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TYGODNIK EUROPEJSKI
(29 listopada 2021)

Wszystkich sympatyków naszego Tygodnika
zapraszamy do pobierania archiwalnych wydań tutaj.

Najważniejsze wydarzenia minionego tygodnia
Oświadczenie Przewodniczącej KE w sprawie nowego wariantu koronawirusa
W oświadczeniu z 26 listopada czytamy m.in., że w związku z
pojawianiem
się
nowego
wariantu
koronawirusa,
Komisja
Europejska
zaproponowała
krajom
członkowskim
aktywację
„hamulca
bezpieczeństwa” dotyczącego
podróży
do
UE
z
krajów
południa
i
Afryki
i
innych
krajów
dotkniętych
przypadkami
nowego wariantu. Zawieszony powinien być ruch powietrzny do i z tych
krajów, zaś podróżni powracający z tego regiony powinni podlegać
ścisłym zasadom kwarantanny.
Przewodnicząca KE podkreślała także rolę stosowania środków ochrony,
szczepień (w tym dawki przypominającej) i skoordynowanego działania w
celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wariantu Omicron.
Źródło
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/statement_21_637
7
Wiadomości z Komisji Europejskiej
UE zastępuje mechanizm udzielania pozwoleń na eksport
przeciwko COVID-19 nowym narzędziem monitorowania

szczepionek

UE
nie
będzie
przedłużać
mechanizmu
przejrzystości
eksportu
szczepionek
przeciwko
COVID-19
i
udzielania
pozwoleń
na
ten
eksport; okres obowiązywania mechanizmu dobiega końca 31 grudnia
2021 r.
Oznacza
to,
że
od
1
stycznia
2022
r.
producenci
szczepionek
nie
będą
już
musieli
występować
o
pozwolenie
na eksport szczepionek poza UE. Przejrzystość eksportu nadal będzie
zagwarantowana, a to za sprawą nowego mechanizmu monitorowania, który
zapewni
Komisji
Europejskiej
aktualne
i
odnoszące
się
do
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poszczególnych przedsiębiorstw dane dotyczące eksportu szczepionek.
Komisja nadal będzie monitorować bieżącą sytuację epidemiologiczną,
aby w razie potrzeby podjąć odpowiednie działania.
Decyzja ta wpisuje się w podejmowane przez UE starania na rzecz
ułatwienia jak najobszerniejszej i jak najszybszej produkcji oraz
sprawiedliwej dystrybucji szczepionek przeciwko COVID-19, których
świat pilnie potrzebuje:
Nowy
mechanizm
monitorowania
zapewni
nieprzerwane
i
szybkie
gromadzenie danych na temat eksportu dawek szczepionki przeciwko
COVID-19 i substancji czynnych pozwalających na wytwarzanie takich
szczepionek na poziomie przedsiębiorstwa. Dane te gromadzić będą
organy celne państw członkowskich UE. Komisja będzie udostępniać te
dane do wiadomości publicznej w formie zagregowanej.
Celem mechanizmu przejrzystości eksportu i mechanizmu wydawania
pozwoleń
na
eksport
szczepionek
było
zabezpieczenie
dostaw
szczepionek dla Europejczyków, zgodnie ze zobowiązaniami umownymi
przedsiębiorstw.
System
ten
przyczynił
się
do
zwiększenia
przejrzystości produkcji i łańcuchów dostaw szczepionek. Pokazał
również, że UE jest światowym liderem, jeżeli chodzi o eksport
szczepionek. Dostawy dawek szczepionki przeciwko COVID-19 w Unii są
realizowane coraz szybciej, co prowadzi do wyraźnych postępów w
kampanii szczepień w Unii. Jednak nasza kampania szczepień nadal
trwa, a sytuacja jest jeszcze niepewna. W związku z pojawieniem się
nowych ognisk wirusa w UE oraz ze względu na ryzyko wystąpienia
nowych wariantów wirusa COVID-19 nadal konieczne jest zapewnienie
przejrzystości eksportu szczepionek. UE zadba o to z pomocą nowego
mechanizmu monitorowania.
Źródło
: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_21_6283
Demokracja europejska:
reklamy
politycznej,
politycznych

Komisja ustanawia
prawa
wyborczego

nowe przepisy dotyczące
i
finansowania
partii

Komisja Europejska przedstawiła 25 listopada wniosek w sprawie
przejrzystości i targetowania reklamy politycznej w ramach środków
mających na celu ochronę integralności wyborów i demokratycznego
uczestnictwa.
Proponowane przepisy wymagałyby, aby wszelkie reklamy polityczne były
wyraźnie oznaczone jako takie i zawierały informacje m.in. o tym, kto
za nie zapłacił i ile. Techniki targetowania politycznego i
amplifikacji musiałyby zostać podane do wiadomości publicznej z
bezprecedensową dokładnością, a w przypadku wykorzystywania wrażliwych
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danych osobowych bez wyraźnej zgody osoby zainteresowanej zakazano by
ich
stosowania.
Komisja
zaproponowała
również
aktualizację
obowiązujących obecnie przepisów unijnych dotyczących „migrujących
obywateli UE” oraz ich prawa głosu w wyborach lokalnych i europejskich
oraz europejskich partii i fundacji politycznych.
Jasne zasady przejrzystości i targetowania reklamy politycznej
W związku z trwającą transformacją cyfrową ludzie muszą być w stanie
łatwo ustalić, czy mają do czynienia z opłaconą treścią polityczną – w
sieci i poza nią oraz uczestniczyć w otwartych debatach pozbawionych
dezinformacji, ingerencji i manipulacji. Powinni jasno zdawać sobie
sprawę z tego kto zasponsorował daną reklamę polityczną i dlaczego.
Główne środki określone w proponowanym rozporządzeniu w
przejrzystości i targetowania reklam politycznych obejmują:
•
•
•
•

sprawie

Zakres;
etykiety przejrzystości;
surowe warunki targetowania i amplifikacji;
kary za naruszenia.

Aktualizacja unijnych przepisów
fundacji UE oraz praw wyborczych

dotyczących

partii

politycznych

i

Komisja
zaproponowała
też
przegląd
przepisów
UE
dotyczących
finansowania europejskich partii politycznych i fundacji. Obecne ramy
prawne zawierają szereg luk, które uniemożliwiają partiom i fundacjom
funkcjonowanie i wypełnianie swojej misji reprezentowania obywateli
UE.
Aktualizacja rozporządzenia ma na celu ułatwienie europejskim partiom
politycznym interakcje z należącymi do nich partiami krajowymi i za
granicą, zwiększenie poziomu przejrzystości, w szczególności w
odniesieniu do reklam i darowizn, zmniejszenie nadmiernych obciążeń
administracyjnych oraz zwiększenie zdolności finansowych europejskich
partii politycznych i fundacji.
Przepisy unijne dotyczące obywateli migrujących
Na koniec Komisja zaproponowała aktualizację obecnie obowiązujących
przepisów dotyczących wyborów europejskich i lokalnych w odniesieniu
do obywateli UE mieszkających w państwie członkowskim innym niż ich
kraj pochodzenia („migrujących obywateli UE”).
Źródło
i
więcej
informacji
: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/IP_21_6118
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Unia rynków kapitałowych: Komisja proponuje nowe środki mające na celu
pobudzenie europejskich rynków kapitałowych
25 listopada Komisja Europejska przyjęła pakiet środków mających na
celu poprawę zdolności przedsiębiorstw do pozyskiwania kapitału w
całej UE oraz zapewnienie Europejczykom najlepszych ofert w zakresie
oszczędności i inwestycji. Rok po przyjęciu planu działania na rzecz
unii rynków kapitałowych z 2020 r. Komisja wywiązuje się ze swoich
zobowiązań, proponując środki służące pobudzeniu europejskich rynków
kapitałowych. Środki te przyczynią się do ożywienia gospodarczego w
Europie po kryzysie związanym z COVID-19, a także do transformacji
cyfrowej i ekologicznej. Ponadto Komisja przedstawiła komunikat
określający działania służące pobudzeniu rynku, jakie podejmie w
przyszłym roku.
Przyjęte wnioski ustawodawcze to:
1.
Europejski
pojedynczy
punkt
dostępu
(ESAP):
udostępnianie
inwestorom
danych. ESAP
zapewni
pojedynczy
punkt
dostępu
do
publicznych
informacji
finansowych
i
informacji
na
temat
zrównoważonego
charakteru
unijnych
przedsiębiorstw
i
unijnych
produktów
inwestycyjnych.
Zapewni
to
przedsiębiorstwom
większą
widoczność wśród inwestorów, zwiększając wachlarz dostępnych źródeł
finansowania. Jest to szczególnie ważne dla małych przedsiębiorstw
działających na małych rynkach kapitałowych, ponieważ będą one teraz
bardziej
widoczne
zarówno
dla
UE,
jak
i
dla
inwestorów
międzynarodowych. W ESAP znajdą się również publikowane przez
przedsiębiorstwa informacje dotyczące zrównoważonego rozwoju, które
przyczynią się do osiągnięcia celów Europejskiego Zielonego Ładu. Jako
wspólna europejska przestrzeń danych ESAP jest fundamentem unijnej
strategii cyfrowej i strategii w zakresie finansów cyfrowych.
2. Przegląd rozporządzenia w sprawie europejskich długoterminowych
funduszy
inwestycyjnych
(EDFI):
zachęcanie,
w
tym
inwestorów
detalicznych, do inwestycji długoterminowych. Przedstawiony wniosek
dotyczący przeglądu wspomnianego rozporządzenia zwiększy atrakcyjność
EDFI dla inwestorów oraz wzmocni rolę tych funduszy jako dodatkowego
źródła finansowania dla przedsiębiorstw z UE. Zmienione przepisy
ułatwią również inwestorom indywidualnym inwestowanie w EDFI, w
szczególności
dzięki
zniesieniu
minimalnego
progu
inwestycji
wynoszącego 10 000 euro, przy jednoczesnym zapewnieniu silnej ochrony
inwestorów. Ponieważ EDFI mają służyć ukierunkowywaniu inwestycji
długoterminowych, mogą ułatwić finansowanie transformacji ekologicznej
i cyfrowej.
3.
Przegląd
dyrektywy
dotyczącej
zarządzających
alternatywnymi
funduszami inwestycyjnym. Przedstawiony wniosek dotyczący zmiany
dyrektywy zwiększy skuteczność i integrację rynku alternatywnych
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funduszy inwestycyjnych. Wniosek ten przewiduje harmonizację przepisów
dotyczących funduszy, które udzielają pożyczek przedsiębiorstwom.
Ujednolicenie przepisów ułatwi kredytowanie gospodarki realnej, a
jednocześnie zapewni lepszą ochronę inwestorów i stabilność finansową.
W ramach przeglądu dyrektywy doprecyzowane zostają również zasady
dotyczące przekazywania uprawnień. Przepisy UE dotyczące przekazywania
uprawnień umożliwiają zarządzającym funduszami pozyskiwanie wiedzy
fachowej z państw trzecich. Zaproponowana dziś zmieniona dyrektywa
zapewni odpowiedni obieg informacji i koordynację między unijnymi
organami
nadzoru,
zwiększenie
ochrony
inwestorów
i
stabilność
finansową.
4. Przegląd rozporządzenia w sprawie rynków instrumentów finansowych:
zwiększenie przejrzystości poprzez wprowadzenie „europejskiego systemu
publikacji
informacji
skonsolidowanych”
ułatwiającego
wszystkim
inwestorom dostęp do danych dotyczących transakcji. Przedstawiony
wniosek
w
sprawie
dostosowania
unijnych
przepisów
dotyczących
transakcji zapewni większą przejrzystość na rynkach kapitałowych.
Zmienione przepisy przewidują wprowadzenie „europejskiego systemu
publikacji informacji skonsolidowanych”, który zapewni inwestorom
dostęp do danych dotyczących transakcji w czasie zbliżonym do
rzeczywistego w odniesieniu do akcji, obligacji i instrumentów
pochodnych we wszystkich systemach obrotu w UE. Do tej pory dostęp ten
był ograniczony do niewielkiej liczby inwestorów profesjonalnych.
Zmienione przepisy pozwolą również na wyrównanie warunków działania
giełd i banków inwestycyjnych. Ponadto będą promować międzynarodową
konkurencyjność unijnych systemów obrotu dzięki wyeliminowaniu zasady
otwartego dostępu.
Poza działaniami zapowiedzianymi w planie działania na rzecz unii
rynków kapitałowych z 2020 r., w 2022 r. Komisja podejmie dalsze
działania w tym zakresie, a jej plany obejmują: wniosek w sprawie
dopuszczania do obrotu giełdowego, ramy dotyczące otwartych finansów,
inicjatywę dotyczącą niewypłacalności przedsiębiorstw oraz ramy
dotyczące wiedzy finansowej.
Źródło
: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_21_6251
Koronawirus: Komisja za wzmocnieniem
bezpiecznego podróżowania w UE

koordynacji

działań

na

rzecz

25
listopada
Komisja
zaproponowała
dziś
aktualizację
zasad
koordynacji bezpiecznego i swobodnego przemieszczania się w UE, które
zostały wprowadzone w odpowiedzi na pandemię COVID-19.
Od lata znacznie wzrósł poziom zaszczepienia i wprowadzono unijne
cyfrowe zaświadczenie COVID, przy czym do tej pory wydano ponad 650
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mln takich zaświadczeń. Jednocześnie sytuacja epidemiologiczna w UE
nadal się zmienia. Niektóre państwa członkowskie przyjmują dodatkowe
środki ochrony zdrowia publicznego, m.in. podają dawki przypominające.
Biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki, Komisja chce, aby podejście do
środków dotyczących podróżowania było w większym stopniu ukierunkowane
na osoby. Proponuje też standardowy okres uznawania zaświadczeń o
szczepieniu w wymiarze dziewięciu miesięcy od podania serii szczepień
pierwotnych.
Dziewięciomiesięczny
okres
uwzględnia
wytyczne
Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC),
zgodnie z którymi dawkę przypominającą należy podać po upływie sześciu
miesięcy, i przewiduje dodatkowy okres trzech miesięcy, który ma
umożliwić dostosowanie krajowych kampanii szczepień i zapewnić
obywatelom możliwość otrzymania dawki przypominającej.
Komisja proponuje również aktualizację kolorystycznej mapy obszarów
ryzyka
oraz
uproszczoną
procedurę
„hamulca
bezpieczeństwa”
. Chce też zaktualizować zasady dotyczące podróży z państw trzecich
do UE.
Najważniejsze zmiany w zakresie wspólnego podejścia do środków
dotyczących podróży w UE zaproponowane przez Komisję są następujące:
• Skoncentrowanie się na podejściu ukierunkowanym na osoby: osoba
posiadająca ważne unijne cyfrowe zaświadczenie COVID nie powinna co do
zasady podlegać dodatkowym ograniczeniom, takim jak testy lub
kwarantanna, niezależnie od miejsca wyjazdu w UE.
• Standardowy okres ważności zaświadczenia o szczepieniu: aby uniknąć
rozbieżności stosowanych środków oraz wprowadzania środków mogących
powodować
zakłócenia,
Komisja
proponuje,
by
standardowy
okres
uznawania zaświadczeń o szczepieniu wynosił dziewięć miesięcy w
przypadku
zaświadczeń
wydanych
po
zakończeniu
serii
szczepień
pierwotnych.
• Dawki przypominające: na chwilę obecną nie ma ukierunkowanych badań
poświęconych skuteczności dawek przypominających w odniesieniu do
transmisji COVID-19, co uniemożliwia określenie dla nich okresu
uznawania. Biorąc jednak pod uwagę najnowsze dane, można oczekiwać, że
ochrona uzyskana dzięki dawkom przypominającym może trwać dłużej niż
ochrona wynikająca ze szczepień pierwotnych.
• Dostosowanie kolorystycznej mapy obszarów ryzyka: będzie ona
odzwierciedlała zarówno nowe przypadki zachorowań, jak i poziom
zaszczepienia w danym regionie. Mapa służyłaby głównie do celów
informacyjnych, choć umożliwiałaby również koordynację środków w
odniesieniu do obszarów o szczególnie niskim lub szczególnie wysokim
tempie rozprzestrzenienia się wirusa.
• Zwolnienia z niektórych środków dotyczących podróży: powinny mieć
zastosowanie do pracowników przygranicznych, dzieci poniżej 12. roku
życia i osób odbywających podróże niezbędne. Należy skrócić wykaz osób
odbywających podróże niezbędne, ponieważ wielu podróżnych ujętych w
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obecnym wykazie miało w międzyczasie możliwość zaszczepienia się.
• Uproszczona procedura „hamulca bezpieczeństwa”: należy uprościć i
uczynić bardziej operacyjną procedurę nadzwyczajną mającą na celu
opóźnienie rozprzestrzeniania się ewentualnych nowych wariantów
COVID-19 budzących obawy oraz umożliwiającą zaradzenie szczególnie
poważnym sytuacjom. Obejmowałaby ona powiadomienie Komisji i Rady
przez państwo członkowskie oraz posiedzenie w ramach uruchomionych
przez Radę zintegrowanych uzgodnień UE dotyczących reagowania na
szczeblu politycznym w sytuacjach kryzysowych (IPCR).
Aby
zapewnić
wystarczająco
dużo
czasu
na
wdrożenie
skoordynowanego podejścia, Komisja proponuje, aby proponowane zmiany
obowiązywały od dnia 10 stycznia 2022 r.
Źródło i więcej informacji
: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/IP_21_6186
Koronawirus: Komisja proponuje aktualizację zasad podróżowania spoza
UE, obejmującą priorytetowe traktowanie osób zaszczepionych i silne
środki bezpieczeństwa
Także
25
listopada
Komisja
przedstawiła
wniosek
dotyczący
aktualizacji zalecenia Rady w sprawie innych niż niezbędne podróży
spoza UE w celu uproszczenia ram prawnych i uwzględnienia aktualnego
rozwoju sytuacji. Podróżujące osoby zaszczepione będą traktowane
priorytetowo.
Jednocześnie Komisja zaproponowała również aktualizację zalecenia Rady
w sprawie swobodnego przemieszczania się w UE.
Więcej informacji
: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_21_6185
Program LIFE: Ponad 290 mln euro unijnego finansowania na projekty
dotyczące przyrody, środowiska i działań w dziedzinie klimatu
25 listopada Komisja zatwierdziła pakiet inwestycji o wartości ponad
290 mln euro na rzecz 132 nowych projektów w ramach Programu działań
na rzecz środowiska i klimatu – LIFE. Dzięki tym środkom unijnym
uruchomione zostaną inwestycje o łącznej wartości 562 mln euro, a
projekty będą realizowane w niemal wszystkich państwach członkowskich.
Nowe projekty programu LIFE pomogą Europie stać się kontynentem
neutralnym dla klimatu do 2050 r., przywrócić europejską różnorodność
biologiczną do 2030 r., a także przyczynią się do ekologicznej
odbudowy gospodarki UE po pandemii COVID-19.
W ramach tego nowego pakietu Komisja przeznaczyła około 223 mln euro
na
projekty
dotyczące
środowiska
i
efektywnego
gospodarowania
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zasobami, przyrody i różnorodności biologicznej oraz zarządzania i
informacji w zakresie środowiska. Komisja zainwestuje również ponad 70
mln euro w różne projekty w zakresie łagodzenia zmiany klimatu,
przystosowania się do zmiany klimatu oraz zarządzania i informacji.
Źródło i więcej informacji
: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_21_6178
Bezpieczeństwo
bezpieczeństwa

lotnicze:

Komisja

przyjmuje

nowy

unijny

wykaz

25
listopada
Komisja
Europejska
zaktualizowała
unijny
wykaz
bezpieczeństwa lotniczego – czyli wykaz przewoźników lotniczych
podlegających zakazowi wykonywania przewozów lub ograniczeniom w
wykonywaniu przewozów w ramach Unii Europejskiej, ponieważ nie
spełniają
międzynarodowych
norm
bezpieczeństwa.
Zapewnienie
najwyższego
poziomu
bezpieczeństwa
lotniczego
Europejczykom
i
wszystkim innym pasażerom podróżującym do i na terytorium Unii
Europejskiej jest priorytetem Komisyjnej polityki bezpieczeństwa
lotniczego.
Wraz z aktualizacją wszystkie linie lotnicze posiadające certyfikaty
wydane w Mołdawii zostały wykreślone z unijnego wykazu bezpieczeństwa
lotniczego ze względu na poprawę bezpieczeństwa lotniczego w tym
kraju. Ze względu na obawy dotyczące jego zdolności do przestrzegania
międzynarodowych standardów, do wykazu został natomiast dodany jeden
rosyjski przewoźnik lotniczy.
Unijny wykaz bezpieczeństwa lotniczego nie tylko przyczynia się do
utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa w UE, lecz również pomaga
liniom lotniczym i krajom w jego podnoszeniu. Poza tym unijny wykaz
bezpieczeństwa lotniczego stał się ważnym narzędziem zapobiegawczym,
ponieważ motywuje państwa do podjęcia działań zapobiegawczych, zanim
wprowadzenie zakazu lotów stanie się konieczne.
Po aktualizacji zakaz lotów w unijnej przestrzeni powietrznej będzie
obowiązywał 97 przewoźników lotniczych:
• 90 certyfikowanych przewoźników lotniczych z 15 państw[1] z powodu
niewystarczającego nadzoru nad bezpieczeństwem ze strony władz
lotniczych z tych państw;
• siedmiu indywidualnych przewoźników lotniczych na podstawie
stwierdzonych poważnych uchybień w zakresie bezpieczeństwa: Avior
Airlines (Wenezuela), Blue Wing Airlines (Surinam), Iran Aseman
Airlines (Iran), Iraqi Airways (Irak), Med-View Airlines (Nigeria),
Skol Airline LLC (Rosja) oraz Air Zimbabwe (Zimbabwe).
Kolejnych dwóch przewoźników podlega ograniczeniom wykonywania lotów i
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może wykonywać loty do UE wyłącznie określonymi rodzajami samolotów:
Iran Air (Iran) i Air Koryo (Korea Północna).
Źródło i więcej informacji
: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_21_6268
,
a
ta
kż
e:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/qanda_21_6269.
Dortmund został wybrany Europejską Stolicą Innowacji 2021, zaś Vantaa
zdobyła tytuł Europejskiego Miasta Proinnowacyjnego
Na
szczycie
Europejskiej
Rady
ds.
Innowacji,
odbył
się
w
Brukseli, Komisja ogłosiła zwycięzców siódmej edycji Europejskiej
Stolicy Innowacji („iCapital”). Miasto Dortmund w Niemczech zostało
wybrane Europejską Stolicą Innowacji 2021, a miasto Vantaa w
Finlandii uzyskało tytuł Europejskiego Miasta Proinnowacyjnego.
Po przeprowadzeniu intensywnego procesu oceny dwa jury wysokiego
szczebla złożone z niezależnych ekspertów wybrały zwycięzców i
laureatów w obu kategoriach. Drugie miejsce w kategorii „Europejska
Stolica Innowacji” przyznano Dublinowi w Irlandii i Maladze w
Hiszpanii. Wilno na Litwie znalazło się na trzecim miejscu. Cascais
w Portugalii i Trondheim w Norwegii zajęły drugie i trzecie miejsce w
kategorii „Europejskie Miasto Proinnowacyjne”.
Nagrody te są wyrazem uznania dla długofalowych wysiłków miast na
rzecz
stworzenia
środowiska
sprzyjającego
innowacjom
i
je
wykorzystującego. Miasta opracowały i wdrożyły innowacyjne koncepcje,
wprowadzając
procesy,
narzędzia
i
modele
zarządzania
w
celu
osiągnięcia doskonałych wyników. Mogą one stanowić doskonały przykład
dla miast w Europie i poza nią, które doświadczają pandemii i będą
musiały rozpocząć transformację.
Oprócz prestiżowego tytułu zwycięzca w kategorii „Europejska Stolica
Innowacji” otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 1 mln euro, podczas
gdy dwóch pozostałych laureatów otrzyma nagrodę w wysokości 100 tys.
euro (Dublin i Malaga podzielą się tą nagrodą). Zwycięzca kategorii
„Europejskie Miasto Proinnowacyjne” otrzyma nagrodę w wysokości 500
tys. euro, a dwóch pozostałych laureatów otrzyma po 50 tys. euro.
Kontekst
Przy wsparciu Europejskiej Rady ds. Innowacji w ramach programu
„Horyzont Europa” w czwartek 15 lipca rozstrzygnięto siódmą edycję
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nagrody „Europejska Stolica Innowacji” (iCapital). W odpowiedzi na
zaproszenie nadesłano 39 wniosków z całej Unii Europejskiej i państw
stowarzyszonych w ramach programu „Horyzont Europa”.
Co roku Unia Europejska wyróżnia miasta posiadające ekosystemy
innowacji sprzyjające włączeniu społecznemu, przyznając nagrodę w
konkursie „Europejska Stolica Innowacji”. W konkursie tym nagradza się
ekosystemy miejskie, które łączą mieszkańców z sektorem publicznym,
środowiskiem akademickim i przedsiębiorstwami, aby z powodzeniem
przekładać wyniki na poprawę dobrostanu społeczeństwa, a jednocześnie
pobudzać przełomowe innowacje.
Pierwsza edycja konkursu miała miejsce w 2014 roku. Wśród zwycięzców
znalazły się: Barcelona (2014 r.), Amsterdam (2016 r.), Paryż (2017
r.), Ateny (2018 r.), Nantes (2019) i Leuven (2020).
Poza główną kategorią „Europejska Stolica Innowacji”, w której
konkurują miasta liczące ponad 250 tys. mieszkańców, w tym roku
pojawiła się nowa kategoria – „Europejskie Miasto Proinnowacyjne”. O
tytuł ubiegają się miasta o liczbie mieszkańców powyżej 50 tys. i do
249 999 mieszkańców.
Europejska Stolica Innowacji jest jedną z czterech nagród Europejskiej
Rady ds. Innowacji przyznawanych w ramach unijnego programu ramowego w
zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa”. Nagrodą
zarządzają Agencja Wykonawcza Europejskiej Rady ds. Innowacji i ds.
MŚP, a zwycięzcy wybierani są na podstawie oceny przeprowadzonej przez
dwa niezależne jury ekspertów wysokiego szczebla.
Źródło
: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_21_6224
Jesienny pakiet europejskiego semestru: wzmocnienie Europy wychodzącej
z kryzysu i zwiększenie jej wymiaru ekologicznego i cyfrowego
Komisja Europejska rozpoczęła 24 listopada cykl europejskiego semestru
na rzecz koordynacji polityki gospodarczej w 2022 r. Jesienny pakiet
europejskiego semestru obejmuje roczną analizę zrównoważonego wzrostu
gospodarczego, opinie w sprawie projektów planów budżetowych dla
strefy euro na 2022 r., zalecenia w sprawie polityki dla strefy euro
oraz wniosek Komisji dotyczący wspólnego sprawozdania o zatrudnieniu.
Pakiet opiera się na prognozie gospodarczej z jesieni 2021 r., w
której stwierdzono, że gospodarka europejska przechodzi od fazy
ożywienia do fazy ekspansji, ale obecnie stoi w obliczu nowych
trudności.
Roczna analiza zrównoważonego wzrostu gospodarczego
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W
tegorocznej
analizie
zrównoważonego
wzrostu
gospodarczego
przedstawiono ambitny program na 2022 r., aby odejść w UE od
zarządzania kryzysowego i skierować ją na ścieżkę zrównoważonej i
sprawiedliwej odbudowy, która będzie zwiększać odporność unijnej
gospodarki. W analizie określono również, w jaki sposób Instrument na
rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF), główny element
NextGenerationEU, zostanie ściślej zintegrowany z nowym cyklem
europejskiego semestru. Zapewni to synergię między tymi procesami i
pozwoli uniknąć niepotrzebnych obciążeń administracyjnych po stronie
państw członkowskich. W rocznej analizie zrównoważonego wzrostu
gospodarczego określono ponadto, w jaki sposób cele zrównoważonego
rozwoju zostaną w większym stopniu włączone do europejskiego
semestru, co pozwoli zapewnić w pełni zaktualizowaną i spójną
sprawozdawczość z realizacji tych celów we wszystkich państwach
członkowskich.
Instrument
na
rzecz
Odbudowy
i
Zwiększania
Odporności,
dysponujący
budżetem
w
wysokości
723,8
mld
euro
w
postaci
dotacji i pożyczek, odegra kluczową rolę w budowaniu odpornej
gospodarki,
której
podstawę
stanowi
sprawiedliwość.
Dzięki
uwzględnieniu priorytetów UE w RRF państwa członkowskie znajdą w
europejskim semestrze wytyczne, pomagające im z większym powodzeniem
realizować zieloną i cyfrową transformację oraz budować bardziej
odporną gospodarkę UE.
Komisja zatwierdziła 22 krajowe plany odbudowy i zwiększania
odporności; Rada zatwierdziła wszystkie z nich. W związku z tym
rozpoczęto wypłaty zaliczek na rzecz 17 państw członkowskich, które od
sierpnia 2021 r. otrzymały 52,3 mld euro. Ogólnie rzecz biorąc, plany
zatwierdzone dotychczas przez Radę opiewają na 291 mld euro w formie
dotacji i 154 mld euro w formie pożyczek. Główny nacisk przenosi się
obecnie na wdrażanie planów odbudowy w poszczególnych krajach.
Wypłaty zaliczek w ramach RRF zaczęły już wnosić cenny wkład w cztery
wymiary konkurencyjnej zrównoważoności, o których mowa w rocznej
analizie
zrównoważonego
wzrostu
gospodarczego:
zrównoważenie
środowiskowe, wydajność, sprawiedliwość i stabilność makroekonomiczna.
Komisja wzywa również państwa członkowskie do dopilnowania, by
krajowe reformy i inwestycje odzwierciedlały priorytety określone w
rocznej analizie zrównoważonego wzrostu gospodarczego.
Źródło
: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_21_6105
Różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn na poziomie edukacji
zmniejszają się, ale kobiety są nadal niedostatecznie reprezentowane w
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dziedzinie badań naukowych i innowacji
Liczba kobiet studiujących i absolwentek na poziomie licencjackim,
magisterskim i doktoranckim stale rosła w ostatnich latach. Kobiety
są jednak nadal niedostatecznie reprezentowane w dziedzinie badań
naukowych i innowacji. Są to niektóre z najważniejszych ustaleń
zawartych w sprawozdaniu Komisji Europejskiej She Figures 2021, w
którym od 2003 r. monitoruje się postępy na drodze do równouprawnienia
płci w dziedzinie badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej i
poza UE.
W publikacji She Figures 2021 podkreślono, że średnio na poziomie
licencjackim i magisterskim liczba kobiet przewyższa liczbę mężczyzn
wśród studentów (54 proc.) i absolwentów (59 proc.), a na poziomie
doktoranckim istnieje niemalże równowaga płci (48 proc.). Utrzymują
się jednak różnice między kierunkami studiów. Na przykład kobiety
nadal
stanowią
mniej
niż
jedną
czwartą
absolwentów
studiów
doktoranckich w dziedzinie ICT (22 proc.).
Natomiast w dziedzinie zdrowia i opieki społecznej oraz edukacji
kobiety
są
reprezentowane
na
poziomie
przynajmniej
60
proc.
(odpowiednio 60 proc. i 67 proc.).
Ponadto kobiety stanowią zaledwie około jednej trzeciej badaczy
(33 proc.). Na najwyższym szczeblu akademickim kobiety są nadal
niedostatecznie reprezentowane i zajmują około jednej czwartej
stanowisk profesorskich (26 proc.).
Kobiety są również rzadziej zatrudniane jako naukowcy i inżynierowie
(41 proc.) i są niedostatecznie reprezentowane wśród specjalistów
pracujących na własny rachunek w zawodach związanych z nauką,
inżynierią i ICT (25 proc.).
Kontekst
Sprawozdanie She Figures obejmuje okres trzech lat, a w ramach tego
badania monitoruje się równouprawnienie płci w dziedzinie badań
naukowych i innowacji. Sprawozdanie zostało opublikowane po raz
pierwszy w 2003 r. Analizuje się w nim ścieżkę kariery naukowców
kobiet i mężczyzn – od czasu studiów poprzez ich ukończenie, a
następnie uczestnictwo w rynku pracy jako badaczy, warunki pracy,
awans zawodowy, odsetek kobiet i mężczyzn na stanowiskach decyzyjnych,
a także wyniki w zakresie badań naukowych i innowacji (w tym
wynalazczość). Do zbierania tych danych przyczyniają się korespondenci
statystyczni z państw członkowskich UE i państw stowarzyszonych.
Kilka unijnych strategii politycznych i programów finansowania ma na
celu promowanie równouprawnienia płci w dziedzinie badań naukowych i
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innowacji. W komunikacie z 2020 r. w sprawie nowej europejskiej
przestrzeni badawczej na rzecz badań naukowych i innowacji Komisja
odnowiła swoje zaangażowanie na rzecz równouprawnienia płci i
uwzględniania aspektu płci w badaniach naukowych poprzez rozszerzenie
istniejących priorytetów i inicjatyw.
Ponadto program
równouprawnienia
poprzez:

„Horyzont Europa”
płci w dziedzinie

wzmocnił wsparcie
badań naukowych i

na rzecz
innowacji

• wprowadzenie nowego kryterium kwalifikującego do finansowania w
ramach
programu
„Horyzont
Europa”,
ponieważ
organy
publiczne,
organizacje badawcze i instytucje szkolnictwa wyższego muszą posiadać
plan dotyczący równowagi płci
• uwzględnienie aspektu płci w treści badań naukowych i innowacji jako
domyślny wymóg w całym programie
• finansowanie działań wspierających opracowywanie planów dotyczących
równowagi płci we wszystkich państwach członkowskich UE i krajach
stowarzyszonych
oraz
wdrażanie
programu
politycznego
na
rzecz
europejskiej przestrzeni badawczej
• środki i działania na rzecz promowania równouprawnienia płci w
ramach Europejskiej Rady ds. Innowacji oraz
• zdecydowane zachęcanie do zapewnienia równowagi płci w zespołach
badawczych
Komisja Europejska poparła również Deklarację z Lublany w sprawie
równouprawnienia płci w dziedzinie badań i innowacji.
Źródło
: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_21_6217
Udostępniono zasoby REACT-EU na 2022 r. w kwocie 11 mld euro
24 listopada Komisja opublikowała informacje o alokacji zasobów
REACT-EU na 2022 r. Na programy w ramach polityki spójności we
wszystkich 27 państwach członkowskich udostępniono około 11 mld euro
(w cenach bieżących).
Środki te stanowią uzupełnienie niemal 40 mld euro udostępnionych w
2021 r. Państwa członkowskie będą mogły kontynuować wdrażanie środków
naprawczych,
poprawiając
odporność
opieki
zdrowotnej
i
przedsiębiorstw, zwiększając wsparcie dla grup szczególnie wrażliwych
i przyczyniając się do realizacji priorytetów ekologicznych i
cyfrowych w celu zapewnienia inteligentnej, trwałej i spójnej
odbudowy.
Zasoby REACT-EU udostępniono
uwzględnić
zmieniający
się

w dwóch transzach,
wpływ
pandemii
na

aby należycie
gospodarkę
i
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społeczeństwo. Podziału środków dokonano w oparciu o dane dotyczące
PKB, bezrobocia ogólnego i bezrobocia młodzieży w poszczególnych
krajach.
Uwzględniono w nim również wpływ pandemii koronawirusa na gospodarki
państw członkowskich – zgodnie z danymi statystycznymi z 19
października 2021 r.
Instrument REACT-EU był pierwszym elementem narzędzia
NextGenerationEU, którego użyto. Pierwsza płatność, w wysokości 800
mln euro, miała miejsce 28 czerwca 2021 r.. Szybkie zatwierdzenie
środków pozwoliło państwom członkowskim zagospodarować 37 mld euro, a
płatności ogółem osiągnęły poziom 6,1 mld euro. Z tych zatwierdzonych
środków 23,3 mld euro zostanie spożytkowane za pośrednictwem
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 12,8 mld euro za
pośrednictwem Europejskiego Funduszu Społecznego, a 0,5 mld euro za
pośrednictwem Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Konkretne przykłady wsparcia dla obywateli i przedsiębiorstw za
pośrednictwem REACT-EU:
• Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR): W Republice Czeskiej
ze środków EFRR finansowany jest rozwój i modernizacja szpitala
wojskowego w Brnie. W Szwecji fundusz pomaga małym i średnim
przedsiębiorstwom wyjść z kryzysu poprzez rozwój cyfrowy ukierunkowany
na nowe rynki. We Francji z EFRR współfinansowana będzie modernizacja
centrum leczenia nowotworów im. Henry'ego Becquerela, dzięki której
możliwe będzie przyjęcie większej liczby pacjentów. W Hiszpanii ze
środków EFRR finansowano proces przechodzenia na gospodarkę cyfrową,
koncentrując się na cyfryzacji usług publicznych, w tym systemach
e-zdrowia i e-uczenia się, a także transformację ekologiczną poprzez
wprowadzanie elektromobilności w transporcie publicznym, poprawę
efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
w budynkach publicznych.
• Europejski Fundusz Społeczny (EFS): W państwach członkowskich
oferowane są szkolenia, coaching i poradnictwo zawodowe, aby zwiększyć
szanse pracowników na utrzymanie pracy i znalezienie nowej. W Belgii
na przykład środki z EFS pomogły rozwinąć umiejętności ludzi
dotkniętych pandemią w zakresie zielonej i cyfrowej gospodarki,
wzmocnić dwutorowe uczenie się i zapobiec przedwczesnemu kończeniu
nauki. W Bułgarii pracownicy zatrudnieni na pierwszej linii walki z
pandemią otrzymali podwyżkę płac, a osoby starsze i niepełnosprawne
zostały objęte domową opieką zdrowotną i socjalną.
• Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD): W
Austrii i Rumunii dzieci potrzebujące wsparcia otrzymały artykuły
szkolne.
W
Estonii,
Francji,
Luksemburgu
i
innych
państwach
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członkowskich osobom najbardziej potrzebującym zapewniono pomoc
żywnościową, np. ciepłe posiłki, oraz podstawową pomoc materialną, np.
artykuły higieny osobistej. Na Łotwie środki z funduszu wykorzystano
również do zakupu masek i środków do dezynfekcji.
Dalsze kroki
Komisja rozpoczęła niedawno negocjacje z państwami członkowskimi w
sprawie wykorzystania transzy REACT-EU na 2022 r. Państwa członkowskie
będą mogły teraz przesłać Komisji zmiany do swoich programów. Gdy
zmiany te zostaną zatwierdzone, państwa członkowskie będą miały dostęp
do nowych zasobów od 1 stycznia 2022 r.
Źródło
: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_21_6103
Program „Erasmus+”: prawie 3,9 mld euro na rzecz mobilności i
współpracy w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu w
2022 r.
Komisja ogłosiła 24 listopada zaproszenia do składania wniosków w
ramach programu Erasmus+ na 2022 r. w związku z przyjęciem rocznego
programu prac na przyszły rok. Dzięki zwiększonemu budżetowi na
przyszły rok o wartości prawie 3,9 mld euro program Erasmus+ nadal
będzie oferował możliwości odbywania studiów za granicą, staży,
praktyk zawodowych i wymian pracowników. Nadal wspierane będą również
projekty współpracy transgranicznej w różnych obszarach kształcenia i
szkolenia, młodzieży i sportu. Oprócz ogólnego zaproszenia do
składania wniosków roczny program prac zawiera także inne planowane
działania, takie jak inicjatywa dotycząca europejskich szkół wyższych.
Program w dalszym ciągu będzie wspierał młodych ludzi i zachęcał ich
do uczestnictwa w życiu demokratycznym, w szczególności wspierając
cele Europejskiego Roku Młodzieży 2022, zapowiedzianego w orędziu o
stanie Unii z września 2021 r. W 2022 r. wzmożone zostaną również
główne działania w zakresie mobilności i współpracy.
Główne nowości wprowadzone w ogłoszonych dzisiaj zaproszeniach do
składania wniosków to:
• Projekty na przyszłość: Nowe projekty na dużą skalę będą wspierać
wysokiej
jakości
edukację
cyfrową
sprzyjającą
włączeniu
oraz
dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do transformacji
ekologicznej. Te ambitne projekty będą realizowane w ramach większego
budżetu, a ich trwanie przewiduje się na co najmniej trzy lata. Ich
celem jest zaangażowanie różnorodnych organizacji prywatnych i
publicznych.
Projekty
te
będą
zasadniczo
służyć
osiągnięciu
innowacyjnych wyników, które w skali europejskiej mogą mieć wpływ na
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edukację.
• Więcej wymian z państwami trzecimi: Dzięki środkom z instrumentów
zewnętrznych
UE
państwa
trzecie
będą
mogły
uczestniczyć
w
ukierunkowanych projektach i wymianach, zwłaszcza w dziedzinie
kształcenia i szkolenia zawodowego oraz sportu.
• Program DiscoverEU bardziej dostępny dla wszystkich: Program
DiscoverEU oferuje 18-latkom możliwość podróżowania po Europie.
Każdego roku odbywają się dwie tury składania wniosków o bezpłatne
bilety. Począwszy od 2022 r. odbywać się będą tury skierowane do
odpowiednich organizacji, aby umożliwić jeszcze większej liczbie
młodych ludzi o mniejszych szansach udział w programie. Będą oni mogli
skorzystać z bardziej ukierunkowanego wsparcia i finansowania.
• UE bliżej szkół: Uczenie się o celach i funkcjonowaniu Unii
Europejskiej stanowi istotny element propagowania postaw obywatelskich
oraz
wspólnych
wartości
w
zakresie
wolności,
tolerancji
i
niedyskryminacji. Działania Jean Monnet, promujące edukację na temat
UE, zostaną wprowadzone w szkołach dla uczniów w każdym wieku, nie
tylko w zakresie kształcenia ogólnego, lecz także zawodowego w
połączeniu z różnymi działaniami, np. wizytami studyjnymi.
• Prostszy system finansowania projektów współpracy: W ramach
partnerstw
współpracy
program
Erasmus+
umożliwia
beneficjentom
składanie wniosków o otrzymanie ryczałtu na realizację swoich
projektów. Znacznie zmniejsza to obciążenie administracyjne związane
ze
składaniem
wniosków,
zarządzaniem
projektem
i
zadaniami
sprawozdawczymi.
Każdy podmiot publiczny lub prywatny działający w dziedzinie
kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu może ubiegać się o
dofinansowanie z pomocą agencji krajowych programu Erasmus+ z siedzibą
we wszystkich państwach członkowskich UE i państwach trzecich
stowarzyszonych z Programem oraz Europejskiej Agencji Wykonawczej ds.
Edukacji i Kultury.
Szczegółowe informacje na temat konkretnych działań i związanych z
nimi
terminów
składania
wniosków
są
dostępne
w
dokumentach
opublikowanych
na
specjalnej
stronie
internetowej,
która
znajduje się tutaj.
Kontekst
Całkowity budżet programu Erasmus+ w latach 2021–2027 wynosi 26,2 mld
euro, który dopełnia kwota około 2,2 mld euro z instrumentów
zewnętrznych UE. Projekty Erasmus+ w zakresie mobilności i współpracy
wspierają transformację ekologiczną i cyfrową, jednocześnie promując
aktywną postawę obywatelską i większy udział w życiu demokratycznym.
Od początku pandemii COVID-19 program ten przyczynił się do
zwiększenia odporności systemów kształcenia i szkolenia. Sprzyjanie
włączeniu w dalszym ciągu pozostaje główną zasadą programu, by
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umożliwić
większej
liczbie
osób
uczenie
się
i
udział
w
międzynarodowych projektach, a także by dotrzeć do większej liczby
osób o mniejszych szansach.
Źródło
i
więcej
informacji
: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_21_6180
Przemówienie Przewodniczącej Ursuli von der Leyen wygłoszone na
posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego dotyczące konkluzji
październikowego szczytu Rady Europejskiej oraz sytuacji na Białorusi
i na jej granicy z UE
W przemówieniu poruszone były następujące tematy:
• kondolencje w związku z wypadkiem autokaru w Bułgarii;
• kwestie pandemii omawiane na Radzie Europejskiej:
• sytuacja związana z działaniami Białorusi na granicy zewnętrznej UE
(pomoc humanitarna, działania dyplomatyczne, sankcje oraz zarządzanie
granicami UE);
• działania Białorusi a kwestie sąsiedztwa UE.
Treść przemówienia dostępna pod adresem
: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/speech_21_6249
Handel i bezpieczeństwo: Komisja zwraca uwagę na działania służące
obronie interesów i wartości UE
23 listopada Komisja Europejska przedstawiła najważniejsze ustalenia
dotyczące ochrony interesów UE w odniesieniu do kontroli eksportu
oraz inwestycji zagranicznych w UE. Od czasu wejścia w życie nowego
prawodawstwa
dotyczącego
monitorowania
bezpośrednich
inwestycji
zagranicznych
(BIZ)
Komisja
skontrolowała
400
inwestycji
zagranicznych. Mechanizm ten funkcjonuje wprawdzie dopiero od roku,
jednak zakres jego wykorzystania jest imponujący. Oznacza to, że
ochrona interesów UE jest coraz lepsza.
Jednocześnie w ramach unijnego systemu kontroli eksportu państwa
członkowskie dokonały przeglądu ponad 30 tys. wniosków o eksport
towarów,
które
mogą
być
wykorzystywane
do
celów
wojskowych;
wstrzymano 603 wniosków. Są to niektóre z najważniejszych ustaleń
zapowiedzianych przy okazji opublikowania pierwszych sprawozdań na
temat monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych i kontroli
eksportu.
Monitorowanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych
Przedmiotowe sprawozdanie w sprawie monitorowania bezpośrednich
inwestycji zagranicznych jest pierwszym sprawozdaniem opublikowanym od
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czasu wejścia w życie nowego rozporządzenia UE w sprawie monitorowania
BIZ, które miało miejsce rok temu. Na podstawie wspomnianego
rozporządzenia państwa członkowskie i Komisja ściśle współpracują w
celu
zapewnienia
skutecznej
kontroli
wszelkich
bezpośrednich
inwestycji
zagranicznych,
które
mogą
stanowić
zagrożenie
dla
bezpieczeństwa państw członkowskich UE lub krytycznych aktywów.
Jeśli chodzi o najważniejsze ustalenia, w sprawozdaniu podkreślono,
co następuje:
• jak stwierdzono w sprawozdaniu, do końca czerwca 2021 r. Komisja
skontrolowała 265 transakcji zgłoszonych przez państwa członkowskie
(obecnie liczba ta przekracza 400);
• 80 proc. transakcji nie uzasadniało dalszej kontroli i w związku z
tym ich ocena przez Komisję trwała zaledwie 15 dni;
• większość pochodzących od państw członkowskich zgłoszeń do kontroli
dotyczyła sektora wytwórczego, ICT, sprzedaży hurtowej i detalicznej;
• wśród zgłoszonych spraw dotyczących BIZ pięć głównych krajów
pochodzenia inwestorów to przedsiębiorstwa znajdujące się w: Stanach
Zjednoczonych, Zjednoczonym Królestwie, Chinach, Kanadzie i
Zjednoczonych Emiratach Arabskich;
• Komisja wydała opinię w mniej niż 3 proc. spośród 265 spraw
poddanych kontroli.
W sprawozdaniu potwierdzono, że UE nadal jest otwarta na inwestycje
zagraniczne, dbając jednocześnie o ochronę bezpieczeństwa i porządku
publicznego
UE.
Mechanizm
współpracy
w
zakresie
monitorowania
bezpośrednich inwestycji zagranicznych działa skutecznie i nie
powoduje niepotrzebnych opóźnień w kontekście realizacji transakcji.
Coraz
więcej
państw
członkowskich
przyjmuje
własny
mechanizm
monitorowania: mechanizm taki funkcjonuje już w 18 państwach. Komisja
Europejska oczekuje, że krajowe mechanizmy monitorowania zostaną
przyjęte przez wszystkie państwa członkowskie. Zwiększy to skuteczność
systemu kontroli i zapewni obszerne podejście UE do przeciwdziałania
zagrożeniom związanym z bezpieczeństwem lub porządkiem publicznym.
Kontrola eksportu
Jest to ostatnie sprawozdanie na temat kontroli eksportu przed
wejściem w życie zaktualizowanego rozporządzenia w sprawie kontroli
eksportu.
W
sprawozdaniu
stwierdzono,
że
eksport
produktów
podwójnego
zastosowania stanowi około 2,3 proc. całkowitego eksportu z UE.
Spośród 30 292 wniosków o eksport i zgłoszeń eksportu uwarunkowanego
pozwoleniem odrzucono 603 transakcje (eksport) zostały odrzucone (w
2019 r.), co stanowi około 0,02 proc. całkowitego eksportu.
Oznaczałoby to, że w 2019 r. wartość handlu produktami podwójnego
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zastosowania wyniosła 119 mld euro.
Nowe rozporządzenie, które weszło w
dodatkowo wzmacnia kontrolę eksportu:

życie

9

września

tego

roku,

• wprowadzając nowy wymiar „bezpieczeństwa ludzkiego” w celu
uwzględnienia pojawiających się technologii podwójnego zastosowania –
zwłaszcza narzędzi cyberinwigilacji;
• upraszczając procedury i zwiększając sprawność systemu kontroli
eksportu oraz jego możliwości jego rozbudowy i dostosowywania do
okoliczności;
• opracowując unijny program w zakresie budowania zdolności i szkoleń
dla podmiotów wydających zezwolenia i podmiotów egzekwujących przepisy
w państwach członkowskich;
• koordynując i wspierając skuteczne egzekwowanie kontroli;
• nawiązując dialog z państwami trzecimi w celu zwiększenia globalnego
bezpieczeństwa i promowania równych szans na poziomie globalnym.
Źródło
: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_21_6226
Restrykcje wobec przewoźników wspierających przemyt ludzi
W ramach wspólnej reakcji Unii Europejskiej na finansowaną przez
państwo instrumentalizację ludzi na zewnętrznej granicy UE z
Białorusią Komisja oraz Wysoki Przedstawiciel zaproponowali 23
listopada
środki
mające
na
celu
zapobieganie
działalności
transportowej przewoźników, którzy organizują lub ułatwiają przemyt
ludzi lub handel ludźmi do UE, oraz ograniczanie takiej działalności.
W ten sposób UE zyska nowy instrument w celu wspierania państw
członkowskich narażonych na takie ataki hybrydowe.
Wszelkim środkom podejmowanym w ramach tego instrumentu powinny
towarzyszyć inne formy wsparcia, w szczególności pomoc humanitarna.
Ukierunkowane środki wymierzone w przewoźników, którzy ułatwiają
przemyt lub go organizują
Aby
zapewnić,
że
UE
dysponuje
odpowiednimi
narzędziami,
by
uniemożliwić instrumentalizację ludzi do celów politycznych, Komisja
proponuje przyjęcie nowych ram prawnych umożliwiających UE przyjęcie
ukierunkowanych środków przeciwko przewoźnikom ze wszystkich sektorów
transportu (drogowego, powietrznego, śródlądowego lub morskiego)
, którzy uczestniczą w przemycie ludzi lub handlu ludźmi do Unii
Europejskiej lub ułatwiają ten proceder. Środki będą proporcjonalne i
ustalane indywidualnie dla każdego przypadku. Mogą obejmować one
ograniczenie działalności na rynku unijnym, cofnięcie licencji lub
zezwoleń
na
wykonywanie
działalności,
zawieszenie
pozwoleń
na
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tankowanie i prowadzenie obsługi technicznej na terytorium UE, zakaz
tranzytu przez Unię lub przelotu nad Unią i zatrzymywania się na
postoje techniczne lub zawijania do portów Unii.
Zwiększenie pomocy humanitarnej
UE przeznaczyła 700 tys. euro na pomoc humanitarną dla uchodźców i
migrantów znajdujących się w trudnej sytuacji, którzy utknęli na
Białorusi, na granicach i wewnątrz kraju. W ramach tej sumy 200 tys.
euro zostanie natychmiast przeznaczone na wsparcie Międzynarodowej
Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca
(IFRC) jako część ogólnego wkładu UE do kryzysowego funduszu pomocy w
przypadku klęsk żywiołowych zarządzanego przez IFRC. To finansowanie
UE pomaga IFRC i jego krajowemu odpowiednikowi – Białoruskiemu
Czerwonemu Krzyżowi – w dostarczaniu bardzo potrzebnej pomocy
doraźnej, w tym żywności, zestawów higienicznych, koców i zestawów
pierwszej pomocy. Uruchomiono dodatkowe 500 tys. euro na dalszą pomoc
humanitarną, która ma być realizowana przez organizacje partnerskie UE
w terenie.
Jeżeli
nastąpi
dalsza
poprawa
dostępu
dla
partnerskich
organizacji humanitarnych na Białorusi, Komisja jest gotowa zapewnić
dodatkowe środki na pomoc humanitarną w odpowiedzi na jasno określone
potrzeby
humanitarne.
Pomoc
humanitarna
UE
opiera
się
na
międzynarodowych zasadach humanitarnych.
Wsparcie na rzecz zarządzania granicami i migracją
Od
początku
kryzysu
UE
udzielała
Litwie,
Łotwie
i
Polsce
natychmiastowego wsparcia w zakresie zarządzania granicami. Wsparcie
to
przyjęło
formę
finansowania
w
sytuacjach
nadzwyczajnych,
oddelegowania ekspertów i pomocy rzeczowej z państw europejskich w
ramach mechanizmu ochrony ludności. Po wizycie komisarz Ylvy Johansson
na Litwie Komisja przyznała Litwie 36,7 mln euro z funduszy UE na
wsparcie wdrażania procedur azylowych i warunków przyjmowania, w tym
dla osób w najtrudniejszej sytuacji.
Komisja koordynowała pomoc udzielaną przez 19 państw członkowskich i
Norwegię. Pomoc ta obejmowała namioty, łóżka, grzejniki, generatory
elektryczne, pościel, żywność i inną pomoc rzeczową. Sieć ds.
reagowania w obszarze migracji i na wypadek kryzysu migracyjnego (sieć
ds. planu gotowości i zarządzania kryzysowego) organizuje cotygodniowe
spotkania, aby zapewnić wysokiej jakości orientację sytuacyjną i
koordynację
w
celu
opracowania
skutecznej
reakcji.
Od
lipca
uruchamiane są również agencje spraw wewnętrznych UE, które dysponują
personelem obecnym w trzech wymienionych państwach członkowskich oraz
sprzętem udostępnionym na Litwie i Łotwie.
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Komisja prowadzi dialog z Litwą, Łotwą i Polską na temat potrzeb
finansowych i operacyjnych oraz udostępnia kolejne 200 mln EUR na
zarządzanie granicami. Dalsze wsparcie ze strony agencji mogłoby
obejmować szybką interwencję na granicy lub interwencję powrotową ze
strony Fronteksu i pomoc Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie
Azylu w zakresie zarządzania migracjami, a także odpowiedniego
przyjmowania.
Komisja,
Frontex
i
Międzynarodowa
Organizacja
ds.
Migracji
współpracują z Litwą w celu wzmocnienia zdolności w zakresie
powrotów
poprzez
wymianę
wytycznych,
najlepszych
praktyk
oraz
docieranie do państw trzecich, aby wspierać readmisję. Polska
zwróciła się również o wsparcie Fronteksu w przeprowadzaniu powrotów.
Komisja przeznaczy również do 3,5 mln euro na wsparcie dobrowolnych
powrotów z Białorusi do krajów pochodzenia. Działające przy Europolu
Europejskie Centrum Zwalczania Przemytu Migrantów wspiera dochodzenia
w sprawach karnych i ułatwia wymianę informacji. Pełne wdrożenie
unijnego planu działania na rzecz zwalczania przemytu migrantów na
lata
(2021-2025)
zapewni
bardziej
skuteczną
reakcję
na
instrumentalizację ludzi do celów politycznych oraz na potrzebę
zarządzania zewnętrznymi granicami UE w takich sytuacjach.
Źródło
i
więcej
informacji,
w
tym
dyplomatycznych
i
humanitarnych
UE,
a
kontekście kryzysu granicznego: tutaj oraz tu.

o
działaniach
także
szerszym

W Parlamencie Europejskim w minionym tygodniu
Podsumowanie sesji plenarnej: polityka rolna, Białoruś, budżet UE 2022
Posłowie zatwierdzili nową politykę rolną UE, sformułowali zalecenia
dotyczące leków i przyjęli budżet UE na 2022 r. na sesji plenarnej
22-25 listopada.
Wspólna Polityka Rolna
We
wtorek
posłowie
przyjęli
nową,
sprawiedliwszą,
bardziej
ekologiczną i przejrzystą politykę rolną UE. Posłowie zapewnili, że
zreformowana Wspólna Polityka Rolna, która wejdzie w życie w 2023 r.,
przeznaczy minimum 10% dopłat bezpośrednich na wsparcie małych i
średnich gospodarstw, a co najmniej 3% jej budżetu trafi do młodych
rolników.
Koronawirus
Również
we
wtorek,
posłowie
podkreślili
potrzebę
zwiększenia
dystrybucji szczepionek, także poza UE. Podkreślili również, że kraje
UE powinny usprawnić współpracę.
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Białoruś
W środę liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska wygłosiła
przemówienie
w
Parlamencie
Europejskim
i
wezwała
Europę
do
wzmocnienia
głosu
narodu
białoruskiego.
Powiedziała,
że
UE
powinna koordynować sankcje przeciwko reżimowi z USA i Wielką
Brytanią, aby były „skuteczne, a nie tylko symboliczne”. Podczas
wtorkowej
debaty
na
temat
Białorusi
posłowie
zaapelowali
o
utworzenie
nowej
polityki
migracyjnej,
aby
zapobiec
instrumentalizacji uchodźców. (więcej: tutaj)
Legalna migracja
Aby
odpowiedzieć
na
wyzwania
demograficzne
Europy
i
skutecznie
dopasować
umiejętności
imigrantów
do
potrzeb
rynku
pracy, posłowie zaapelowali o ambitny program przyjmowania nisko- i
średnio wykwalifikowanych pracowników spoza UE, a także ramy
uznawania ich umiejętności i kwalifikacji. Więcej: tutaj
Budżet UE
W środę Parlament przyjął budżet UE na 2022 r., który został
następnie
podpisany
przez
przewodniczącego
Parlamentu
Davida
Sassolego. W budżecie jest prawie 480 mln euro dodatkowych funduszy
na priorytety takie jak zdrowie, młodzież i działania na rzecz
klimatu. Posłowie uzgodnili dodatkowe 190 mln euro na Instrument
Sąsiedztwa
oraz
Współpracy
Międzynarodowej
i
Rozwojowej,
ze
szczególnym uwzględnieniem walki z pandemią.
Strategia farmaceutyczna
W przyjętym w środę sprawozdaniu Parlament przedstawił szereg zaleceń
dotyczących nowej unijnej strategii farmaceutycznej dla zapewnienia
przystępnych cenowo leków, bardziej przejrzystych cen i silniejszych
łańcuchów dostaw, aby uniknąć niedoborów. Więcej: tu.
Krytyczne surowce
Również w środę, eurodeputowani wezwali Komisję Europejską do
opracowania strategii, dzięki której Europa będzie mniej zależna od
importu surowców krytycznych. Posłowie stwierdzili, że pozyskiwanie
takich surowców, choć kluczowe dla strategicznych gałęzi przemysłu
UE, powinno być zgodne z minimalnymi normami środowiskowymi i
społecznymi. (Więcej: tu)
Przemoc wobec kobiet
W czwartek, z okazji Międzynarodowego Dnia Eliminacji Przemocy Wobec
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Kobiet, posłowie wezwali sześć krajów UE, które jeszcze nie
ratyfikowały Konwencji Stambulskiej - Bułgarię, Czechy, Węgry, Łotwę,
Litwę i Słowację - do bezzwłocznej ratyfikacji. Konwencja ma na celu
zwalczanie przemocy wobec kobiet, w tym przemocy domowej.
Unijna karta ubezpieczenia społecznego
W poniedziałek eurodeputowani zapytali Komisję Europejską o
stan prac nad europejską kartą ubezpieczenia społecznego.
Wezwali do szybkiego wprowadzenia tego cyfrowego instrumentu,
aby pomóc zmniejszyć obciążenia administracyjne pracowników
mobilnych. Więcej: tutaj
Dyrektywa o płacy minimalnej
W czwartek eurodeputowani uzgodnili mandat do negocjacji z Radą w
sprawie dyrektywy o płacy minimalnej, której celem jest zapewnienie
godnych warunków życia pracownikom w każdym kraju UE.
Źródło: europarl.europa.eu

Miniony tydzień w Radzie UE/Radzie Europejskiej
Rada do Spraw Ogólnych, 23 listopada 2021
Wyniki obrad
Rada Europejska (16–17 grudnia 2021)
Ministrowie przeprowadzili pierwszą wymianę poglądów poświęconą
szczytowi Rady Europejskiej zaplanowanemu na 16–17 grudnia. Przywódcy
mają wtedy powrócić do tematu skoordynowanej reakcji na Covid-19 i
podsumować prace Rady nad zwiększaniem zbiorowej gotowości, zdolności
reagowania i odporności na przyszłe kryzysy.
Zgodnie z ustaleniami z października Rada Europejska ma też ponownie
przyjrzeć się zmianom cen energii.
Nawiązując do nieformalnej kolacji w Brdzie i do posiedzenia
Rady do Spraw Zagranicznych, przywódcy udzielą wskazówek co do
projektu „Strategicznego kompasu” i współpracy UE–NATO. Przygotują
też szczyt Unia Europejska – Unia Afrykańska, zgodnie z agendą
przywódców.
Uważnie obserwowane są sytuacja migracyjna oraz rozwój wydarzeń na
granicy z Białorusią, i w razie potrzeby przywódcy wrócą do tej
kwestii na szczeblu Rady Europejskiej.
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Konkluzje o odporności i reagowaniu kryzysowym
Ministrowie zatwierdzili konkluzje w sprawie zwiększenia gotowości,
zdolności do reagowania i odporności na kryzysy w przyszłości.
Podczas szczytu w czerwcu Rada Europejska zwróciła się do prezydencji,
by zadbała o postępy prac w Radzie nad zwiększeniem zbiorowej
gotowości Unii, zdolności do reagowania i odporności na przyszłe
kryzysy oraz nad ochroną funkcjonowania rynku wewnętrznego.
23 lipca na nieformalnym spotkaniu w Brdzie pri Kranju ministrowie
spraw europejskich dyskutowali o wzmocnieniu odporności Unii i poparli
działania prezydencji słoweńskiej na rzecz bardziej kompleksowej
reakcji na kryzysy.
Prezydencja stwierdziła, że opierając się na debacie
przedstawi Radzie do Spraw Ogólnych stosowne konkluzje.
Do opracowania
roboczą.

projektu

konkluzji

Rady

utworzono

ministrów,

doraźną

grupę

Proces rozszerzenia oraz stabilizacji i stowarzyszenia
Ministrowie zapoznali się z bieżącą sytuacją i wymienili poglądy na
temat procesu rozszerzenia oraz stabilizacji i stowarzyszenia.
Prezydencja podkreśliła, że należy kontynuować ten proces.
Dyskusja ministrów miała miejsce po szczycie z udziałem Bałkanów
Zachodnich, publikacji pakietu rozszerzeniowego przez Komisję oraz
dyskusji o Bałkanach Zachodnich na forum Rady do Spraw Zagranicznych.
Ministrowie zastanawiali
rozszerzenie.

się

nad

tym,

jak

najlepiej

kontynuować

W poprzednim półroczu Rada porozumiała się w sprawie zastosowania
udoskonalonej metodologii rozszerzenia wobec Czarnogóry i Serbii, co
umożliwiło
zorganizowanie
pierwszych
„politycznych”
konferencji
międzyrządowych z oboma krajami w czerwcu. We wrześniu Rada zgodziła
się na niemal 14,2 mld EUR pomocy przedakcesyjnej na lata 2021–2027 na
rzecz partnerów z Bałkanów Zachodnich oraz Turcji.
Dialog na temat praworządności
W ramach dorocznego dialogu na temat praworządności ministrowie
przeprowadzili dyskusję o sytuacji w Chorwacji, we Włoszech, na
Cyprze, Łotwie i Litwie. To trzecia runda dyskusji o konkretnych
krajach po pierwszej z listopada 2020 r. i drugiej z kwietnia 2021 r.
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Ministrowie poświęcili mniej więcej pół godziny każdemu z pięciu
państw członkowskich. Na wstępie Komisja pokrótce omawiała sytuację i
najważniejsze wnioski z rozdziału poświęconego danemu krajowi w jej
sprawozdaniu na temat praworządności za 2021 r. Następnie każda z
pięciu delegacji przedstawiała najważniejsze kwestie i konkretne
aspekty krajowych ram praworządnościowych. Później pozostałe delegacje
dzieliły się swoimi doświadczeniami i sprawdzonymi rozwiązaniami
odnośnie do wspomnianych kwestii.
Stosunki UE – Wielka Brytania
Ministrowie spraw europejskich dyskutowali o stosunkach UE – Wielka
Brytania. Skupili się na trwających rozmowach z tym krajem na temat
praktycznych rozwiązań w ramach Protokołu w sprawie Irlandii /
Irlandii Północnej mogących zaradzić trudnościom, z którymi mierzą
się mieszkańcy Irlandii Północnej.
Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Maroš Šefčovič zreferował
ministrom bieżącą sytuację, w tym swoje spotkanie z Davidem Frostem z
19 listopada, a ministrowie potwierdzili, że popierają podejście
Komisji Europejskiej.
UE zwraca uwagę, że należy przejść na tryb zorientowany na wyniki i
odpowiedzieć na kwestie poruszane przez zainteresowane strony z
Irlandii Północnej. Niedawna zmiana tonu musi prowadzić do konkretnych
wspólnych rozwiązań w ramach protokołu. Prezydencja podkreśliła
również, że podstawą stosunków i negocjacji UE z Wielką Brytanią
pozostaje jedność państw członkowskich.
Program prac Komisji na 2022 r.
Komisja przedstawiła swój program prac na 2022 r. Informacje te
pomogą
opracować
wspólną
deklarację
w
sprawie
priorytetów
legislacyjnych na 2022 r., która zostanie uzgodniona przez trzy
instytucje pod koniec roku.
W 2016 r. Parlament Europejski, Rada i Komisja uzgodniły w drodze
Porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia
prawa, że ulepszą roczne i wieloletnie programowanie w Unii.
Według porozumienia Komisja przed przyjęciem rocznego programu prac,
jak i po jego przyjęciu powinna prowadzić dialog z Radą i Parlamentem.
Unijny budżet 2022
Rada przyjęła budżet UE na 2022 r., w sprawie którego 16 listopada
2021
r.
wypracowała
porozumienie
z
Parlamentem
Europejskim
.
W
przyszłym
roku
środki
na
zobowiązania
wyniosą
169,5
mld EUR, a na płatności – 170,6 mld EUR. Przyszłoroczny budżet
wyraźnie odzwierciedla główne priorytety UE: odbudowę gospodarki,
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walkę ze zmianą klimatu oraz transformację ekologiczno-cyfrową.
Pozostawia również dostatecznie dużo zapasu w ramach pułapów wydatków
określonych w wieloletnich ramach finansowych 2021–2027, tak aby UE
mogła reagować na nieprzewidziane potrzeby.
Źródło: https://www.consilium.europa.eu/pl/meetings/gac/2021/11/23/
Rada Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 24 listopada 2021
Na 53. sesji Rada EOG oceniła ogólne funkcjonowanie porozumienia o
Europejskim
Obszarze
Gospodarczym.
Przeprowadziła
też
debatę
orientacyjną na temat nowej polityki przemysłowej.
Przy okazji spotkania ministrowie przeprowadzili nieformalną wymianę
poglądów na temat Chin, Białorusi i „Strategicznego kompasu”.
Rada ds. Konkurencyjności (rynek wewnętrzny i przemysł), 25 listopada
2021
Ministrowie odpowiedzialni za rynek wewnętrzny i przemysł debatowali
o akcie o usługach cyfrowych i akcie o rynkach cyfrowych.
Celem pakietu jest stworzenie bezpieczniejszej przestrzeni cyfrowej
dla obywateli i przedsiębiorstw. Zapewnią to ambitne nowe przepisy
lepiej regulujące przestrzeń cyfrową i usługi cyfrowe, w tym platformy
mediów społecznościowych.
Rada ds. Konkurencyjności (badania i przestrzeń kosmiczna), 26
listopada 2021
Ministrowie zatwierdzili konkluzje w sprawie zarządzanie Europejską
Przestrzenią badawczą (ERA), w tym jej program na lata 2022-2024;
przyjęli także Pakt na rzecz badań i innowacji w Europie. W ramach
Paktu kraje członkowskie zobowiązują się do a) ustanowienia wspólnych
zasad i wartości, na których opierają się badania i innowacje; b)
ustanowienia priorytetowych obszarów działań; c) inwestycji i reform w
obszarze
badań
i
innowacji;
d)
uproszczonej
koordynacji
i
monitorowania.
Badania i innowacje na rzecz osiągania celów międzysektorowych
Ministrowie
przeprowadzili
debatę
nad
rolą
badań
w
osiąganiu
celów
międzysektorowych
polityk
UE,
w
tym
na
temat
organizacji
działań
krajowych
w
ramach
pakietu
Gotowi na 55, Nowego Europejskiego Bauhausu i HERA (mechanizmu
reagowania na sytuacje kryzysowe w dziedzinie zdrowia).
Zinstytucjonalizowanie partnerstwa europejskie
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Prezydencja słoweńska poinformowała ministrów o stanie prac nad
rozporządzeniem w sprawie wspólnych przedsięwzięć w ramach programu
Horyzont
Europa,
a
także
europejskiego
partnerstwa
na
rzecz
metrologii.
Kluczowe działania w ramach prezydencji Słowenii
Prezydencja poinformowała ministrów o deklaracji z Ljubljany w
sprawie równouprawnienia w sektorze badań i innowacji i jej 35
sygnatariuszach.
Prezydencja
przedstawiła
także
sprawozdanie
z
konferencji w ramach Akcji Maria Skłodowska-Curie, a dotyczącej
karier i mobilności kadr naukowych oraz konferencji w sprawie
podnoszenia świadomości o potrzebie działań na rzecz czystej i
zielonej przyszłości Europy.
Inne punkty programu
Komisja Europejska przedstawiła informację na temat Europejskiego
Forum Strategicznego w sprawie infrastruktury badawczej, zaś delegacja
francuska zaprezentowała program prac na nadchodzącą prezydencję.
Przestrzeń kosmiczna
Rada
przyjęła
konkluzje
w
sprawie „przestrzeni
dla
każdego”,
podkreślając wagę uczestnictwa interesariuszy ze wszystkich krajów
członkowskich i sektorów bezpośrednio nie związanych z badaniami
przestrzeni
kosmicznej.
Ministrowie
omawiali
także
kwestie
długoterminowego finansowania badań i inicjatyw w sektorze, w tym np.
inicjatywy
Cassini.
Omawiano
także
zagadnienia
związane
z
zarządzeniem ruchem w przestrzeni, w kontekście zarządzanie odpadami
kosmicznymi. W programie znalazło się także omówienia budowy
europejskiego
systemu
komunikacyjnego
opartego
na
przestrzeni
kosmicznej i zapewniającego komunikację dla użytkowników sektora
publicznego, finansów, energii i transportu – byłby to trzeci taki
system po projektach Galileo i Copernicus. Delegacja francuska
zaprezentowała program w dziedzinie badań kosmosu na swą nadchodzącą
prezydencję.
Źródło: www.consilium.europa.eu
W tym tygodniu w Parlamencie Europejskim
W tym tygodniu w planach prac PE (komisje) znajdą się między innymi:
COVID-19,
cyberprzemoc
związana
z
płcią,
ochrona
zwierząt
w
transporcie.
Prawa
podstawowe
w
UE:
Posłowie
z
Komisji
ds.
Swobód
Obywatelskich będą w poniedziałek omawiali kwestie wpływu skandali z
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oprogramowaniem Pegasus na prawa podstawowe. W debacie wezmą udział:
Laurent Richard (Dyrektor Wykonawczy Forbidden Stories, laureata
nagrody im. Daphne Caruana Galizia za rok 2021); Etienne Maynier
(specjalista ds. technologii, Amnesty International’s Security Lab);
Wojciech Wiewiórowski, Europejski inspektor ochrony danych.
Covid-19: Emer Cooke, dyrektor Europejskiej Agencji Leków omawiać
będzie kwestie szczepień i ogólną sytuację w zakresie pandemii z
członkami Komisji ds. środowiska i zdrowia publicznego (wtorek).
Walka z (cyber)przemocą związaną z płcią: Komisje ds. Praw kobiet i
równouprawnienia oraz Komisja ds. swobód obywatelskich zajmować się
będą ustanowieniem wspólnej definicji cyberprzestępczości związanej z
płcią i propozycją nowych działań zapobiegawczych (wtorek). Członkowie
komisji ds. Praw kobiet i równouprawnienia wezmą także udział w
międzyparlamentarnej konferencji na rzecz likwidacji przemocy wobec
kobiet, w tym Konwencji Stambulskiej.
Migracja: Komisja ds. Swobód obywatelskich zajmie się we wtorek
pracami nad nowymi procedurami granicznymi, mającymi na celu
określenie działań wobec migrantów i uchodźców (identyfikacja dalszego
trybu postępowania: odmowa, odesłanie, uwzględnienie w systemie
azylowym UE), a także nowym instrumentem dotyczącym zarządzania
kryzysami migracyjnymi w krajach członkowskich.
Dobrostan zwierząt: W czwartek Komisja śledcza ds. ochrony zwierząt w
transporcie przyjmie sprawozdanie z analizy naruszeń prawa UE w
zakresie ochrony zwierząt w transporcie i przegłosuje rekomendacje
mające na celu wyeliminowanie niezgodnych z prawem praktyk.
Jedna ładowarka do różnych urządzeń: Komisja ds. rynku wewnętrznego
rozpocznie prace nad przepisami dotyczącymi jednej ładowarki do
różnych urządzeń mobilnych (środa).
Inne wydarzenia
30 listopada budynki PE będą podswiętlone na niebiesko w ramach
wyrazów solidarności z inicjatywą Miasta przeciwko karze śmierci.
W czwartek, w pierwszą rocznicę śmierci byłego prezydenta Francji,
Valéry’ego Giscarda d'Estainga, który był w przeszłości także
eurodeputowanym, PE odda hołd temu wybitnemu mężowi stanu w trakcie
uroczystości z udziałem obecnego prezydenta Francji Emmanuela Macrona.
W tym tygodniu w Radzie UE/Radzie Europejskiej
Rada ds. Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu, 29–30 listopada 2021
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W programie
Unijni ministrowie odpowiedzialni za sprawy edukacji, młodzieży,
kultury, sektora audiowizualnego i sportu spotkają się w Brukseli, by
rozmawiać o kształceniu mieszanym, edukacji cyfrowej i umiejętnościach
cyfrowych, przestrzeniach obywatelskich pozwalających na merytoryczne
zaangażowanie młodzieży, dostępności i konkurencyjności europejskich
treści audiowizualnych i medialnych oraz o europejskim modelu sportu.
Edukacja i młodzież (29 listopada)
Sesję formalną ministrów odpowiedzialnych za edukację i młodzież
poprzedzi
śniadanie
zorganizowane
w
ramach
unijnego
dialogu
młodzieżowego z udziałem obecnej trójki prezydencji i przyszłej
prezydencji francuskiej oraz przedstawicieli Komisji i europejskich
organizacji młodzieżowych.
Edukacja
Ministrowie edukacji planują przyjąć zalecenie w sprawie kształcenia
mieszanego. Zalecenie wskazuje, jak państwa członkowskie mogłyby
wspierać instytucje edukacyjne w łączeniu nauki stacjonarnej z nauką
pozaszkolną
oraz
cyfrowe
narzędzia
nauczania
z
narzędziami
niecyfrowymi.
Rada ma również zatwierdzić rezolucję w sprawie nowej agendy w
zakresie uczenia się dorosłych oraz rezolucję odnoszącą się do
strategicznych ram europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i
szkolenia. Ministrowie będą też debatować o zorganizowanym dialogu
między UE i państwami członkowskimi na temat edukacji cyfrowej i
umiejętności cyfrowych. Podczas obiadu roboczego ministrowie edukacji
będą rozmawiać o inwestowaniu w edukację podczas pandemii Covid-19 i
po niej.
Młodzież
Po
południu
ministrowie
odpowiedzialni
za
młodzież
porozmawiają
o przestrzeniach
obywatelskich
dla
młodych
ludzi.
Podczas debaty orientacyjnej skupią się na tym, jak je tworzyć i
ulepszać. Rada ma też zatwierdzić konkluzje w sprawie ochrony i
tworzenia dla młodych ludzi przestrzeni obywatelskich, które ułatwiają
merytoryczne uczestnictwo młodzieży.
Ministrowie planują też zatwierdzić rezolucję, która ma skłonić
stosownych interesariuszy do wzięcia pod uwagę i wdrożenia wyników 8.
cyklu
unijnego
dialogu
młodzieżowego.
Unijny
dialog
młodzieżowy
to
forum
stałej
refleksji
i
konsultacji
na
temat
priorytetów,
przebiegu
i
wdrażania
europejskiej

29 / 31
Phoca PDF

Tygodnik Europejski Europe Direct Piotrków
Wpisany przez Administrator

współpracy na rzecz młodzieży. Ministrowie mają też zatwierdzić
konkluzje w sprawie realizacji strategii UE na rzecz młodzieży oraz
rezolucję w sprawie planu prac służących realizacji tej strategii w
latach 2022–2024.
Kultura, kwestie audiowizualne i sport (30 listopada)
Kultura i kwestie audiowizualne
Rada ma zatwierdzić konkluzje w sprawie zwiększenia dostępności i
konkurencyjności europejskich treści audiowizualnych i medialnych.
Ministrowie mają też przyjąć konkluzje w sprawie kultury, wysokiej
jakości
architektury
i
środowiska
zbudowanego
jako
kluczowych
elementów inicjatywy Nowy europejski Bauhaus.
Ministrowie
przeprowadzą
też
debatę
orientacyjną
dziedzictwa
kulturowego
i
praw
do
dziedzictwa
w
zrównoważonego rozwoju i przyszłości Europy.

w

sprawie
kontekście

Sport
Ministrowie zamierzają zatwierdzić rezolucję w sprawie kluczowych
cech europejskiego modelu sportu. Podkreśla się w niej, że ważną cechą
zorganizowanego sportu opartego na wartościach jest solidarność
finansowa. W programie obrad są też konkluzje w sprawie aktywności
fizycznej przez całe życie.
Ministrowie
przeprowadzą
również
debatę
orientacyjną
na
temat
dwutorowej kariery sportowców. Podczas obiadu roboczego ministrowie
sportu omówią przyszłe wyzwania w dziedzinie sportu i rolę UE.
Sprawy różne
Prezydencja poda najnowsze informacje o wpływie pandemii Covid-19 na
edukację, młodzież i sport.
Delegacja francuska przedstawi program prac w dziedzinie edukacji,
młodzieży,
kultury
i
sportu
na
czas
swojej
prezydencji
(styczeń–czerwiec 2022).
Rada do Spraw Zagranicznych (handel), 29 listopada 2021
W programie
Przy okazji 12. konferencji ministerialnej WTO unijni ministrowie
handlu wezmą udział w specjalnej sesji w Genewie od 29 listopada do 3
grudnia 2021 r.
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Ministrowie zatwierdzą dwa zestawy konkluzji: jeden na początku, a
drugi na końcu konferencji ministerialnej. Mają również przyjąć
decyzję Rady w sprawie stanowiska UE na konferencję ministerialną WTO.
Rada ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii, 2-3 grudnia 2021
Wśród tematów posiedzenia:
• ceny energii
• pakiet „Gotowi na 55”
• Czysta energia: stymulowanie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną
Podkreślenia i wyróżnienia w tekście pochodzą od redakcji
Źródła: www.ec.europa.eu/www.europarl.europa.eu/www.consilium.europa.pl

Zapraszamy także do śledzenia nowych wiadomości o funduszach
,
w
tym
zapowiedzi
konkursów
na
stronie https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/,
a
także
na
stronie
Regionalnego
Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego: www.rpo.lodzkie.pl
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