieczeństwem żywności.
Wszyscy mówcy podkreślali, jak ogromnym zagrożeniem dla gospodarki europejskiej jest
afrykański pomór świń i jeśli nie podejmie się dużo bardziej zdecydowanych działań, to tylko
kwestią czasu jest, kiedy dotrze ona do Europy Zachodniej. Jednym z rozwiązań może być
drastyczne ograniczenie populacji dzików na terenach występowania afrykańskiego pomoru
świń. Wszyscy prelegenci postulowali, aby na terenach objętych afrykańskim pomorem świń
ogłosić stan klęski żywiołowej i wprowadzić zarządzanie kryzysowe. Na tych obszarach mamy
do czynienia z ogromnymi ludzkimi tragediami, likwidowane są całe hodowle, rolnicy tracą
często jedyne źródło dochodu.
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WYDARZENIA W DOMU POLSKI WSCHODNIEJ
Bieżąca praca Domu Polski Wschodniej skupia się na przygotowaniach do drugiej edycji
zawodów biegowych „Polish Run”. Celami, organizowanej przez Dom Polski Wschodniej
w Brukseli i Ambasadę RP w Królestwie Belgii, drugiej edycji polskiej imprezy biegowej za
granicą jest promocja Polski, Regionów Polski Wschodniej i innych wspaniałych części
naszego kraju, aktywizacja ludzi kochających sport amatorsko i zawodowo, propagowanie
zdrowego i sportowego trybu życia.
Do udziału w biegu zaproszeni są przedstawiciele instytucji europejskich, dyplomatów państw
posiadających swoje placówki w Brukseli, mieszkańcy Belgii i wszyscy amatorzy biegania.
DPW bardzo liczy na udział Polonii i jej międzynarodowych przyjaciół. Bieg jest otwarty
zarówno dla dzieci, początkujących, jak również dla ambitnych i profesjonalnych biegaczy. –
ulicznych i górskich, średniodystansowców i ultrasów. Stałych bywalców biegów jak
i debiutantów.
Wydarzenie odbywać się będzie w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu, który jest
inicjatywą Komisji Europejskiej, mającą promować sport i aktywność fizyczną w całej Europie.
Tydzień ten ma zapoczątkować nowe działania oraz opierać się na już istniejących, udanych
przedsięwzięciach o charakterze europejskim, krajowym, regionalnym lub lokalnym.
Ta ogólnoeuropejska kampania realizowana pod hasłem #BeActive (Bądź aktywny) ma
zachęcić obywateli do aktywnego trybu życia w ciągu obchodów Tygodnia oraz przez cały rok.
Sportowy program imprezy obejmie biegi na dystansach 400 m i 800 m dla najmłodszych,
treningi piłki nożnej pod okiem profesjonalistów, bieg główny na dystansie 10 km oraz szereg
wydarzeń towarzyszących sprzyjających piknikowemu charakterowi wydarzenia.
Bieg jest niezwykły także z uwagi na specjalne nagrody dla zwycięzców poszczególnych
kategorii. W naszym biegu liczy się przede wszystkim wspaniała atmosfera i dobra zabawa.
Chcemy przybliżyć piękno i niezwykłą historią naszego kraju. Zwycięzcy zostaną m.in.
zaproszeni do spędzenia niezapomnianych chwil w Polsce. Nasi partnerzy zapewniają wiele
okolicznościowych nagród rzeczowych, wśród których znajdą się np. bezpłatne vouchery
pobytowe w najlepszych polskich hotelach, spa, uzdrowiskach.
Z początkiem maja 2018 r. z inicjatywy Domu Polski Wschodniej w Brukseli i Ambasady RP
w Królestwie Belgii powołana została grupa biegowa #PolishRunTeam. Stworzona została
specjalnie dla wszystkich polskich biegaczek i biegaczy w Belgii i Europie Zachodniej w celu
lepszej komunikacji, wzajemnej motywacji, a przede wszystkim, aby wspólnie trenować
i biegać! Działamy na Facebooku gdzie informujemy o najbliższych treningach, piszemy
o bieganiu, trenowaniu i wspólnej pasji.
Więcej informacji na stronie: www.polishrun.eu
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III.

ZAPROSZENIA, PROGRAMY, PROJEKTY, STAŻE, STYPENDIA

1. Nagroda Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego
Tegoroczna Nagroda Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego za wybitne
działania społeczeństwa obywatelskiego będzie dedykowana Tożsamości, Wartościom
Europejskim i Dziedzictwu Kulturowemu w Europie.
Wydarzenia na świecie w ostatnich latach miały duży wpływ na życie polityczne
i społeczne w Europie, stając się testem dla europejskiego projektu. Podziały wewnętrzne
w Europie, poczucie niezadowolenia wśród obywateli i gwałtowny wzrost zjawiska migracji
pojawiły się w momencie, gdy ani społeczeństwa, ani rządy sprawujące władzę na różnych
poziomach w państwach członkowskich nie były przygotowane na taki rozwój sytuacji.
W tym kontekście należy szczególnie podkreślić aktywną rolę organizacji społeczeństwa
obywatelskiego w promowaniu potencjału europejskiego dziedzictwa kulturowego. Działania
te pozwalają na wzmocnienie w społeczeństwach poczucia tożsamości i podkreślenie
różnorodności, która jest fundamentem europejskiej historii.
Przyznając Nagrodę dla Społeczeństwa Obywatelskiego w 2018 r., Europejski Komitet
Ekonomiczno-Społeczny pragnie wyróżnić innowacyjne projekty, dzięki którym osiągnięto
znaczące postępy w takich dziedzinach jak:
 podnoszenie świadomości na temat aspektów i bogactwa tożsamości europejskiej,
 wykorzystanie pełnego potencjału bogactwa kulturowego Europy,
 ułatwianie dostępu do europejskiego dziedzictwa kulturowego,
 promowanie wartości europejskich takich jak poszanowanie godności ludzkiej i praw
człowieka, wolności, demokracji, równości i praworządności.
Nagrodą w wysokości 50 tys. euro zostanie uhonorowanych maksymalnie pięciu laureatów.
Termin zgłaszania kandydatur upływa 7 września 2018 r. Ceremonia wręczenia nagród
odbędzie się 13 grudnia 2018 r. w Brukseli.
O Nagrodę EKES-u dla Społeczeństwa Obywatelskiego mogą ubiegać się wszystkie
organizacje społeczeństwa obywatelskiego oficjalnie zarejestrowane w Unii Europejskiej, które
działają na szczeblu lokalnym, krajowym, regionalnym lub europejskim. W konkursie mogą
wziąć udział również osoby fizyczne.
Formularz wniosku można znaleźć na stronie internetowej EKSE poświęconej Nagrodzie
EKES-u dla Społeczeństwa Obywatelskiego 2018.
Przyznawana po raz dziesiąty Nagroda EKES-u dla Społeczeństwa Obywatelskiego ma na
celu wyróżnienie i wsparcie konkretnych inicjatyw i dokonań organizacji lub osób
indywidualnych, które wniosły znaczący wkład w promowanie wspólnych wartości, spójności
i integracji europejskiej.
Więcej informacji: https://ec.europa.eu/poland/events/180611_ekes_pl
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2. Youth4Regions
Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej (DG REGIO)
zaprasza studentów dziennikarstwa z całej Unii do wzięcia udziału w konkursie
organizowanym w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast. Nagrodą dla
najlepszych będzie wyjazd do Brukseli oraz udział w szkoleniach.
Studenci dziennikarstwa mogą przesyłać swoje najlepsze artykuły lub nagrania wideo,
poświęcone projektom współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego (EFRR) lub Funduszu Spójności. W konkursie wybranych zostanie 28 studentów
(po jednym z każdego państwa członkowskiego).
Nagroda to wyjazd do Brukseli na Europejski Tydzień Regionów i Miast w październiku
2018 roku – najważniejsze europejskie wydarzenie poświęcone polityce spójności, w którym
co roku udział bierze wielu, krajowych i lokalnych polityków oraz dziennikarzy z całej Europy.
Zwycięzcy będą mogli także wziąć udział sesjach szkoleniowych w zakresie
dziennikarstwa, komunikacji i polityki spójności w Brukseli. Najlepsze artykuły na temat
Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast zostaną opublikowane na stronie internetowej
Dyrekcji Generalnej KE ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej i w magazynie „Panorama”.
Konkurs skierowany jest do obywateli UE, w wieku 18-30 lat, zarejestrowanych jako
studenci dziennikarstwa na uczelniach działających na terenie wspólnoty. Zgłosić można krótki
artykuł (400-1000 słów) lub materiał video (2-3 minuty). Materiały można składać we
wszystkich 24 językach urzędowych UE, jednak w przypadku materiału video, należy załączyć
także skrypt w języku angielskim.
Zgłoszenia przyjmowane są do 29 czerwca br.
Więcej informacji: https://ec.europa.eu/poland/events/youth4regions-konkurs-dlam%C5%82odych-dziennikarzy_pl;
3. #EUinmyRegion
Weź udział w konkursie fotograficznym #EUinmyRegion. Poszukaj unijnych projektów, zrób
ciekawe zdjęcia i wyślij je na konkurs!
Do zgłoszenia potrzebne są dwie fotografie: pierwsza ma przedstawiać projekt, a druga tablicę
informującą o finansowaniu ze środków UE. Użyj swojej wyobraźni! Prześlij obie fotografie
na platformę. Spośród wszystkich prac wybranych zostanie 30 najlepszych, z których
powstanie mobilna wystawa pokazywana w całej Europie.
Prace należy składać w terminie do 31 sierpnia 2018 r.
Więcej informacji:
http://ec.europa.eu/regional_policy/pl/policy/communication/euinmyregion
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4. Eurodesk – Programy, stypendia i staże – według terminów zgłoszeń
Termin składania wniosków 01-07-2018
Staże i wakacyjna praca w Europejskim Banku Inwestycyjnym
Praca sezonowa dla uczących się studentów oraz kilkumiesięczne staże z zakresu finansów,
audytu, ekonomii, inżynierii i ogólnego sekretariatu w Europejskim Banku Inwestycyjnym.
Fundator: Europejski Bank Inwestycyjny
http://www.eurodesk.pl/granty/staze-i-wakacyjna-praca-w-europejskim-bankuinwestycyjnym
Termin składania wniosków 05-07-2018
My Polacy - niepodlegli, przedsiębiorczy
Dofinansowanie inicjatyw szkolnych związanych z rocznicą odzyskania przez Polskę
niepodległości, upowszechniających największe polskie osiągnięcia gospodarcze
i ekonomiczne ostatnich 100 lat.
Fundator: Narodowy Bank Polski
http://www.eurodesk.pl/granty/my-polacy-niepodlegli-przedsiebiorczy
Termin składania wniosków 16-07-2018
Kultura – Interwencje
Wsparcie projektów upowszechniających dorobek kultury, wzmacniających tożsamość
i uczestnictwo w kulturze na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym, zwiększających
obecność kultury w życiu społecznym oraz upamiętniających polskie dziedzictwo historyczne.
Fundator: Narodowe Centrum Kultury
http://www.eurodesk.pl/granty/kultura-interwencje
Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020
Dofinansowania współpracy transgranicznej Polski i Rosji w sferze społecznej, środowiskowej,
gospodarczej i instytucjonalnej.
Fundator: Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej PolskaRosja 2014-2020
http://www.eurodesk.pl/granty/program-wspolpracy-transgranicznej-polska-rosja-2014-2020
Termin składania wniosków 31-08-2018
Staże w biurze Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich
Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich oferuje staże umożliwiające młodym ludziom
uzupełnienie wiedzy i umiejętności zdobytych podczas studiów o praktyczne umiejętności,
obejmujące różne dziedziny.
Fundator: European Parliament Ombudsman
http://www.eurodesk.pl/granty/staze-w-biurze-europejskiego-rzecznika-praw-obywatelskich0
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Termin składania wniosków 01-09-2018
Europa dla obywateli (2014–2020)
Program „Europa dla Obywateli” stanowi wsparcie dla organizacji społeczeństwa
obywatelskiego, władz samorządowych i organizacji eksperckich prowadzących działania
promujące aktywne obywatelstwo, organizujących debaty i przedsięwzięcia służące refleksji
nad obywatelstwem europejskim i demokracją, wspólnymi wartościami, historią i kulturą.
Fundator: Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych
http://www.eurodesk.pl/granty/europa-dla-obywateli-2014-2020-0
Termin składania wniosków 30-09-2018
Młodzieżowa Stolica Europy 2021
Konkurs na Młodzieżową Stolicę Europy 2021 - w czasie jednego roku miasto pełniące tę rolę
angażuje się w młodzieżowe przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym, społecznym
i ekonomicznym.
Fundator: Europejskie Forum Młodzieży
http://www.eurodesk.pl/granty/mlodziezowa-stolica-europy-2021
Termin składania wniosków 16-07-2018
Erasmus+ Młodzież - Wolontariat
Wolontariat w ramach programu Erasmus+ umożliwia osobom w wieku od 17 do 30 lat
podjęcie pracy społecznej za granicą. Trwa od 2 do 12 miesięcy. Program pokrywa koszty
uczestnictwa w projekcie.
Fundator: Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury
http://www.eurodesk.pl/granty/erasmus-mlodziez-wolontariat
Erasmus+ Młodzież – Mobilność pracowników młodzieżowych
Dotacje na międzynarodowe szkolenia, seminaria, współpracę w sieci, wizyty studyjne i staże
w organizacjach partnerskich
Fundator: Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury
http://www.eurodesk.pl/granty/erasmus-mlodziez-mobilnosc-pracownikow-mlodziezowych
Erasmus+ Młodzież – Rozwój polityki młodzieżowej
Fundusze na międzynarodowe i krajowe seminaria umożliwiające dialog z osobami
odpowiedzialnymi za wyznaczanie kierunku polityki w dziedzinach związanych z młodzieżą
Fundator: Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury
http://www.eurodesk.pl/granty/erasmus-mlodziez-rozwoj-polityki-mlodziezowej
Erasmus+ Młodzież – Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk –
Międzynarodowe Inicjatywy Młodzieżowe
Dotacje na międzynarodowe inicjatywy grup młodzieży z krajów europejskich, realizowane na
rzecz lokalnych społeczności
Fundator: Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury
http://www.eurodesk.pl/granty/erasmus-mlodziez-wspolpraca-na-rzecz-innowacji-i-wymianydobrych-praktyk-miedzynarodowe
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Stały nabór
Dotacje Fundacji Kronenberga
Dotacje na działania na rzecz kultury, edukacji, polityki, społecznej, ochrony zdrowia.
Fundator: Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy
http://www.eurodesk.pl/granty/dotacje-fundacji-kronenberga
Dotacje na spotkania i polsko-niemiecką współpracę partnerską
Współfinansowanie projektów rozwijających współpracę polsko-niemiecką: spotkań;
współpracy instytucji; badań naukowych; działań edukacyjnych na rzecz ochrony środowiska.
Fundator: Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
http://www.eurodesk.pl/granty/dotacje-na-spotkania-i-wspolprace-partnerska-polskoniemiecka
Dotacje Fundacji Konrada Adenauera
Fundacja Konrada Adenauera przyznaje dotacje na działalność w zakresie edukacji politycznej.
Fundator: Fundacja Konrada Adenauera w Polsce.
http://www.eurodesk.pl/granty/dotacje-fundacji-konrada-adenauera
English Teaching Program
Programy nauczania jęz. angielskiego poza regularnymi zajęciami szkolnymi.
Fundator: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
http://www.eurodesk.pl/granty/dzialaj-lokalnie
GFPS - Semestralne stypendia w Niemczech
Niemiecki program stypendialny dla studentów wyższych lat i doktorantów.
Fundator: Fundacja Współpracy-Polsko-Niemieckiej
http://www.eurodesk.pl/granty/gfps-semestralne-stypendia-w-niemczech
Międzynarodowe Szkoły Letnie w Oslo
Letnie kursy dla obcokrajowców na Uniwersytecie w Oslo
Fundator: Uniwersytet w Oslo
http://www.eurodesk.pl/granty/miedzynarodowe-szkoly-letnie-w-oslo
Europejski Korpus Solidarności
Europejski Korpus Solidarności umożliwia młodym ludziom uczestnictwo w szerokiej gamie
działań solidarnościowych poprzez wolontariat, staże lub pracę.
Fundator: KE – DG ds. Komunikacji Społecznej
http://www.eurodesk.pl/granty/europejski-korpus-solidarnosci
eTwinning – Europejskie partnerstwo szkół
eTwinning to unijny program promujący i wspierający współpracę szkół z Europy przez
internet. Program nie przyznaje grantów. Bezpośrednie kontakty partnerów nie są wymagane.
Fundator: Komisja Europejska – Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury
http://www.eurodesk.pl/granty/etwinning-europejskie-partnerstwo-szkol
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GFPS – Semestralne stypendia w Niemczech
Niemiecki program stypendialny dla studentów wyższych lat i doktorantów.
Fundator: Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
http://www.eurodesk.pl/granty/gfps-semestralne-stypendia-w-niemczech
Granty podróżne Europejskiej Fundacji Kultury – Step Beyond
Europejska Fundacja Kultury wspiera mobilność artystów i osób zajmujących się kulturą,
zachęcając do międzynarodowej współpracy artystycznej i kulturalnej.
Fundator: European Cultural Foundation
http://www.eurodesk.pl/granty/granty-podrozne-europejskiej-fundacji-kultury-step-beyond
Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży
Dotacje na projekty wspierające polsko-litewską współpracę młodzieży.
Fundator: Ministerstwo Edukacji Narodowej
http://www.eurodesk.pl/granty/polsko-litewski-fundusz-wymiany-mlodziezy
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
Dotacje PNWM wpółfinansują działania mające na celu nawiązywanie kontaktów między
młodzieży polską i niemiecką.
Fundator: Ministerstwo Edukacji Narodowej
http://www.eurodesk.pl/granty/polsko-niemiecka-wspolpraca-mlodziezy
Program Rozwoju Bibliotek
Celem programu jest wzmocnienie roli bibliotek gminnych w środowisku lokalnym Fundator:
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
http://www.eurodesk.pl/granty/program-rozwoju-bibliotek
Promocja kultury holenderskiej
Dotacje na lokalne projekty, promujące kulturę Holandii.
Fundator: Ambasada Królestwa Niderlandów
http://www.eurodesk.pl/granty/promocja-kultury-holenderskiej
Więcej informacji: http://www.eurodesk.pl/granty/wszystkie
Źródło: Sieć informacji europejskiej dla młodzieży Eurodesk: http://www.eurodesk.pl/
Departament Współpracy Międzynarodowej
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
ul. Emilii Plater 1
10-562 Olsztyn
e- mail: dwm@warmia.mazury.pl
tel.: 89 52 19 820
Twitter: https://twitter.com/dwmwarmia
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