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TYGODNIK EUROPEJSKI
(23 maja 2022)
Wszystkich sympatyków naszego Tygodnika
zapraszamy do pobierania archiwalnych wydań tutaj.

UE a wojna w Ukrainie

#StandWithUkraine
Solidarność UE z Ukrainą
W związku z wydarzeniami na Ukrainie, przypomiamy, że podsumowanie wcześniej
przyjętych sankcji wobec Federacji Rosyjskiej można przeczytać tutaj, a także tu
oraz tutaj.

Więcej

o

wcześniejszych

sankcjach

związanych

z

zajęciem

Krymu

https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/sanctions/restrictive-measures-ukraine-cr
isis/
Do tej pory Unia przyjęła pięć pakietów sankcji wobec Rosji (a także Białorusi) w
związku z inwazją na Ukrainę - linki do informacji na stronach instytucji UE tutaj.

Najważniejsze wydarzenia w UE i Polsce/ogłoszenia
Posłowie
Ukrainy

za

zawieszeniem

ceł

na

wszystkie

towary

eksportowane

z

W czwartek poparł Parlament zaproponowane przez KE roczne zawieszenie
ceł importowych UE na wszystkie towary eksportowane przez Ukrainę, co
ma wesprzeć gospodarkę kraju.
Ta tymczasowa liberalizacja handlu, zatwierdzona 515 głosami, przy 32
przeciw i 11 wstrzymujących się, jest odpowiedzią na skutki wojny
Rosji z Ukrainą, która ogranicza możliwości handlowe tego kraju.
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Procedura wprowadzenie tych środków została przyspieszona, aby
umożliwić ich przyjęcie na dzisiejszym posiedzeniu plenarnym. W pełni
zniosą one cła przywozowe na produkty przemysłowe, cła przywozowe na
owoce i warzywa, a także cła antydumpingowe i środki ochronne na
import stali na okres jednego roku.
Źródło i więcej informacji: tu.
Ukraina: PE chce powołania
wojennych w Ukrainie

międzynarodowego

trybunału

ds.

zbrodni

W przyjętej w czwartek rezolucji Parlament wzywa UE do podjęcia
wszelkich niezbędnych działań w ramach międzynarodowych postępowań i
sądów w celu wsparcia ścigania reżimu rosyjskiego i białoruskiego za
zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciwko ludzkości, ludobójstwo i agresję.
Dochodzenia te i wynikające z nich oskarżenia powinny dotyczyć także
wszystkich członków rosyjskich sił zbrojnych i urzędników państwowych
zamieszanych w zbrodnie wojenne - apelują posłowie.
Specjalny międzynarodowy trybunał
W przyjętym tekście zwrócono się do UE o wsparcie utworzenia
specjalnego międzynarodowego trybunału do spraw karania za zbrodnię
agresji przeciw Ukrainie, w odniesieniu do której Międzynarodowy
Trybunał Karny (MTK) nie ma jurysdykcji, oraz pociągnięcie do
odpowiedzialności rosyjskich przywódców politycznych i dowódców
wojskowych, a także przywódców i dowódców sprzymierzonych z Rosją.
Posłowie chcą także, by UE jak najszybciej zapewniła wszystkie
niezbędne zasoby ludzkie i budżetowe oraz wsparcie administracyjne,
śledcze i logistyczne, potrzebne do powołania tego trybunału. Zdaniem
PE, doniesienia o okrucieństwach, takich jak masowe ostrzeliwanie
miast i miasteczek, przymusowe deportacje, użycie zakazanej amunicji,
ataki na cywilów uciekających wcześniej ustalonymi korytarzami
humanitarnymi, egzekucje i przemoc seksualna, stanowią pogwałcenie
międzynarodowego prawa humanitarnego. Mogą one zostać zakwalifikowane
jako zbrodnie wojenne - twierdzą europosłowie, podkreślając, że jak
dotąd żadne z nich nie były ścigane.
Więcej: tutaj.
REpowerEU - KE prezentuje plan prowadzący do szybkiego ograniczenia
zależności
od
rosyjskich
paliw
kopalnych
oraz
do
szybkiej
transformacji ekologicznej
Komisja Europejska przedstawiła plan REPowerEU Plan jako odpowiedź na
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trudności i zakłócenia na światowym rynku energii spowodowane inwazją
Rosji na Ukrainę. Transformacja europejskiego systemu energetycznego
jest pilna z dwóch powodów: zakończenie zależności UE od rosyjskich
paliw kopalnych, które są wykorzystywane jako broń gospodarcza i
polityczna i które kosztują europejskich podatników prawie 100 mld
euro rocznie, oraz przezwyciężenie kryzysu klimatycznego.
Działając jako Unia, Europa może szybciej zakończyć swoją zależność
od rosyjskich paliw kopalnych. 85 proc. Europejczyków uważa, że UE
powinna jak najszybciej zmniejszyć swoją zależność od rosyjskiego
gazu i ropy naftowej, aby wesprzeć Ukrainę. Środki przewidziane w
planie REPowerEU mogą być odpowiedzią na ten ambitny cel. Należą do
nich:
oszczędność
energii,
dywersyfikacja
dostaw
energii
oraz
przyspieszone wprowadzanie energii ze źródeł odnawialnych w celu
zastąpienia paliw kopalnych w domach, przemyśle i produkcji energii.
Wśród najważniejszych elementów planu wymienić należy: oszczędzanie
energii,
dywersyfikację
dostaw
i
wspieranie
naszych
międzynarodowych partnerów, szybsze wprowadzanie odnawialnych źródeł
energii,
zmniejszenie
zużycia
paliw
kopalnych
w
przemyśle
i
transporcie
oraz
inteligentne
inwestycje
w
infrastrukturę
energetyczną.
Więcej informacji:tutaj.

Wiadomości z Komisji Europejskiej
Jest porozumienie w dostawcami szczepionek przeciw COVID-19
Komisja Europejska oraz firmy produkujące szczepionki, BioNTech i
Pfizer, zawarły 13 maja umowę, która pozwoli lepiej zaspokoić
zapotrzebowanie
państw
członkowskich
na
szczepionki
przeciwko
COVID-19 w nadchodzących miesiącach. Zapewni to państwom członkowskim
dostęp do szczepionek w momencie, gdy będą ich potrzebować. Dotyczy to
także szczepionek dostosowanych do przyszłych wariantów wirusa, o ile
szczepionki te zostaną dopuszczone do obrotu w UE. Umożliwi to
państwom
członkowskim
reagowanie
na
wszelkie
zmiany
sytuacji
epidemiologicznej w drugiej połowie bieżącego roku oraz kontynuowanie
wsparcia krajów partnerskich na całym świecie.
Jeżeli przed okresem jesienno-zimowym 2022 r. lub w jego trakcie
dopuszczona zostanie dostosowana szczepionka, państwa członkowskie
otrzymają ją w przeznaczonych dla nich dostawach.
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Poprawka ta jest częścią procesu, w ramach którego Komisja i państwa
członkowskie
stale
ściśle
współpracują
z
unijnymi
dostawcami
szczepionek, aby lepiej reagować na zmiany potrzeb związanych z
pandemią. Komisja zamierza zakończyć prace nad kolejnymi podobnymi
umowami w najbliższej przyszłości.
Źródło: tutaj
KE zwiększy wsparcie dla szczepień w Afryce
Komisja Europejska ogłosiła 12 maja, że zamierza zwiększyć środki
finansowe, by przyspieszyć rozprowadzanie i wykorzystanie szczepionek
oraz innych środków walki z COVID-19 w Afryce, przeznaczając na
wsparcie dodatkowe 400 mln euro. Komisja przewiduje również wkład w
wysokości 427 mln euro (450 mln dolarów) do Globalnego Funduszu
Gotowości na wypadek Pandemii w celu wsparcia wysiłków na rzecz
zapobiegania przyszłym pandemiom i lepszego reagowania na nie.
W odpowiedzi na zmianę sytuacji w zakresie podaży i popytu na
szczepionki przeciwko COVID-19 Unia dostosowuje swoje wysiłki w ten
sposób, że wspiera najbardziej efektywne wykorzystanie dostępnych
dawek. Zasadnicze znaczenie ma zapewnienie równego dostępu do środków
walki z pandemią innych niż szczepionki. Dotyczy to również
zwiększenia odporności systemów opieki zdrowotnej, by przygotować się
na ewentualną kolejną pandemię.
Źródło i więcej informacji: tutaj.

Dodatkowa pomoc dla Ukrainy

18 maja Komisja Europejska przedstawiła komunikat w sprawie planów
dotyczących natychmiastowej reakcji ze strony UE w związku z luką w
finansowaniu w Ukrainie, jak również w sprawie długoterminowych ram
odbudowy. Komunikat ten jest odpowiedzią na apel Rady Europejskiej o
stawienie czoła skutkom wojny w Ukrainie poprzez podjęcie specjalnych
działań pod europejskim przywództwem.
Bezpośrednia reakcja i potrzeby krótkoterminowe
Wojna doprowadziła do załamania wpływów z podatków, z eksportu oraz
wpływów
innego
rodzaju;
trudności
te
spotęgowało
nielegalne
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przywłaszczanie aktywów i dóbr eksportowych, między innymi w sektorze
rolnictwa.
Podstawowe
wydatki
wzrosły
w
niezmiernie
szybkim tempie. Międzynarodowy Fundusz Walutowy oszacował, że do
czerwca luka w bilansie płatniczym Ukrainy wyniesie około 14,3 mld
euro (15 mld dolarów amerykańskich).
Udostępnienie
Ukrainie
znaczącego
krótkoterminowego
wsparcia
finansowego na utrzymanie podstawowych usług, na zaspokojenie potrzeb
humanitarnych
oraz
na
odbudowę
zniszczonej
infrastruktury
o
podstawowym
znaczeniu,
będzie
wymagało
połączonych
wysiłków
międzynarodowych, w których Unia gotowa jest odegrać swoją rolę.
Odbudowa kraju po wojennych zniszczeniach będzie wymagać ogromnego
globalnego
wysiłku
finansowego,
stworzenia
podwalin
wolnego
i
dostatniego
państwa,
opartego
na
europejskich
wartościach,
zintegrowanego z europejską i światową gospodarką. Wsparcie dotyczyć
będzie też europejskiej perspektywy Ukrainy. Agresja Rosji trwa, nie
są jeszcze znane wszystkie potrzeby związane z odbudową Ukrainy.
Niemniej jednak ważne jest, aby już teraz oznaczyć najważniejsze
elementy tych międzynarodowych starań. Wsparcie będzie musiało
obejmować perspektywę średnio- i długoterminową.
Więcej informacji: tutaj.
Kolejne działania na rzecz poprawy zarządzania budżetem UE
18
maja
Komisja
Europejska
przedstawiła
wniosek
ukierunkowanych dostosowań przepisów finansowych Unii
, znanych pod nazwą „rozporządzenie finansowe”.

w
sprawie
Europejskiej

Głównym celem wniosku jest dostosowanie obowiązujących przepisów
do
obecnego
długoterminowego
budżetu
na
lata
2021–2027 oraz
wprowadzenie
dalszych
udoskonaleń
w
obowiązujących
standardach
przepisów finansowych UE, które już teraz są bardzo wysokie. Umożliwi
nam to stworzenie bardziej przejrzystego i elastycznego budżetu Unii
oraz jego lepszą ochronę.
Wniosek będzie teraz przedmiotem negocjacji Parlamentu Europejskiego i
państw członkowskich UE w Radzie, które umożliwią jego szybkie
przyjęcie. Komisja będzie ściśle współpracować z tymi dwiema
instytucjami, dbając, aby nowe przepisy zaczęły jak najszybciej
przynosić korzyści podmiotom ubiegającym się o fundusze UE i ich
beneficjentom.
Czytaj więcej: tutaj.
UE wypłaciła kolejną transzę pomocy finansowej dla Ukrainy
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20 maja Komisja Europejska przekazała Ukrainie, w imieniu UE kolejną
transzę pomocy w kwocie 600 mln €. Pomoc ta, w formie długoterminowych
pożyczek na korzystnych warunkach wspierać będzie finansowo Ukrainę w
utrzymaniu budżetu, który w związku z wojną ponosi olbrzymie straty.
Źródło (ang.): tutaj.
UE udziela pomocy humanitarnej Bangladeszowi i Mjanmie
Komisja Europejska przeznacza kolejne 22 mln € pomocy humanitarnej na
ratujące życie wsparcie setek tysięcy uchodźców Rohindża z Mjanmy i
goszczące je społeczności w Bangladeszu. Wsparcie zapewnić ma
najpilniejsze potrzeby w zakresie żywności, leków i schronienia, a
także innych usług związanych z ochroną uchodźców.
Ponad 919.000 uchodźców Rohindża przebywa w coraz gorszych warunkach
w obozie w Bangladeszu. Liczba ludności w Mjanmie potrzebujących
pomocy humanitarnej przekracza 14 milionów, w tym niemal milion osób
uchodźców wewnętrznych. Pomoc skierowana jest zarówno do Bangladeszu
przyjmującego uchodźców, jak osób potrzebujących pomocy humanitarnej w
samej Mjanmie.
Źródło (ang.): tutaj.
UE odnotowuje pogarszającą się sytuację w zakresie praw podstawowych w
Hongkongu i Makao
Komisja
Europejska
i
Wysoki
Przedstawiciel
UE
ds.
polityki
zagranicznej i bezpieczeństwa przedstawili sprawozdania z monitoringu
sytuacji w Hongkongu i Makao, stwierdzając się pogarszającą sytuację w
zakresie praw podstawowych w obu dawnych terytoriach europejskich
przekazanych Chinom na zasadach „jeden kraj, dwa systemy”.
Stwierdzono
masowe
aresztowania
aktywistów
prodemokratycznych,
dziennikarzy, przedstawicieli świata akademickiego, prześladowania
organizacji pozarządowych, skazania za rzekome działania spisowe,
ograniczenie wolności mediów, zmiany systemu wyborczego, które
dodatkowo osłabiają demokrację.
Źródła (ang):tu oraz tutaj.
Unijna tablica wyników wymiaru sprawiedliwości
dziesięciu
lat
monitorujemy
skuteczność
sprawiedliwości

z 2022 r.: już od
systemów
wymiaru

19 maja Komisja Europejska opublikowała dziesiątą edycję unijnej
tablicy wyników wymiaru sprawiedliwości. Jest to uznany coroczny
przegląd zawierający dane porównawcze dotyczące efektywności, jakości
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i
niezależności
systemów
wymiaru
sprawiedliwości
w
państwach
członkowskich. W tegorocznej tablicy wyników po raz pierwszy zawarto
również dane dotyczące wpływu pandemii COVID-19 na efektywność
systemów
wymiaru
sprawiedliwości,
a
także
dostępności
wymiaru
sprawiedliwości dla osób z niepełnosprawnościami, i w większym stopniu
uwzględniono wymiar gospodarczy.
Kluczowe ustalenia dotyczące tablicy wyników z 2022 r.:
•
Pole
do
poprawy
sprawiedliwości

w

obszarze

cyfryzacji

systemów

wymiaru

• Różny poziom dostępu do wymiaru sprawiedliwości w przypadku osób z
niepełnosprawnościami.
• Nadal stoją przed nami wyzwania w zakresie opinii na temat
niezależności sądów: od 2016 r. opinia ogółu społeczeństwa poprawiła
się w 17 państwach członkowskich. Od zeszłego roku jednak w 14
państwach członkowskich opinia społeczeństwa na temat niezależności
sądów
pogorszyła
się.
W
paru
państwach
członkowskich
poziom
postrzeganej niezależności pozostaje szczególnie niski.
• Gwarancje mające na celu zwiększenie zaufania inwestorów.
Dalsze działania
Informacje zawarte w tablicy wyników wymiaru sprawiedliwości ułatwiają
monitorowanie
prowadzone
w
ramach
europejskiego
mechanizmu
praworządności, a ustalenia zostaną wykorzystane przez Komisję podczas
opracowywania sprawozdania na temat praworządności z 2022 r.
Źródło i więcej informacji tutaj oraz tu.
Znamy 12 zdobywców nagród za doskonałość w dziedzinie kształcenia i
szkolenia zawodowego
W dniach 16–20 maja odbywał się Europejski Tydzień Umiejętności
Zawodowych.
Organizowany
co
roku
przez
Komisję
Europejską
konkurs
promuje
najlepsze
praktyki
w
dziedzinie
kształcenia
i
szkolenia
zawodowego.
Każdy
zainteresowany
tą
tematyką
–
organy
lokalne,
regionalne
i
krajowe,
uczniowie,
nauczyciele
i
instytucje
kształcenia
i
szkolenia
zawodowego
–
może
zaprezentować
korzyści,
jakie
oferuje
kształcenie
i
szkolenie zawodowe zarówno młodym ludziom, jak i dorosłym. T
egoroczna, szósta edycja odbywa się pod hasłem „Kształcenie i
szkolenie zawodowe a zielona transformacja”. Jej celem jest wspieranie
nabywania umiejętności umożliwiających transformację ekologiczną,
zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem.
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Podczas
uroczystości
wręczenia
nagród
za
doskonałość
w
dziedzinie
kształcenia
i
szkolenia
zawodowego
(ang.
VET
Excellence Awards) Komisja ogłosiła listę zdobywców tych prestiżowych
nagród w poszczególnych kategoriach. Praktykant w greckiej firmie
księgowej, region Piemont we Włoszech i szwedzki program opieki nad
drzewami – oto trójka spośród tuzina laureatów nagród za doskonałość
przyznanych w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych
2022.
Źródło i więcej informacji: tu.
Prawa autorskie: Komisja wzywa państwa członkowskie do pełnej
transpozycji unijnych przepisów prawa autorskiego do prawa krajowego
Komisja
Europejska
podjęła
19
maja
decyzję
o
skierowaniu
uzasadnionych
opinii
do Bułgarii,
Cypru,
Grecji,
Irlandii,
Łotwy, Polski, Portugalii, Słowenii, Słowacji i Finlandii w związku z
brakiem
powiadomienia
Komisji
o
środkach
transpozycji
prawa
autorskiego i praw pokrewnych mających zastosowanie do niektórych
transmisji online (dyrektywa (UE) 2019/789).
Komisja
Europejska
skierowała
również
uzasadnione
opinie
do
Belgii, Bułgarii, Cypru, Danii, Grecji, Francji, Łotwy, Polski,
Portugalii, Słowenii, Słowacji, Finlandii i Szwecji w związku z
brakiem
powiadomienia
Komisji
o
środkach
transpozycji
prawa
autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym (dyrektywa
(UE) 2019/790).
Obie dyrektywy mają na celu modernizację przepisów dotyczących praw
autorskich, tak aby konsumenci i twórcy mogli odnieść jak największe
korzyści ze środowiska cyfrowego. Zapewniają one ochronę podmiotom
praw autorskich z różnych sektorów oraz stymulują tworzenie i
rozpowszechnianie treści o wyższej wartości. Zapewniają one także
użytkownikom większy wybór treści poprzez zmniejszenie kosztów
transakcji
oraz
ułatwienie
dystrybucji
programów
radiowych
i
telewizyjnych w całej UE.
Źródło i więcej informacji: tutaj.
W Parlamencie Europejskim w minionym tygodniu
Globalny podatek minimalny dla międzynarodowych korporacji: PE jest za
19 maja na sesji plenarnej posłowie poparli nowe przepisy dotyczące
minimalnej globalnej stawki podatku dla międzynarodowych korporacji
od 2023 roku.
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Parlament przyjął sprawozdanie swojej Komisji Gospodarczej i
Monetarnej w sprawie ustanowienia minimalnej stawki podatku od osób
prawnych dotyczącej dużych międzynarodowych korporacji. Proponowane
przepisy będą obejmować przedsiębiorstwa z obrotami wynoszącymi co
najmniej 750 mln euro rocznie.
Parlament
zasadniczo
zgadza
się
z
propozycjami
Komisji
Europejskiej dotyczącymi harmonogramu wdrożenia przepisów, jednak w
sprawozdaniu, nad którym zagłosują posłowie, znalazł się wniosek o
wprowadzenie klauzuli przeglądowej dotyczącej progu, od którego
międzynarodowe korporacje będą podlegały minimalnej stawce podatkowej.
Posłowie chcą również, aby Komisja Europejska oceniła wpływ przepisów
na kraje rozwijające się.
Zapobieganie praktykom przenoszenia zysków
W 2018 r. Komisja Europejska zaproponowała pakiet sprawiedliwego
opodatkowania gospodarki cyfrowej, ale z powodu braku porozumienia
globalnie oraz w Radzie, niektóre kraje UE opracowały własne krajowe
podatki cyfrowe, co doprowadziło do napięć handlowych.
Głosowanie
na
sesji
plenarnej
ustanowi
opinię
Parlamentu
na
temat środków niezbędnych do włączenia porozumienia w sprawie
minimalnego podatku dla międzynarodowych firm do prawa UE. Opinia
Parlamentu
będzie
musiała
zostać
uwzględniona,
gdy
państwa
członkowskie w Radzie jednomyślnie przyjmą ostateczną wersję tekstu.
Źródło: tutaj
UE wspiera Mołdowę
18 maja podczas sesji plenarnej w Parlamencie Europejskim przemawiała
Prezydent Mołdowy Maia Sandu, koncentrując się na sytuacji w jej
kraju, który przyjął znaczną liczbę ukraińskich uchodźców, w
kontekście wojny w Ukrainie.
Witając Prezydent Mołdawii, Przewodnicząca Parlamentu Roberta Metsola
powiedziała,
że
Parlament
popiera
wniosek
Mołdawii
o
przystąpienie do UE: „Wiemy, że Mołdawia patrzy na nas z poczuciem
celu. Każdy kraj musi podążać własną ścieżką, w swoim czasie, ale
nie możemy bać się wykorzystać potęgi Europy, by poprawić jakość
życia ludzi, by zmienić życie pokoleń. Dlatego też Unia Europejska
musi wysłać jasny i zdecydowany komunikat, że doceniamy europejskie
aspiracje Mołdawii oraz wasze wysiłki we wdrażaniu kluczowych
reform, które zbliżają wasz kraj do nas. Mołdawia należy do
europejskiej rodziny".
„Prawie pół miliona Ukraińców przekroczyło naszą granicę, a około 90
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000 wciąż jest z nami, goszczonych przez moich współobywateli o
wielkim sercu” powiedziała Prezydent Sandu posłom do PE. „Połowa
tych uchodźców to dzieci, co stanowi 10% ogólnej liczby dzieci w
kraju.”
Prezydent
Sandu
zaapelowała
o
poparcie
dla
starań
Mołdawii o członkostwo w UE: „Proszę o zwiększenie unijnego poparcia
dla Mołdawii ze względu na Mołdawian, którzy chcą zachować swoją
demokrację i wolność, ale także ze względu na Europę, aby miała w
swoim wschodnim sąsiedztwie stabilnego, przewidywalnego i niezawodnego
partnera przyczyniającego się do pokoju.
„Nasza
niepodległość,
pokojowy
rozwój,
reformy
gospodarcze
i
polityczne muszą mieć podporę, a tą podporą jest jasna perspektywa
przystąpienia do UE, status kraju kandydującego.”
Kontekst
3 marca 2022 r. Mołdawia złożyła formalny wniosek o członkostwo w
Unii Europejskiej, w następstwie inwazji Rosji na Ukrainę.
W rezolucji przyjętej 5 maja tego roku Parlament z zadowoleniem
przyjął formalny wniosek Mołdawii o członkostwo w UE i stwierdził, że
UE powinna przyznać jej status kraju kandydującego. 19 maja posłowie
przyjęli rezolucję wzywającą UE do udzielenia większego wsparcia
strategicznego Mołdawii po złożeniu przez nią wniosku o członkostwo w
UE.
Źródło i więcej informacji: tutaj.
Państwo prawa: posłowie krytyczni wobec rocznego sprawozdania Komisji
proponują poprawki
• Wezwanie do szerszego zakresu i bardziej dogłębnej, przejrzystej
oceny
• Potrzebne są konkretne zalecenia i cele dla poszczególnych krajów
• Ustalenia powinny być powiązane ze środkami naprawczymi na poziomie
UE
• UE potrzebuje indeksów "praworządności" i "europejskiej przestrzeni
obywatelskiej
Parlament stwierdza, że ocena Komisji dotycząca praworządności w UE
jest przydatna, ale można ją jeszcze znacznie poprawić.
W
czwartek
Parlament
przyjął
429
głosami
do
131,
przy
34
wstrzymujących się przegląd rocznego sprawozdania Komisji na temat
praworządności w 2021 roku.
W opinii posłów znalazły się następujące uwagi krytyczne:
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Niedostatki metodologii
Posłowie byli rozczarowani, że pomimo sugestii Parlamentu, Komisja
nadal nie odniosła się do licznych, powiązanych ze sobą obaw
dotyczących
stanu
całego
szeregu
wartości
UE
w
państwach
członkowskich. W sprawozdaniu należy wprowadzić rozróżnienie między
systemowymi
i
indywidualnymi
naruszeniami
wartości
UE
oraz
przeprowadzić bardziej dogłębną i przejrzystą ocenę. Powinno się także
odejść od "dokumentacji opisowej" na rzecz podejścia "analitycznego i
normatywnego", które pozwoliłoby zidentyfikować przekrojowe tendencje,
w tym ewentualne słabości systemowe na poziomie UE. W przeciwnym razie
w obecnym sprawozdaniu nie dostrzeżono wyraźnie "celowego procesu
degradacji
rządów
prawa"
w
Polsce
i
na
Węgrzech
oraz
nie
zidentyfikowano niedociągnięć w innych krajach UE.
Parlament stwierdza również, że samo przedstawienie "braków lub
naruszeń o innym charakterze lub natężeniu" grozi zbagatelizowaniem
poważniejszych kwestii.
Propozycje skutecznych ram
Przyjmując z zadowoleniem zamiar Komisji, by w sprawozdaniu za rok
2022 zawrzeć zalecenia dla poszczególnych krajów, posłowie sugerują,
że
należy
ustanowić
bezpośredni
związek
między
ustaleniami
sprawozdania a uruchomieniem środków naprawczych, np. art. 7,
warunkowością
budżetową
i
procedurami
w
sprawie
uchybienia
zobowiązaniom
państwa
członkowskiego
(te
ostatnie
powinny
być
uruchamiane automatycznie). Wzywają również Radę i Komisję do
rozpoczęcia negocjacji w sprawie stałego, kompleksowego mechanizmu
ochrony wartości UE. Parlament proponuje ustanowienie "indeksu
praworządności", opartego na ocenie wyników każdego kraju, dokonywanej
przez niezależnych ekspertów. Posłowie wzywają także do opracowania
"europejskiego
indeksu
przestrzeni
obywatelskiej",
który
ma
uwzględniać przeszkody, na jakie napotykają organizacje i osoby
prywatne w państwach członkowskich
Źródło i więcej informacji: tutaj.
UE musi zwiększyć wsparcie dla obywateli i przedsiębiorstw oraz pomoc
dla Ukrainy
Posłowie chcą osłabić konsekwencje wojny na Ukrainie poprzez
konfiskatę majątków rosyjskich oligarchów, nowe środki własne UE oraz
pełne wykorzystanie istniejącego budżetu UE.
Przyjmując
rezolucję
w
sprawie
gospodarczych
i
społecznych
konsekwencji wojny Rosji na Ukrainie dla UE, posłowie stwierdzili,
że sama wojna oraz "uzasadnione sankcje wobec Rosji i Białorusi
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stanowią poważne zagrożenie dla ożywienia UE po pandemii". Należy
zająć się tymi skutkami, "aby pomóc gospodarstwom domowym i firmom
(...) oraz utrzymać poparcie obywateli dla działań podejmowanych
przeciwko Rosji i innych działań wspierających Ukraińców". Rezolucja
podsumowuje debatę plenarną, która odbyła się 4 maja w Strasburgu.
Skutkom wojny nie da się przeciwdziałać za pomocą istniejących
instrumentów finansowych. Dlatego posłowie apelują o wprowadzenie
podatku od nadzwyczajnych zysków dla przedsiębiorstw energetycznych,
zajęcie i konfiskatę aktywów rosyjskich oligarchów oraz o dodatkową
elastyczność
budżetu
UE.
Wieloletnie
ramy
finansowe
(MFF)
powinny zostać zmienione, a zasady pomocy publicznej stosowane
bardziej elastycznie, poziom gwarancji UE w programie InvestEU
powinien zostać zwiększony, a Komisja powinna być gotowa do
zaproponowania nowych programów, jeśli okaże się to konieczne.
Posłowie wzywają również UE do odegrania wiodącej roli w tworzeniu
Funduszu Powierniczego Solidarności z Ukrainą.
Pomoc ludziom i firmom w przetrwaniu trudnych czasów
Wojna szczególnie zaostrzyła kryzys cen energii, który negatywnie
wpłynął na siłę nabywczą i koszty operacyjne, podkreślają posłowie.
Pogłębianie się tego kryzysu wymaga szybkiej interwencji, mówią
posłowie. Państwa członkowskie powinny zwiększyć wsparcie socjalne, a
także przeznaczyć dodatkowe środki na pomoc zagrożonym, ale rentownym
firmom.
Posłowie podkreślają również, że wzrost płac powinien uwzględniać
długoterminowy wzrost inflacji i wydajności, aby utrzymać siłę
nabywczą gospodarstw domowych. Ich zdaniem należy również stworzyć
tymczasowy
europejski
pakiet
wspomagający
politykę
socjalną,
koordynujący zestaw środków i działań mających na celu wzmocnienie
systemów opieki społecznej i ochrony socjalnej w UE.
Inwestycje w autonomię
Posłowie kładą szczególny nacisk na rozwój autonomii UE. W tym
celu
postulują
utworzenie
nowego,
specjalnego
funduszu
europejskiego. Fundusz Autonomii Strategicznej dla Europy miałby
finansować transgraniczną infrastrukturę energetyczną, produkcję i
efektywność
energii
odnawialnej,
bezpieczeństwo
cybernetyczne,
konkurencyjność przemysłu, bezpieczeństwo żywnościowe, gospodarkę o
obiegu zamkniętym oraz zrównoważony rozwój.
Posłowie zauważają również, że byli politycy, tacy jak Esko Aho,
Francois Fillon i Wolfgang Schüssel, zrezygnowali ostatnio ze
stanowisk w rosyjskich firmach i stanowczo domagają się, aby inni,
tacy jak Karin Kneissl i Gerhard Schröder, zrobili to samo.
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Źródło i więcej informacji: tutaj.
W minionym tygodniu w Radzie UE/Radzie Europejskiej
Rada ds. Zagranicznych (rozwój), 20 maja 2022
Rada w składzie ministrów ds. rozwoju debatowała o globalnym kryzysie
w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego w kontekście wojny w Ukrainie
i
potrzebie
wielostronnej
odpowiedzi
na
kryzys.
Przed
wojną
Rosja i Ukraina należały do kluczowych światowych eksporterów
zbóż,
nasion
słonecznika
i
oleju
słonecznikowego
(50%
światowego handlu olejem słonecznikowym przypadało na Ukrainę).
Szacuje się, że 20-30% areału zbóż ozimych słonecznika i kukurydzy w
Ukrainie nie zostanie zebrane i obsadzone w związku z wojną, co
poważnie wpłynie na najbardziej wrażliwe i ubogie regiony zależne od
importu. W związku z tym rozmawiano o działaniach mających na celu
zapewnienie dostępnej cenowo żywności, w tym za pośrednictwem
solidarnościowych transportów żywności zablokowanej przez Rosję w
Ukrainie.
Z Wysokim Komisarzem ONZ ds. Uchodźców rozmawiano o sytuacji
uchodźców, w tym pochodzących z Ukrainy, Sahelu, Afganistanu i Mjanmy
i innych regionów (łącznie ponad 100 mln).
Źródło (ang.): tutaj.
Komitet Wojskowy UE – szefowie sztabów generalnych, 18 maja 2022
18 maja 2022 r. Komitet Wojskowy Unii Europejskiej obradował
na szczeblu szefów sztabów generalnych UE. Omawiane były implikacje
wojny w Ukrainie, „Strategiczny kompas” oraz misje i operacje wojskowe
WPBiO.
Źródło: tutaj
Posiedzenie Rady Partnerstwa UE–Armenia, 18 maja 2022
18 maja 2022 r. odbyło się w Brukseli 4. posiedzenie Rady Partnerstwa
UE–Armenia, a zarazem jej pierwsze posiedzenie, odkąd 1 marca 2021 r.
weszła w życie kompleksowa i wzmocniona umowa o partnerstwie (CEPA).
Spotkanie nastąpiło w szczególnie trudnym międzynarodowym kontekście,
który stawia zarówno przed UE, jak i Armenią dużo wyzwań w zakresie
bezpieczeństwa i stabilności gospodarczej.
Rada Partnerstwa zweryfikowała realizację umowy CEPA, obejmującej
wiele sektorów współpracy w dziedzinie politycznej, gospodarczej i
handlowej, oraz wyraziła zadowolenie z osiągniętych postępów. UE
wyraziła też zadowolenie ze zdecydowanej woli Armenii, by wdrażać
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umowę, pozytywnie oceniła podjęte już reformy oraz zachęciła rząd
armeński do kontynuowania programu reform z korzyścią dla obywateli
armeńskich i z pełnym poparciem UE.
Posiedzeniu przewodniczył minister spraw zagranicznych Armenii Ararat
Mirzoyan. Na czele delegacji UE stał wysoki przedstawiciel i
wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Josep Borrell. W spotkaniu
wziął też udział Olivér Várhelyi, komisarz ds. sąsiedztwa i
rozszerzenia.
Źródło i więcej informacji: tutaj.
Rada do Spraw Zagranicznych (obrona), 17 maja 2022
Główne wyniki obrad
Sprawy bieżące
Wysoki przedstawiciel zrelacjonował Radzie bieżącą sytuację w Mali
. Ponieważ władze przejściowe nie udzielają gwarancji co do
nieingerowania
rosyjskich
najemników
w
działania
malijskich
sił zbrojnych szkolonych przez unijną misję szkoleniową oraz
ponieważ
nasilają
się
przypadki
współudziału
i
zarzuty
w
kwestii
poważnych
naruszeń
praw
człowieka,
Rada
postanowiła
potwierdzić
tymczasową
decyzję
z
kwietnia
o
zawieszeniu
szkolenia
operacyjnego
jednostek
malijskich
sił
zbrojnych
i
gwardii narodowej. UE zawiesiła też dostawę sprzętu wojskowego
szykowaną w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju.
Niemniej UE nie wycofuje się z Sahelu: swoje zasoby wojskowe
przeniesie do państw ościennych. Strategiczny przegląd misji EUTM Mali
zostanie przedstawiony w najbliższych tygodniach.
Misje i operacje WPBiO a realizacja „Strategicznego kompasu”: Rada
do Spraw Zagranicznych rozmawiała o realizacji „Strategicznego
kompasu”.
Przewiduje
on
ponad
80
szczegółowych
działań
o
konkretnych terminach wykonania, z czego 51 musi zostać wdrożonych
do końca 2022 r. Rada skupiła się na tym, jak UE może zreformować
misje i operacje WPBiO (wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony) i
zwiększyć ich skuteczność. Dyskusja pokazała, że potrzeba jest
większej elastyczności w reagowaniu na potrzeby partnerów, więcej
ukierunkowanych
szkoleń,
wsparcia
merytorycznego,
sprzętu
oraz
sprawności w przystosowywaniu się do środowiska bezpieczeństwa. Jedną
z opcji mogłoby być np. upoważnienie do realizacji zadań wykonawczych,
takich jak wsparcie merytoryczne. Ponadto ministrowie podkreślili, jak
ważne jest zapobieganie kryzysom przez oferowanie – np. w małych,
bardziej rzutkich zespołach – partnerom szkoleń, doradztwa czy sprzętu
jeszcze przed wybuchem konfliktu.
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Rosyjska
agresja
na
Ukrainę:
Ministrowie
obrony
rozmawiali
o
trwającej
agresji
Rosji
na
Ukrainę.
W
dyskusji
uczestniczyli
zastępca
sekretarza
generalnego
NATO
Mircea
Geoană
i
minister
obrony
Ukrainy
Ołeksij
Reznikow,
który
zreferował
ministrom
sytuację
w
terenie
i
potrzeby
ukraińskiego
wojska,
stale
wspieranego
przez
UE.
Wysoki
przedstawiciel
podkreślił,
że
unijna
pomoc
nie
jest
bez
znaczenia
dla
przebiegu
wojny
oraz
że
UE
musi
tę
pomoc
utrzymać i uzupełniać ukraińskie zasoby i broń. Zapowiedział też, że
wraz z kolejną transzą środków z Europejskiego Instrumentu na rzecz
Pokoju (500 mln EUR) całkowite wsparcie UE dla ukraińskiego wojska od
początku rosyjskiej inwazji wyniesie niebawem 2 mld EUR. Unijna misja
doradcza EUAM Ukraine wkrótce powróci do Kijowa. Opracowała ona dwa
dodatkowe kierunki prac: wspieranie zarządzania granicami oraz badanie
i ściganie zbrodni wojennych.
Rada Sterująca Europejskiej Agencji Obrony: Przed posiedzeniem
Rady spotkała się Rada Sterująca Europejskiej Agencji Obrony (EDA).
Omówiła analizę unijnych luk inwestycyjnych w dziedzinie obronności,
którą przygotowała na polecenie sformułowane przez szefów państw i
rządów podczas nieformalnego posiedzenia w Wersalu 10–11 marca 2022 r.
Ponadto zatwierdziła ustanowienie centrum innowacji w dziedzinie
obronności (HEDI) w strukturach EDA.
Źródło: tutaj.
Rada do Spraw Zagranicznych, 16 maja 2022
Główne wyniki
Bałkany Zachodnie
Rada do Spraw Zagranicznych przeprowadziła strategiczną dyskusję o
tym, jak UE może pomóc łagodzić wpływ rosyjskiej agresji Rosji wobec
Ukrainy na Bałkany Zachodnie. Ministrowie rozważali możliwe działania
UE polegające na intensywniejszym zaangażowaniu politycznym UE w
regionie oraz zastanawiali się, jak pomóc partnerom z Bałkanów
Zachodnich w zwiększeniu ich odporności na zagrożenia powodowane przez
strony trzecie i zagrożenia hybrydowe.
Rada z zadowoleniem przyjęła wybór dokonany przez tych partnerów,
którzy w pełni dołączyli do unijnej polityki zagranicznej i unijnych
sankcji, oraz wyraziła jasne oczekiwanie, że wszyscy partnerzy w
regionie, a zwłaszcza państwa kandydujące, powinni zobowiązać się do
zachowania zgodności z europejskimi wartościami i europejską polityką
zagraniczną.
Ministrowie

wezwali

również

partnerów

z

Bałkanów

Zachodnich

do
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myślenia i działania w większej mierze strategicznego, jeśli chodzi o
ich wewnętrzne problemy, reformy i rozwiązywanie otwartych kwestii
dwustronnych.
Rosyjska agresja na Ukrainę
Rada do Spraw Zagranicznych omówiła trwającą rosyjską agresję na
Ukrainę, skupiając się na niedawnych wydarzeniach w Ukrainie i na
aspektach działań unijnych. W szczególności ministrowie omówili
wsparcie
UE
dla
Ukrainy,
działania
dyplomatyczne,
środki
odstraszające, manipulowanie informacją przez Rosję i ingerowanie w
informacje
oraz
wysiłki
w
zakresie
pociągnięcia
winnych
do
odpowiedzialności.
W debacie uczestniczyli również minister spraw zagranicznych Ukrainy
Dmytro Kuleba oraz minister spraw zagranicznych Kanady Mélanie Joly.
Ministrowie rozważyli propozycję wyasygnowania dodatkowych 500 mln
EUR z Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju na dostawy broni do
Ukrainy. Zastanawiali się również nad sposobami wsparcia ukraińskiej
gospodarki
poprzez
liberalizację
handlu
i
środki
ułatwiające
transport. Dzięki niedawnemu przyjęciu planu działania UE na rzecz
korytarzy solidarnościowych UE–Ukraina Unia już pomaga Ukrainie w
utrzymaniu produkcji i eksporcie zboża i pszenicy na cały świat.
Rada poruszyła kwestię manipulacji informacjami przez Rosję i jej prób
przerzucenia winy za coraz większe wywołane agresją tego kraju
ogólnoświatowe zawirowania nie tylko na Ukrainę, ale również na UE i
cały Zachód. Rada kategorycznie odrzuciła narrację Rosji i będzie się
jej nadal przeciwstawiała. Niedobory energii i żywności oraz rosnące
ceny to wynik niczym niesprowokowanej i nieuzasadnionej agresji
wojskowej ze strony Rosji.
UE wraz z grupami G-7 i G-20 oraz z FAO stara się złagodzić negatywne
skutki
rosyjskiej
agresji
i
zapewnić
zaopatrzenie
w
żywność
wszystkich krajów.
Sprawy bieżące
Wysoki przedstawiciel zdał Radzie relację ze swojej niedawnej misji do
Ameryki Łacińskiej, gdzie spotkał się z przywódcami Chile i Panamy.
W
nawiązaniu
do
kwietniowego
posiedzenia
Rady
do
Spraw
Zagranicznych przekazał również aktualne informacje na temat unijnego
wsparcia finansowego dla Palestyny. Rada została też poinformowana o
sytuacji w Etiopii, bieżących napięciach we wschodniej części
Morza Śródziemnego oraz postępach w zakresie ubiegania się o
przyjęcie do NATO dwóch państw członkowskich UE.
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Konkluzje Rady
Rada zatwierdziła konkluzje w sprawie strategicznego podejścia UE
wspierającego rozbrojenie, demobilizację i reintegrację byłych
bojowników.
Źródło: tu.
Wspólny komitet ministerialny UE–Kanada, 16 maja 2022
Wyniki obrad
16 maja 2022 r. odbyło się w Brukseli trzecie posiedzenie wspólnego
komitetu ministerialnego UE–Kanada. Posiedzeniu współprzewodniczyli
wysoki
przedstawiciel
UE
do
spraw
zagranicznych
i
polityki
bezpieczeństwa Josep Borrell i kanadyjska minister spraw zagranicznych
Mélanie Joly.
Stosunki
dwustronne
UE–Kanada:
Po
pięciu
latach
tymczasowego
stosowania umowy o partnerstwie strategicznym (od 1 kwietnia 2017 r.)
wspólny komitet ministerialny podsumował ogólne relacje i omówił
sposoby ich dalszego pogłębiania.
Pokój i bezpieczeństwo: Komitet omówił wspólny front UE i Kanady wobec
rosyjskiej inwazji na Ukrainę, wyrażający się m.in. we wzajemnym
uzgadnianiu dotkliwych sankcji i dostarczaniu Ukrainie wsparcia
politycznego, finansowego, wojskowego i humanitarnego. Przeanalizował
też, jak zbiorowo radzić sobie z brakiem bezpieczeństwa żywnościowego
i światowym niedoborem żywności spotęgowanym wojną, i uzgodnił, że UE
i Kanada będą wspólnie nad tym problemem pracować, zwłaszcza na forum
nowego sojuszu grupy G7 w dziedzinie bezpieczeństwa żywnościowego i
oenzetowskiej grupy reagowania na kryzys światowy.
Komitet wymienił też poglądy na priorytetowe tematy polityki
zagranicznej, takie jak Chiny i region Indo-Pacyfiku, sytuacja w
Afganistanie i Sahelu, czy współpraca UE i Kanady w Ameryce Łacińskiej
i Arktyce.
W kontekście obecnego poważnego stanu środowiska bezpieczeństwa
komitet omówił, jak wzmocnić współpracę w zakresie bezpieczeństwa i
obronności w ramach misji i operacji wspólnej unijnej polityki
bezpieczeństwa i obrony (WPBiO) oraz projektów stałej współpracy
strukturalnej (PESCO), a także jak poszerzać współpracę dwustronną w
zapobieganiu konfliktom, w mediacji, w kwestii agendy „Kobiety, pokój
i bezpieczeństwo”, a także w kwestii klimatu i bezpieczeństwa. Komitet
potwierdził też, że należy dalej zacieśniać wzajemnie wzmacniające i
korzystne
partnerstwo
UE–NATO,
przy
pełnym
poszanowaniu
zasad
inkluzywności, wzajemności oraz decyzyjnej autonomii.
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Uczestnicy
spotkania
omówili
możliwości
większej
współpracy
w
dziedzinie zarządzania kryzysowego i ogłosili, że Kanada zamierza
zawrzeć administracyjne porozumienie z UE w kwestii ochrony ludności.
Energia, badania, innowacje i przestrzeń kosmiczna: W kwestii
bezpieczeństwa energetycznego komitet zwrócił uwagę na prace dotyczące
zielonej transformacji i gazu ziemnego rozpoczęte przez grupę roboczą
w
ramach
dialogu
energetycznego
wysokiego
szczebla,
tak
jak
zapowiedzieli przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen i premier
Kanady Justin Trudeau 23 marca 2022 r.
Komitet
wyraził
też
zadowolenie
z
pogłębienia
współpracy
w
dziedzinie nauki, technologii, badań i innowacji. W tym kontekście UE
i Kanada zaczną przygotowania do negocjacji nad potencjalnym
przyłączeniem się Kanady do programu „Horyzont Europa”, co pozwoliłoby
Kanadzie uczestniczyć w nim na równi z państwami UE i państwami
stowarzyszonymi.
Źródło i więcej informacji: tutaj.
W tym tygodniu w Parlamencie Europejskim
Na ten tydzień
za to wyjazdowe
miejscach globu.

nie zaplanowano posiedzeń komisji. Odbędą się
misje członków komisji parlamentarnych w różnych

Delegacja Komisji ds. Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów uda się
do Sillicon Valley w USA.
Delegacja Specjalne Komisji ds. Obcych Ingerencji uda się do Rygi w
celu spotkania z przedstawicielami Centrum Komunikacji Strategicznej
NATO.
Delegacja Komisji ds. Swobód Obywatelskich uda się na Maltę, aby
zbadać sytuację w zakresie praw człowieka, reform sądownictwa,
bezpieczeństwa dziennikarzy, działań antykorupcyjnych i złotych
paszportów.
Delegacja Komisji ds. Swobód Obywatelskich uda się także do
Waszyngtonu, aby w Departamencie Stanu rozmawiać o ochronie danych
osobowych, azylu, migracji, walce z terroryzmem oraz współpracy w
zakresie bezpieczeństwa.
Delegacja Komisji Kontroli Budżetowej uda się do Turcji w celu
zbadania sposobu wydatkowania środków z europejskiego Instrumentu na
rzecz Uchodźców.
Delegacja

Komisji

ds.

Handlu

Zagranicznego

uda

się

do

Chile,

aby

18 / 20
Phoca PDF

Tygodnik Europejski Europe Direct Piotrków
Wpisany przez Administrator

rozmawiać
kobiet.

o

Umowie

o

Stowarzyszeniu,

prawach

człowieka

i

prawach

Kalendarz Przewodniczącej
Przewodnicząca Roberta Metsola uda się w poniedziałek i wtorek z
wizytą do Izraela na zaproszenie Knessetu. W środę weźmie udział w
Światowym Forum Ekonomicznym w Davos. Zaś w środę i czwartek weźmie
udział w uroczystościach wręczania Nagrody im. Karola Wielkiego w
Akwizgranie.
W tym tygodniu w Radzie UE/Radzie Europejskiej
Rada do Spraw Ogólnych, 23 maja 2022
W programie
Rada dokona wymiany poglądów na temat projektu konkluzji, które ma
przyjąć Rada Europejska podczas nadzwyczajnego szczytu 30–31 maja 2022
r.
Ministrowie omówią też szczegółowy projekt porządku obrad na szczyt
Rady Europejskiej mający się odbyć 23–24 czerwca 2022 r.
W ramach procedury przewidzianej w art. 7 ust. 1 TUE Rada
przeprowadzi wysłuchanie Węgier.
Rada
wysłucha
też
relacji
prezydencji
z
zakończonej
9
maja
Konferencji w sprawie przyszłości Europy, a następnie przeprowadzi
wymianę poglądów.
Rada Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 23 maja 2022
Na 54. sesji Rady Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)
ministrowie ocenią ogólne funkcjonowanie porozumienia o Europejskim
Obszarze Gospodarczym. Przeprowadzą też debatę orientacyjną na temat
ograniczania strategicznych zależności w dziedzinie surowców i
energii.
Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa, 24 maja 2022
W programie
Unijni ministrowie rolnictwa spotkają się w Brukseli, by rozmawiać o
rozprzestrzenianiu
się
wysoce
zjadliwej
grypy
ptaków
oraz
o
strategicznym podejściu do rozwoju szczepień. Ministrowie wymienią
ponadto poglądy na temat sytuacji na rynkach rolnych w związku z
sytuacją w Ukrainie.
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Sprawy różne: rynki rolne, platformy nadzoru epidemiologicznego,
posiadanie zwierząt domowych, ochrona gleb.
Rada ds. Gospodarki i Finansów, 24 maja 2022
W programie:
• Konsekwencje sankcji nałożonych na Rosję w związku z najazdem na
Ukrainę.
• Unia rynków kapitałowych
• Wdrażanie Instrumentu Odbudowy i Wzmacniania Odporności.
• Opodatkowanie firm międzynarodowych.
• Usługi finansowe.
• Ostatni szczyt ministrów finansów grupy G20.
• Dialog z partnerami społecznymi.
• Dialog strategiczny z Turcją i Bałkanami Zachodnimi.
Eurogrupa, 23 maja 2022
Skład zwykły: sytuacja makroekonomiczna i fiskalna w strefie euro,
wakat na stanowisku dyrektora zarządzającego Europejskiego Mechanizmu
Stabilności, projekty planów budżetowych.
Skład rozszerzony: Unia bankowa.
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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