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"Ferie z Europą"
Zwycięzcą w konkursie "Ferie z Europą"
organizowanym przez Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Piaseczno
został: Maurycy Wrona

Na ratunek przyrodzie
W ciągu ostatnich lat radyklanie wzrósł nielegalny handel dziką przyrodą. Szacuje się, że rocznie zorganizowane
grupy przestępcze zarabiają na tym procederze od 8 do 20 mld euro co jest porównywalne z handlem
narkotykami, ludźmi czy bronią. Dlatego KE przyjęła plan działania przeciwko nielegalnemu handlowi dziką
przyrodą na terytorium UE, który wzmacnia też rolę wspólnoty w zwalczaniu tego typu przestępstw w skali
globalnej.
Nielegalny handel dziką przyrodą nie tylko zagraża przetrwaniu niektórych emblematycznych gatunków, lecz także sprzyja korupcji, pociąga
ofiary w ludziach i pozbawia uboższe społeczności tak bardzo potrzebnego dochodu. Zagraża również bezpieczeństwu w Afryce Środkowej,
gdzie bojówki i ugrupowania terrorystyczne w ten sposób finansują swoje działania.
Plan działania jest ambitnym projektem wykorzystującym wszystkie unijne narzędzia dyplomatyczne, handlowe i z zakresu współpracy
rozwojowej do zwalczania zjawiska, które stało się jedną z najbardziej lukratywnych form działalności przestępczej na świecie.
Plan działania został przygotowany wspólnie przez zespół, któremu współprzewodniczyli wysoka przedstawiciel do spraw zagranic znych
i polityki bezpieczeństwa, wiceprzewodnicząca Komisji Federica Mogherini oraz komisarz do spraw środowiska, gospodarki morskiej
i rybołówstwa Karmenu Vella, przy ścisłej współpracy komisarza ds. współpracy międzynarodowej i rozwoju Nevena Mimicy oraz komisarza
do spraw migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa Dimitrisa Avramopoulosa.
W Europejskiej agendzie bezpieczeństwa, przedstawionej w maju 2015 r., Komisja zaproponowała intensywniejsze zwalczanie przestępstw
przeciwko środowisku oraz nielegalnego handlu dziką przyrodą. Plan działania stanowi część szerzej zakrojonego planu działania na rzecz
skuteczniejszego zwalczania finansowania terroryzmu, przedłożonego przez Komisję w lutym 2016 r. Plan wnosi również istotny wkład
w osiągnięcie jednego z ukierunkowanych celów zrównoważonego rozwoju (celu 15), który zobowiązuje do „podjęcia natychmiastowych działań
w celu zaprzestania kłusownictwa i nielegalnego handlu chronionymi gatunkami dzikiej flory i fauny oraz rozwiązania kwestii popytu i podaży
w odniesieniu do nielegalnych okazów i produktów z dzikiej fauny oraz flory”.
Plan działania zostanie przedłożony państwom członkowskim do zatwierdzenia w nadchodzących tygodniach.

Gospodarki pod mikroskopem KE
Polska gospodarka wciąż rozwija się stabilnie, poziom życia i stopa zatrudnienia zbliżyły się znacząco
do średniej UE, choć nadal występują pewne trudności. Komisja Europejska opublikowała właśnie roczną
analizę wyzwań gospodarczych i społecznych w państwach członkowskich UE tzw. sprawozdania krajowe.
W ramach europejskiego semestru stanowią one narzędzie koordynacji polityki gospodarczej.

POLSKA
Sprawozdanie krajowe zawiera ocenę polskiej gospodarki w świetle rocznej analizy wzrostu gospodarczego opublikowanej przez Komisję
Europejską w dniu 26 listopada 2015 r. W analizie zalecono położenie nacisku w 2016 r. na trzy główne filary polityki gospodarczej i społecznej
UE: ożywienie inwestycji, realizację reform strukturalnych służących modernizacji gospodarek państw członkowskich oraz odpowiedzialną
politykę budżetową.
Polska gospodarka wciąż rozwija się stabilnie. Przewiduje się, że w latach 2016 i 2017 napędzany popytem krajowym realny PKB będzie rósł
w szybkim tempie wynoszącym 3½ proc. rocznie, czyli znacznie powyżej średniej UE. Te lata dobrego wzrostu będą stanowić kontynuację
długiego okresu nieprzerwanej ekspansji gospodarczej, sięgającego w przeszłość aż do 1992 r. – Polsce, jako jedynemu państwu UE, udało
się uniknąć recesji podczas światowego kryzysu gospodarczego i finansowego, który wybuchł w 2007 r.
Poziom życia i stopa zatrudnienia w Polsce zbliżyły się znacząco do średniej UE, ale nadal występują pewne trudności. W 2014 r.
wskaźnik PKB na mieszkańca wyrażony według standardów siły nabywczej osiągnął w Polsce poziom 68 proc. średniej UE (w 2007 r. wynosił 53
proc.). Od 2013 r. odnotowywany jest wzrost całkowitego zatrudnienia – do rekordowych w historii poziomów, w związku z czym spada też stopa
bezrobocia. Pomimo tych dużych postępów wskaźnik zatrudnienia jest wciąż niższy od średniej unijnej. Różnica ta wynika przede wszystkim ze
znacznie mniejszego uczestnictwa w rynku pracy kobiet i osób o niskich kwalifikacjach. Kolejnym czynnikiem jest wciąż wysoki udział sektora

rolnego w łącznym zatrudnieniu – zmniejsza się on bardzo powoli. Utrzymuje się też tendencja spadkowa stopy bezrobocia, która powróciła
obecnie do poziomu sprzed kryzysu. Bezrobocie długotrwałe stanowi jednak około 40 proc. łącznego bezrobocia. Polska boryka się w dalszym
ciągu z problemem szybkiego starzenia się społeczeństwa i wysokim poziomem emigracji.
Ogólne perspektywy gospodarcze są w dalszym ciągu pozytywne, chociaż pojawia się ryzyko wewnętrzne. Przewiduje się, że głównym
motorem wzrostu gospodarczego pozostanie spożycie prywatne, ze względu na rosnące płace, zatrudnienie i transfery fiskalne. Spodziewany
jest silny wzrost inwestycji prywatnych w związku z już wysokim stopniem wykorzystania mocy produkcyjnych. Marże zysku powinny utrzymać
się na wysokim poziomie, ale pewne decyzje polityczne, które zostały podjęte lub zapowiedziane po ostatnich wyborach powszechnych, mogą
wpłynąć niekorzystnie na zaufanie i inwestycje w sektorze przedsiębiorstw. Nowy podatek od aktywów instytucji finansowych zaważy
niekorzystnie na inwestycjach, jeśli w odpowiedzi na jego wprowadzenie banki podniosą oprocentowanie kredytów, aby zrekompensować koszt
podatku. Inwestycje publiczne prawdopodobnie utrzymają się na wysokim poziomie, co częściowo wynika z faktu, że rząd postawił sobie za cel
zwiększenie stopy inwestycji. Doprecyzowania wymaga nadal kwestia, w jaki sposób cel ten zostanie pogodzony z wyższymi wydatkami
bieżącymi oraz krajowymi i unijnymi regułami fiskalnymi. Zgodnie z prognozami deflacja zniknie w 2016 r., ale presja cenowa powinna utrzymać
się na niskim poziomie do 2017 r. Ocenia się, że po trwającej kilka lat korekcie deficyt obrotów bieżących został niemal zlikwidowany w 2015 r.
za sprawą bardzo dobrych wyników eksportu towarów, osiągniętych dzięki konkurencyjności kosztowej Polski pomimo niekorzystnej sytuacji na
rynkach sąsiedzkich.

Przejrzysta współpraca
Ruszają konsultacje na temat międzyinstytucjonalnego rejestru przejrzystości – chodzi o stworzenie czytelnych
relacji między instytucjami UE a przedstawicielami grup interesów, które usiłują wpływać na ich prace. Docelowo
powstanie specjalny rejestr, który obejmie Parlament Europejski, Radę Unii Europejskiej oraz Komisję.
Konsultacje potrwają 12 tygodni – do 24 maja.
Pierwszy wiceprzewodniczący Frans Timmermans powiedział: "Obecna Komisja zmienia dotychczasowe metody pracy i prowadzi więcej
konsultacji z zainteresowanymi stronami. Jednocześnie dba o przejrzystość informacji na temat osób, z którymi się spotyka, oraz powodów tych
spotkań. Musimy jednak pójść dalej i ustanowić obowiązkowy rejestr, który obejmie wszystkie trzy instytucje. Zagwarantuje oto pełną
przejrzystość informacji na temat grup interesu, które starają się wpływać na kształtowanie polityki UE. Mamy nadzieję, że prośba o przekazanie
informacji na temat funkcjonowania obecnego systemu spotka się z szerokim odzewem ze strony obywateli i zainteresowanych stron z całej UE,
tak abyśmy mogli zawrzeć we wniosku wszystkie niezbędne kwestie. Bardziej przejrzysta i wiarygodna polityka europejska przyniesie
obywatelom większe korzyści".
Ze względu na to, że konsultacje odbędą się w dwóch etapach, szansę na wypowiedzenie się uzyska szerokie spektrum zainteresowanych
podmiotów, przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego i obywateli. Pierwsza część konsultacji nie wymaga szczegółowej wiedzy na temat
aktualnego rejestru służącego przejrzystości. Podczas tego etapu osoby nie będące ekspertami będą miały możliwość udzielenia odpowiedzi na
pytania dotyczące zasad funkcjonowania i zakresu stosowania rejestru. Natomiast na drugim etapie podmioty korzystające z obecnego systemu
będą mogły wyrazić swoje opinie na temat jego praktycznego funkcjonowania. Aby zachęcić jak największą liczbę podmiotów do wzięcia udziału
w konsultacjach, dokumenty konsultacyjne opracowano we wszystkich językach UE. Konsultacje zakończą się we wtorek, 24 maja.
Nowy system, który Komisja zamierza przedstawić w ramach projektu porozumienia międzyinstytucjonalnego, wykraczałby poza zakres
stosowania obecnego rejestru, którym zarządzają wspólnie Parlament Europejski oraz Komisja, i który nie ma charakteru obowiązkowego i nie
ma zastosowania do Rady. Reformy wewnętrzne w ramach Komisji (zob. poniżej) już doprowadziły do znacznego wzrostu ilości wpisów
do rejestru służącego przejrzystości: do dnia 1 marca dokonano 9286 wpisów do obecnego rejestru służącego przejrzystości, co stanowi znaczny
wzrost w stosunku do liczby 7020 wpisów na dzień 31 października 2014 r., czyli ostatni dzień przed objęciem urzędowania przez obecną
Komisję i wprowadzeniem wspomnianych reform. Komisja uważa, że współpraca z współustawodawcami z Parlamentu Europejskiego i Rady
to istotny sposób zagwarantowania, by obywatele mieli pełny obraz grup interesu usiłujących wpływać na proces legislacyjny. Konsultacje
społeczne posłużą za podstawę wniosku, który Komisja przedstawi jeszcze w tym roku.

Szybka reakcja na kryzys
Kryzys związany z napływem uchodźców nadal stanowi ogromne wyzwanie dla wielu państw członkowskich UE.
Dlatego Komisja Europejska opracowała szybszą metodę udzielania pomocy, aby zaradzić kryzysom
humanitarnym o dużym zasięgu występującym na terytorium Unii. By uruchomić nowy mechanizm, potrzebne
są pieniądze. KE zwróciła się do Rady UE i Parlamentu Europejskiego o zgodę na nadzwyczajne wykorzystanie
700 mln euro.
Aby zagwarantować szybsze i bardziej ukierunkowane działania w przypadku wystąpienia poważnych sytuacji kryzysowych, w tym
pomóc państwom członkowskim poradzić sobie z dużą liczbą uchodźców, Komisja Europejska przedstawiła wniosek w sprawie ustanowienia
instrumentu pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych, który miałby zastosowanie na terytorium całej Unii Europejskiej.
Wniosek przygotowano w momencie, kiedy nasilenie kryzysu związanego z uchodźcami osiągnęło bezprecedensową skalę. Związane jest
to również z koniecznością udzielenia doraźnej pomocy w kilku państwach członkowskich przyjmujących dużą liczbę uchodźców.
Od czasu wystąpienia kryzysu Komisja stara się wspierać państwa członkowskie przy użyciu wszystkich możliwych środków. Wniosek stanowi
bezpośrednią kontynuację konkluzji przyjętych na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach 18-19 lutego. Na tym posiedzeniu rządy wezwały
Komisję do zwiększenia możliwości zapewniania pomocy wewnątrz UE w sytuacjach nadzwyczajnych.

EBI: 5,5 mld dla Polski
Modernizacja polskich miast, promowanie ważnych inwestycji w obszarze energetyki, zwiększania finansowania
dla innowacyjnych przedsiębiorstw działających na rynku krajowym – to tegoroczne priorytety Europejskiego
Baku Inwestycyjnego dla Polski. Wiceprezes EBI László Baranyay podsumował również miniony rok – polska
gospodarka otrzymała w tym czasie wsparcie finansowe przekraczające 5,5 mld euro.
Polska jest największym beneficjentem kredytów EBI wśród państw członkowskich, które przystąpiły do Unii
Europejskiej od 2004 roku oraz szóstym pośród wszystkich krajów otrzymujących wsparcie z EBI. W 2015 roku Bank wspierał w Polsce przede
wszystkim rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej, przeznaczając ponad 1,7 mld euro na budowę i modernizację ponad 350 km dróg
ekspresowych i 300 km torów kolejowych. EBI finansował również inwestycje sektora publicznego w badania i rozwój, wspierając strategię
w dziedzinie nauki i innowacyjności w Polsce kredytami o łącznej wartości 1 mld euro.
Innowacyjne i dynamicznie rozwijające się krajowe przedsiębiorstwa sfinansowały ze środków EBI ekspansję na nowe rynki, czy nowatorskie
badania. Wsparcie finansowe Banku w wysokości niemal 1 mld euro było skierowane do polskich małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)
i przedsiębiorstw o średniej kapitalizacji, co przyczyni się do wzrostu zatrudnienia w tym sektorze. Ponadto Bank Unii Europejskiej wspomagał
rozwój polskich miast, finansując kredytami o wysokości prawie 577 mln euro modernizację transportu miejskiego, zaplecza edukacyjnego,
placówek opieki zdrowotnej i społecznej oraz infrastruktury ochrony środowiska w kilku miastach i regionach Polski. EBI przeznaczył także
prawie 700 mln euro na inwestycje w sektorze energetyki, dzięki którym na przykład 45 tysięcy nowych użytkowników mogło się przyłączyć się
do zmodernizowanej sieci energetycznej.
W 2016 roku EBI będzie nadal wspierać w Polsce realizację projektów w wyżej wymienionych sektorach. Bank skupi się w szczególności na
zwiększaniu tempa modernizacji polskich miast i promowaniu ważnych inwestycji w obszarze energetyki (w tym dotyczących energii
odnawialnej) oraz udzielaniu wsparcia małym i średnim firmom oraz przedsiębiorstwom o średniej kapitalizacji. EBI będzie również pracować nad
nowymi możliwościami zwiększania finansowania dla innowacyjnych przedsiębiorstw działających na rynku krajowym – zwłaszcza poprzez
wykorzystanie nowych produktów wdrażanych w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), który jest głównym
elementem Planu Inwestycyjnego dla Europy.

Pomoc dla regionów
"Regiony Słabiej Rozwinięte" – to projekt wspierający te obszary UE, gdzie wskaźnik PKB jest poniżej 50 proc.
średniej unijnej. Celem Komisji Europejskiej jest określenie i usunięcie przeszkód ograniczających rozwój.
Będzie to możliwe dzięki opracowaniu analiz, udostępnieniu wiedzy fachowej i zapewnieniu usług doradczych.
Pierwszym krajem gdzie realizowany będzie projekt jest Rumunia, w kolejnym etapie zostanie on rozszerzony
o Polskę.
Podczas realizacji projektu, który jest adresowany do Północno-zachodniego i Północno-wschodniego regionu Rumunii, eksperci Dyrekcji
Generalnej ds. Polityki Regionalnej (DG Regio) Komisji Europejskiej będą wspólnie z władzami rumuńskimi poszukiwać odrębnie dla każdego
regionu najlepszych rozwiązań, służących skutecznej realizacji projektów finansowanych przez Unię Europejską, z pożytkiem dla obywateli.
Eksperci z Komisji będą analizować sytuację makroekonomiczną, poziom realizacji reform administracyjnych, sposób sprawowania władzy na
szczeblu lokalnym oraz inwestycje w regionach, które zostały objęte projektem.
Rumunia jest pierwszym państwem członkowskim, w którym ta inicjatywa jest wcielana w życie, zwłaszcza w regionach Północno-zachodnim
i Północno-wschodnim, gdzie obywatele bezpośrednio odczuwają skutki słabości gospodarki. W zależności od wyników projektu zostanie
on rozszerzony na inne regiony w Rumunii (Południowy, Południowo-zachodni i Południowo-wschodni) oraz w Polsce.

Porozumienie z Turcją
- Dni nielegalnej imigracji do Europy dobiegły końca - oświadczył przewodniczący Rady Europejskiej Donald
Tusk po nadzwyczajnym szczycie UE-Turcja w Brukseli. Szefowie państw i rządów Unii ustalili z delegacją
Ankary m.in. zasady odsyłania nielegalnych migrantów oraz przyspieszenie wypłaty 3 mld euro w ramach
pomocy dla Turcji w rozwiązywaniu kryzysu uchodźczego. Premier RP Beata Szydło powiedziała,
że zgłoszony przez nią wniosek aby nie było nowych zobowiązań dla krajów UE w zakresie relokacji i przesiedleń, został uwzględniony.
Szefowie państw lub rządów uzgodnili, że niezbędne są odważne kroki służące zamknięciu szlaków przemytu ludzi, przerwaniu modelu
biznesowego stosowanego przez przemytników, ochronie naszych granic zewnętrznych i zakończeniu kryzysu migracyjnego w Europie. Musimy
przerwać związek między wejściem na pokład łodzi a możliwością osiedlenia się w Europie.

Dlatego podkreślili, jak ważne jest prowadzone na Morzu Egejskim działanie NATO, które weszło w fazę operacyjną. Wezwali wszystkich
członków NATO do aktywnego wsparcia tego działania. Pozytywnie odnieśli się do dodatkowych propozycji przedstawionych dziś przez Turcję
w celu zajęcia się problemem migracji

Równość kobiet
Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet przedstawiciele Komisji Europejskiej zaapelowali
o dążenie do pełnego równouprawnienia płci. – Unia Europejska bezwzględnie sprzeciwia
się
wszelkim
przejawom
seksizmu,
dyskryminacji,
przemocy
wynikającej
z różnicy
płci
oraz nierównościom. (…) Komisja właśnie przygotowała propozycję ratyfikowania Konwencji Stambulskiej
dotyczącej zwalczania przemocy wobec kobiet – napisano w deklaracji.
To dzień dedykowany kobietom. Ich roli w społeczeństwie, w naszych rodzinach i życiu. Jednocześnie pamiętamy o ich cierpieniach, trudzie
i niesprawiedliwości, które dla wielu są wciąż codziennością. Musimy promować równouprawnienie płci nie tylko w Międzynarodowym Dniu
Kobiet, ale codziennie. (…) Jest rzeczą podstawową, aby kontynuować nasze wysiłki na rzecz uwzględniania kwestii równości kobiet i mężczyzn
w każdej realizowanej przez nas polityce, w każdym państwie członkowskim i w każdym kraju, z którym łączy nas współpraca. (…) Unia
Europejska bezwzględnie sprzeciwia się wszelkim przejawom seksizmu, dyskryminacji, przemocy wynikającej z różnicy płci oraz nierównościom.
Ostatnie inicjatywy ustawodawcze Komisji zabezpieczają prawa ofiar, dotyczą przemytu ludzi i promują równe traktowanie. Komisja właśnie
przygotowała propozycję ratyfikowania Konwencji Stambulskiej dotyczącej zwalczania przemocy wobec kobiet.
Komisarze zaapelowali także o więcej równouprawnienia na całym świecie. - Unia Europejska jest mocno zaangażowana aby wdrażać Agendę
ONZ 2030 i zawarte w niej Cele Zrównoważonego Rozwoju, które obejmują mocne postanowienia dotyczące podnoszenia standardów
równouprawnienia oraz wspierania kobiet i dziewcząt na całym świecie. W sytuacjach nadzwyczajnych, takich jak obecny kryzys uchodźczy, UE
stara się zapewnić aby świadczona pomoc odpowiadała określonym potrzebom związanym z różnicą płci, szczególnie w sytuacji bezbronnych
migrantek. Czynimy kroki aby wpierać kobiety, walczyć o ich prawa i równy dostęp do możliwości gospodarczych, zwracamy uwagę na wszelkie
formy przemocy wobec kobiet i dziewcząt, przede wszystkim w kontekście przemytu ludzi, okaleczania genitaliów oraz przedwczesnych
i wymuszonych małżeństw. Kobiety odgrywają kluczową rolę w drodze do trwałego rozwoju i pokoju, są niezwykle potrzebne w świeci tak bardzo
rozdartym konfliktami i nierównościami.

"MOJA EUROPEJSKA KARTKA WIELKANOCNA"
Konkurs polegał na stworzeniu karty Wielkanocnej przedstawiającą tradycję świąt wielkanocnych,
z nawiązaniem do Unii Europejskiej. Uczestnik konkursu mógł wykonać jedną kartę techniką dowolną
w dowolnej kolorystyce. Karta miała być utrzymana w formacje A5 (zgiętej kartce A4),
uwzględniać flagę Unii Europejskiej, bądź flagi państw członkowskich UE.

Delegowany godnie opłacany
Ta sama praca w tym samym miejscu ma być wynagradzana w ten sam sposób – to podstawa reformy
dyrektywy o delegowaniu pracowników, jaką proponuje Komisja Europejska. - Musimy ułatwić mobilność siły
roboczej, ale musi ona funkcjonować w sprawiedliwy sposób – mówi komisarz Marianne Thyssen. Zmiany
przewidują m.in. objęcie pracowników delegowanych ogólnie obowiązującym w danym kraju systemem premii
czy dodatków.
Ta sama praca w tym samym miejscu ma być wynagradzana w ten sam sposób – to podstawa reformy dyrektywy o delegowaniu pracowników,
jaką proponuje Komisja Europejska. - Musimy ułatwić mobilność siły roboczej, ale musi ona funkcjonować w sprawiedliwy sposób – mówi
komisarz Marianne Thyssen. Zmiany przewidują m.in. objęcie pracowników delegowanych ogólnie obowiązującym w danym kraju systemem
premii czy dodatków.
Zgodnie z wnioskiem pracownicy delegowani ogólnie skorzystają z tych samych zasad regulujących warunki wynagrodzenia i pracy, które mają
zastosowanie do pracowników lokalnych. Będzie się to odbywać w pełnym poszanowaniu zasady pomocniczości oraz sposobu, w jakim zasady
te są określane przez organy publiczne lub partnerów społecznych w danym państwie członkowskim. Obecnie pracownicy delegowani są już
objęci tymi samymi przepisami, co pracownicy przyjmującego państwa członkowskiego, ale tylko w niektórych dziedzinach – takich jak zdrowie

lub bezpieczeństwo. Pracodawca nie jest jednak zobowiązany do zapłacenia pracownikowi delegowanemu więcej niż minimalna stawka
wynagrodzenia ustalona przez kraj przyjmujący. Ta sytuacja może skutkować różnicami w wynagrodzeniu pomiędzy pracownikami
delegowanymi i pracownikami miejscowymi oraz prowadzić potencjalnie do nieuczciwej konkurencji między przedsiębiorstwami. Oznacza to, że
pracownicy delegowani otrzymują często niższe wynagrodzenie od innych pracowników wykonujących tę samą pracę.
Od tej chwili wszystkie zasady dotyczące wynagrodzenia, które są powszechnie stosowane do pracowników lokalnych, muszą być przyznane
pracownikom delegowanym. Wynagrodzenie nie będzie obejmować jedynie minimalnych stawek płacy, lecz także, w stosownych przypadkach,
inne elementy, takie jak premie czy dodatki. Państwa członkowskie będą musiały w przejrzysty sposób określić poszczególne elementy składowe
wynagrodzenia na ich terytorium. Zasady określone na podstawie przepisów prawnych lub układów zbiorowych mających powszechne
zastosowanie stają się obowiązkowe dla pracowników delegowanych we wszystkich sektorach gospodarki. Wniosek ten daje również państwom
członkowskim możliwość określenia, że podwykonawcy muszą zapewnić swoim pracownikom taką samą płacę co głównemu wykonawcy.
Możliwe jest to jedynie wtedy, gdy będzie to stosowane w sposób niedyskryminujący: ta sama zasada musi mieć zastosowanie zarówno
do podwykonawców krajowych, jak i transgranicznych.

Gospodarka bliżej stabilizacji
Polska znalazła się wśród ośmiu krajów UE, w których Komisja Europejska nie zdiagnozowała zakłóceń
gospodarczych. Jednocześnie liczba państw, których gospodarki mają kłopoty z równowagą
makroekonomiczną, zmalała w porównaniu z ubiegłym rokiem. KE ocenia stan unijnych gospodarek w ramach
cyklu koordynacji polityki gospodarczej zwanej Semestrem Europejskim.
Państwa członkowskie UE osiągają postępy w usuwaniu zakłóceń gospodarczych. Są również zaawansowane we wdrażaniu zeszłorocznych
zaleceń dla poszczególnych krajów, choć stopień zaawansowania różni się w zależności od państwa i obszarów polityki. Działania
te są kluczowe dla przyspieszenia ożywienia gospodarczego w UE i wspierania konwergencji. Odzwierciedlają one również cel tegorocznego
europejskiego semestru tj.: ożywienie inwestycji, wdrażanie reform strukturalnych oraz prowadzenie odpowiedzialnej polityki budżetowej.
W listopadzie zeszłego roku Komisja uznała, że sytuacja w 18 państwach członkowskich wymaga szczegółowej oceny, aby można
było stwierdzić, czy doświadczają one zakłóceń równowagi makroekonomiczej, a jeśli tak, to jak poważne są te zakłócenia. Komisja doszła
do wniosku, że sześć ze wspomnianych 18 państw nie doświadcza żadnych zakłóceń w ramach procedury dotyczącej zakłóceń równowagi
makroekonomicznej. Dwanaście państw doświadcza pewnych lub nadmiernych zakłóceń.

Impuls dla rolnictwa
Sytuacja na rynkach mleka i wieprzowiny, przegląd Wspólnej Polityki Rolnej, problemy związane z rozwojem
obszarów wiejskich, program wsparcia dla rolników dotkniętych rosyjskim embargiem – to tematy rozmów Phila
Hogana w Polsce. W Warszawie komisarz UE ds. rolnictwa spotkał się m.in. z ministrem Krzysztofem Jurgielem
oraz polskimi parlamentarzystami. W Rzeszowie Phil Hogan rozmawiał także z ministrem rolnictwa Ukrainy.
- 32 mld euro, które Unia Europejska przyznała rolnictwu w Polsce w obecnej perspektywie, to znacząca suma
pieniędzy na dopłaty bezpośrednie i środki rozwoju obszarów wiejskich. Z pewnością da impuls obszarom wiejskim – mówił Hogan na wspólnej
konferencji prasowej (czwartek 10 marca) z ministrem rolnictwa i obszarów wiejskich Krzysztofem Jurgielem. Przypomniał, że od czasu
przystąpienia Polski do UE, eksport produktów rolnych wzrósł pięciokrotnie. - Sektor rolny ma ogromny wkład w ogólny wzrost gospodarczy
kraju, nawet do 3,5 proc. rocznie – wskazywał komisarz.
Hogan dodawał, że we wrześniu ub. r. z jego inicjatyw utworzono - wart 500 mln euro - pakiet solidarnościowy dla rolników, dotyczący
prywatnego przechowywania serów, mleka w proszku i wieprzowiny. Powstał również program wsparcia dla rolników dotkniętych rosyjskim
embargiem.

Komisja wzmocni stal
Nadwyżki produkcyjne, dumping, wysokie ceny energii – to problemy, z jakimi mierzy się europejski przemysł
stalowy. KE zmierza pomóc producentom, aby mogli utrzymać obecny poziom zatrudnienia oraz zrównoważony
wzrost. Środki polityczne obejmują m.in. ochronę przed nieuczciwymi praktykami handlowymi, zachęty do
modernizacji poprzez inwestowanie w przyszłe rozwiązania i technologie.
Komisja Europejska przedstawiła komunikat, w którym wyjaśnia, w jaki sposób europejski przemysł stalowy może poradzić sobie z wyzwaniami

w bliższej i dalszej perspektywie, przy wsparciu ze strony państw członkowskich i instytucji UE.
Europejski przemysł stalowy jest światowym liderem w niektórych segmentach produktów stalowych, wytwarza 1,3 proc. europejskiego PKB
i jest ważnym źródłem miejsc pracy (około 328 tys. miejsc pracy w 2015 r.). Przemysł stalowy stanowi również istotne źródło zatrudnienia
pośredniego, ponieważ odgrywa znaczną rolę w wielu innych sektorach przemysłu, takich jak przemysł motoryzacyjny. Pomimo potencjału, jaki
posiada europejski przemysł stalowy, oraz istotnych wysiłków na rzecz wprowadzenia innowacji i modernizacji, konkurencyjna pozycja Europy
na światowym rynku stali uległa pogorszeniu w ostatnich latach. Nadwyżka produkcji stali w państwach spoza UE, takich jak Chiny, wpłynęła na
wzrost eksportu, obniżenie cen oraz doprowadziła do bezprecedensowej fali nieuczciwych praktyk handlowych zakłócających równe warunki
działania w skali ogólnoświatowej.

Cenne bionawozy
Szersze wykorzystanie nawozów organicznych oraz preparatów na bazie odpadów mogłoby znacząco
ograniczyć zużycie drogich nawozów sztucznych. Dlatego KE zaproponowała nowe regulacje, które ułatwią
obrót i wykorzystanie naturalnych preparatów na jednolitym rynku UE. Szacuje się, że gdyby więcej bioodpadów
poddawano recyklingowi, mogłoby one zastąpić do 30 proc. nawozów nieorganicznych.
Ponowne wykorzystanie surowców, które obecnie usuwa się jako odpady, jest jedną z kluczowych zasad przyjętego w grudniu 2015 r. pakietu
dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym. Komisja przedstawia projekt rozporządzenia, które znacznie ułatwi dostęp nawozów
organicznych i nawozów na bazie odpadów do jednolitego rynku UE, ustalając dla nich takie same zasady
jak w przypadku tradycyjnych nawozów nieorganicznych. Rozporządzenie to stworzy też nowe możliwości rynkowe dla innowacyjnych
przedsiębiorstw, powodując jednocześnie zmniejszenie ilości odpadów, zużycia energii i szkód w środowisku.

Ekspresowo do Europy
Kolejnych 330 km nowych dróg ekspresowych powstanie w Polsce przy wsparciu funduszy unijnych – KE
właśnie zatwierdziła dziesięć dużych projektów w ramach transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T.
Ich wartość to 3,3 mld euro, z czego ponad połowa zostanie sfinansowana ze wspólnotowych pieniędzy.
- Bezpośrednie korzyści z tych projektów będą odczuwalne w życiu codziennym – zapewnia komisarz Corina Creţu.
Projekty zostaną dofinansowane ze środków Funduszu Spójności (1,2 mld euro) i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (493 mln
euro), z puli na lata 2014–2020. Decyzja ta tworzy nowe możliwości wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.
Cztery duże projekty w województwie dolnośląskim i lubuskim otrzymają 776,2 mln euro z Funduszu Spójności. Wiele dróg wytyczono w miejscu
istniejących dróg krajowych lub w ich pobliżu. Stanowią one część bałtycko-adriatyckiego korytarza sieci bazowej TEN-T. Projekty usuną wąskie
gardła w transporcie, przyciągną inwestycje i poprawią bezpieczeństwo ruchu drogowego.
Komisja Europejska zainwestuje również 493,3 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w dwa duże projekty reali zowane
w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie droga S7 stanowi część korytarza sieci TEN-T. Większa dostępność wpłynie korzystnie na handel
międzynarodowy i ogromny potencjał turystyczny regionu.
Ponadto Fundusz Spójności wesprze kwotą 441,3 mln euro cztery duże projekty w województwie podlaskim, małopolskim, świętokrzyskim
i mazowieckim. Te inwestycje poprawią dostępność połączeń międzyregionalnych ze względu na bliskość trasy Via Baltica (970 km), która łączy
Warszawę z Tallinnem i stanowi ważne połączenie między krajami bałtyckimi.

Pamiętamy! Bruksela 22.03.2016
W samo południe w środę 23 marca urzędnicy Komisji Europejskiej, w tym pracownicy Przedstawicielstwa
KE w Polsce, uczcili minutą ciszy ofiary zamachów terrorystycznych w Brukseli. W atakach na lotnisku
Zaventem i stacji metra Maelbeek zginęły 34 osoby a ponad 200 zostało rannych.
Są to czasy próby. Czasy, w których musimy się trzymać razem. Czasy współczucia. Czas, aby stanąć
przeciwko nienawiści i ekstremizmowi, które zaburzają życie wielu osób. Pracownicy Komisji są gotowi przyczynić się do walki w Europie
przeciwko temu, co jest często przyczyną ogromnego stresu naszych obywateli. (…)
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