10 lat w UE
1 maja obchodzimy rocznicę największego w historii rozszerzenia Unii Europejskiej.
W 2004 roku do państw UE dołączyło dziesięć państw, w tym Polska.
Nasza droga do Wspólnot Europejskich rozpoczęła się we wrześniu 1988r. Nawiązaliśmy
wówczas stosunki dyplomatyczne z Europejską Wspólnotą Gospodarczą. Dwa lata później
złożyliśmy oficjalny wniosek o stowarzyszenie ze Wspólnotami Europejskimi. Lata 90.
to lata negocjacji z Unią Europejską, których efektem było podpisanie Traktatu Akcesyjnego
w 2003r. O przystąpieniu do UE zadecydowaliśmy w ogólnokrajowym referendum.
77% głosujących obywateli wyraziło wówczas zgodę na przystąpienie Rzeczypospolitej
Polskiej do UE. Frekwencja w Gminie Piaseczno wyniosła 67,09% i była najwyższa
w powiecie piaseczyńskim, pozytywnej odpowiedzi na referendalne pytanie udzieliło
83% mieszkańców.
Jednym z najważniejszych wydarzeń mających miejsce podczas naszego 10-letniego
członkostwa w UE było półroczne przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Od 1 lipca
2011r. przez 6 kolejnych miesięcy nasz kraj był gospodarzem większości unijnych spotkań
i wydarzeń. Polska odgrywała wówczas kluczową rolę na wszystkich polach aktywności Unii
Europejskiej.
Dzięki wstąpieniu do Unii Europejskiej zyskaliśmy korzyści w wymiarze politycznym,
gospodarczym, społecznym i kulturalnym. Zwiększyła się nasza stabilność wewnętrzna
i regionalna, wzrósł poziom bezpieczeństwa. Wzmocniła się pozycja Polski na arenie
międzynarodowej. Nasi przedstawicieli zyskali możliwość wyznaczania kierunków unijnej
polityki, wpływania na decyzje polityczne i prawne. Dzięki wstąpieniu do Unii Europejskiej
nastąpił wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki na rynkach
światowych. Zwiększyły się rozmiary wymiany handlowej poprzez zniesienie ceł i barier.
Wyeliminowane zostały kontrole, formalności administracyjno - celne, ograniczenia
techniczne. Zmniejszyły się koszty transportu, usług bankowych i ubezpieczeniowych.
Polskie przedsiębiorstwa zostały włączone do europejskiego rynku zbytu. Zwiększyło się
bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, przepływy kapitałowe. Zaczęto realizować programy
restrukturyzacyjne i modernizacyjne obszarów wiejskich, a rolnicy zostali objęci dopłatami
bezpośrednimi do produkcji rolnej. Wsparcie skierowano dla działań zmniejszających poziom
bezrobocia na wsi, unijne dopłaty przeznaczono przede wszystkim na dopłaty do projektów
inwestycyjnych na terenach słabiej rozwiniętych. Polska otrzymała wsparcie finansowe
w ramach funduszy strukturalnych i funduszu spójności, które wykorzystano m.in. na
rozbudowę krajowej infrastruktury transportowej i energetycznej, ochronę środowiska,
rozwój miast, tworzenie nowych miejsc pracy, rozwój kapitału ludzkiego. Nastąpiła
aktywizacja procesów wymiany naukowej młodzieży i studentów, polscy pracownicy
naukowi zyskali możliwość udziału w programach badawczo - rozwojowych i unijnych
projektach naukowych. Dzięki środkom unijnym zaczęto finansować badania naukowe,
ośrodki badawcze zyskały dostęp do najnowszej infrastruktury badawczej i nowoczesnych
technologii. Wzrosła mobilność pracowników naukowych. Dzięki wstąpieniu do Unii
Europejskiej zyskaliśmy większą ochronę konsumentów w dziedzinie zdrowia,
bezpieczeństwa i interesów ekonomicznych. Ponadto mamy możliwość bezwizowego
poruszania się po strefie Schengen.
Artykuł w ramach działalności Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct –
Piaseczno. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
dotacji dla punktów informacji publicznej „Sieć Punktów Informacji Europejskiej
Europe Direct” w latach 2013 -2017.

