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Szanowni Państwo
Biuletyn Informacyjny Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Tarnów
poświęcony jest tematyce Unii Europejskiej.
Sieć Europe Direct jest jednym z głównych narzędzi Komisji Europejskiej
służących przekazywaniu informacji obywatelom na poziomie lokalnym oraz
przesyłaniu informacji zwrotnych instytucjom europejskim. W najnowszym
numerze biuletynu chcielibyśmy przedstawić Państwu nowy wygląd, naszej
gazetki. Mamy nadzieję że przypadnie państwu do gustu.
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GRA „GWIEZDNY EKSPRES”
Kolejne lekcje europejskie na których uczniowie poznali grę „Gwiezdny Ekspres”
zostały przeprowadzone w dniu 15.01.2016 w Publicznej Szkole Podstawowej
w Zgłobicach im. K.K. Baczyńskiego. Tym razem mieliśmy przyjemność
prowadzenia zajęć dla uczniów klasy VI. Klasy zostały podzielone na grupy które
rywalizowały ze sobą w maratonie pytań. Uczniowie dużo wiedzieli niemniej jednak
niewiedzą wszystkiego.
Największym problemem dzieci były daty przystąpienia krajów do Unii Europejskiej.
Z uwagi na prośbę uczniów zostawiliśmy im jedną z naszych gier aby wracali do niej
w przyszłości.
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Dnia 23 lutego 2016 mieliśmy przyjemność poznać kolejnych uczniów Szkoły
Podstawowej tym razem z Ładnej.
Na początku zaprezentowaliśmy im zakres działalności Punktu
Informacji
Europejskiej Europe Direct w Tarnowie, aby zachęcić do pozyskiwania informacji na
temat Unii Europejskiej.
Zaprosiliśmy również dzieci do zapoznania się z naszą stroną i wskazaliśmy im
kontakt do nas w przypadku zainteresowania ze strony rodziców instytucjami
unijnymi. Druga część lekcji poświęcona natomiast została przeprowadzeniu gry
„Gwiezdny ekspres”. Z uwagą słuchali pytań zadawanych przeciwnym drużynom
i niejednokrotnie mieli trudność z udzieleniem poprawnej odpowiedzi.
Na koniec zajęć dzieci stwierdziły, iż taki sposób prowadzenia lekcji powoduje, że
szybciej nabywają trudną wiedzę.
Dnia 3 marca po raz kolejny przeprowadziliśmy zajęcia z wiedzy o Unii Europejskiej
dla najmłodszych. W pierwszym etapie wyjaśniliśmy idee Unii Europejskiej, jej
charakter, symbole.
Aby wykład nie był tuzinkowy zaproponowaliśmy zabawę z flagami.
Dzieci mogły przyporządkować flagę państwa członkowskiego do miejsca w którym
się znajduje. Dzięki temu mieliśmy okazję sprawdzić wiedzę dzieci na temat krajów
w Europie.
Dodatkowo przedstawione zostały również symbole Unii Europejskiej takie jak:
•

hymn (którego wysłuchaliśmy razem z uczniami stojąc baczność)

•

flaga UE

•

maskotka SYRIUSZ

•

waluta EURO

Niestety nie każdy z uczniów potrafił odnaleźć na mapie kraj którego flagę
wylosował. Niemniej jednak dzieci były bardzo grzeczne i z uwagą przysłuchiwały
się wszystkiemu co zostało przedstawione na lekcji. Warto zwrócić uwagę, iż
mieliśmy przyjemność gościć na lekcji Panią Dyrektor, której zajęcia tak bardzo
przypadły do gustu, że zostaliśmy zaproszeni na kolejną lekcję już w kwietniu.
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Handel dziką przyrodą od kilku lat jest problemem który radykalnie wzrasta .Ocenia
się że rocznie grupy przestępcze zarabiają na tym od 8 do 20 mld euro.
Działania takie nie tylko zagrażają przetrwaniu niektórych gatunków zwierząt ale także
sprzyja to korupcji, pociąga ofiary w ludziach i pozbawia uboższe społeczeństwo
dochodu.
Federica Mogherini oraz Karmenu Vela przy ścisłej współpracy Nevena Mimicy
i Dimitrisa Avramopoulosa współprzewodniczyli wspólnie nad planem działania .
Przedkładany plan obejmuje 32 działania, które mają zostać zrealizowane do 2020 r.
przez UE i jej 28 państw członkowskich. Uwaga skupia się na trzech priorytetowych
zagadnieniach:
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•

zapobieganie handlowi oraz ograniczenie podaży i popytu na nielegalne
okazy i produkty z dzikiej fauny oraz flory: na przykład do końca 2016 r.
Komisja opracuje wytyczne mające na celu zawieszenie wywozu starych
przedmiotów z kości słoniowej z obszaru UE;

•

wzmocnienie stosowania istniejących przepisów i skuteczniejsze zwalczanie
przestępczości zorganizowanej przez zacieśnienie współpracy między
właściwymi organami ścigania takimi jak Europol;

•

zacieśnienie współpracy między państwami pochodzenia, państwami
przeznaczenia i regionami tranzytowymi, włączając w to strategiczne
wsparcie finansowe UE na rzecz rozwiązania problemu handlu w państwach
pochodzenia, pomoc w budowaniu potencjału w zakresie egzekwowania przepisów
i zapewnianie długoterminowych źródeł dochodu społeczności wiejskich
zamieszkujących obszary o bogatych zasobach przyrodniczych.

W Europejskiej agendzie bezpieczeństwa, przedstawionej w maju 2015 r., Komisja
zaproponowała intensywniejsze zwalczanie przestępstw przeciwko środowisku oraz
nielegalnego handlu dziką przyrodą. Plan działania stanowi część szerzej zakrojonego
planu działania na rzecz skuteczniejszego zwalczania finansowania terroryzmu,
przedłożonego przez Komisję w lutym 2016 r.

7

2016

2016 Numer 2

Europejska Debata
Młodzieży
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Tarnów
Ruszają przygotowania do Europejskiej Debaty Młodzieży, w której w tym roku
wezmą udział uczniowie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im Św. Jadwigi Królowej
w Szarowie.

Europejska Debata Młodzieży Twoja Europa, Twoje zdanie odbyła się w Brukseli
w dniach 17–19 marca 2016 r.
Wcześniej dnia 4 marca Krzysztof Pater spotkał się z uczniami aby przekazać im
wiedzę na temat Unii Europejskiej, funkcjonowaniu, problemach i szansach dla
młodych ludzi. Wspomógł także trójkę uczniów w przygotowaniu do wydarzenia
w którym tematem wiodącym była migracja w Europie. Uczestniczący w debacie
uczniowie z całej Europy mieli za zadanie przedstawienie konkretnych środków, które
należy podjąć w szkołach, klubach itp., aby wesprzeć skuteczną integrację młodych
migrantów w społeczeństwach europejskich. EKES organizuje to wydarzenie już
siódmy rok z rzędu, gdyż pragnie, by w procesie kształtowania polityki UE były
uwzględniane poglądy, doświadczenia i pomysły młodych ludzi.
Gimnazjum w Szarowie swoje zgłoszenie do udziału w tej imprezie uzasadniło
następująco: „Młodzi ludzie z naszej szkoły bardzo interesują się procesem dzielenia
środków finansowych i odpowiedzialności w Unii Europejskiej. Chcą widzieć, jak
opracowuje się standardy dla różnych dziedzin i jak następnie wciela się je w życie.”
Krzysztof Pater jest członkiem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego
od października 2006 r. W latach 2008-2010 pełnił funkcję przewodniczącego Sekcji
ds. Unii Gospodarczej i Walutowej oraz Spójności Gospodarczej i Społecznej EKES.
W latach 2010-2013 pełnił funkcję Przewodniczącego Centrum Monitorowania Rynku
Pracy EKES Obecnie, od 2015 r. jest Wiceprzewodniczącym Centrum Monitorowania
Rynku Pracy EKES oraz Przewodniczącym Komitetu Monitorującego UE-Japonia
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Ruszają konsultacje na temat międzyinstytucjonalnego rejestru przejrzystości –
inicjatorzy pragną stworzenia czytelnych relacji pomiędzy instytucjami Unii
Europejskiej a przedstawicielami grup interesów, które usiłują wpływać na ich
prace. Docelowo powstanie specjalny rejestr, który obejmie Parlament Europejski,
Radę Unii Europejskiej oraz Komisję. Konsultacje potrwają 12 tygodni – do 24
maja. Frans Timmermans ,pierwszy wiceprzewodniczący powiedział:
- Obecna Komisja zmienia dotychczasowe metody pracy i prowadzi więcej
konsultacji z zainteresowanymi stronami. Jednocześnie dba o przejrzystość
informacji na temat osób, z którymi się spotyka, oraz powodów tych spotkań.
Musimy jednak pójść dalej i ustanowić obowiązkowy rejestr, który obejmie
wszystkie trzy instytucje. Zagwarantuje oto pełną przejrzystość informacji na temat
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grup interesu, które starają się wpływać na kształtowanie polityki UE. Mamy nadzieję, że
prośba o przekazanie informacji na temat funkcjonowania obecnego systemu spotka się
z szerokim odzewem ze strony obywateli i zainteresowanych stron z całej UE, tak
abyśmy mogli zawrzeć we wniosku wszystkie niezbędne kwestie. Bardziej przejrzysta
i wiarygodna polityka europejska przyniesie obywatelom większe korzyści.
Możliwość szansy wypowiedzenia się uzyska szerokie grono zainteresowanych,
przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego czy obywateli, ze względu iż konsultacje
będą odbywać się w dwóch etapach.
Pierwsza część nie wymaga szczegółowej wiedzy na temat aktualnego rejestru służąego
przejrzystości. Podczas tego etapu osoby nie będące ekspertami będą miały możliwość
udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące zasad funkcjonowania i zakresu stosowania
rejestru. W drugim etapie podmioty korzystające z obecnego systemu będą mogły
wyrazić swoje opinie na temat jego praktycznego funkcjonowania. Aby zachęcić jak
największą liczbę podmiotów do wzięcia udziału w konsultacjach, dokumenty
konsultacyjne opracowano we wszystkich językach UE. Konsultacje zakończą się we
wtorek, 24 maja. Nowy plan działania, który Komisja zamierza przedstawić w ramach
projektu porozumienia międzyinstytucjonalnego, wykraczałby poza zakres stosowania
obecnego rejestru, którym zarządzają wspólnie Parlament Europejski oraz Komisja,
i który nie ma charakteru obowiązkowego . Reformy wewnętrzne w ramach Komisji
doprowadziły do znacznego wzrostu ilości wpisów do rejestru służącego przejrzystości:
do dnia 1 marca dokonano 9286 wpisów do obecnego rejestru służącego przejrzystości,
co stanowi znaczny wzrost w stosunku do liczby 7020 wpisów na dzień 31 października
2014 r., czyli ostatni dzień przed objęciem urzędowania przez obecną Komisję
i wprowadzeniem wspomnianych reform.
Komisja uważa, że współpraca z współustawodawcami z Parlamentu Europejskiego
i Rady to istotny sposób zagwarantowania, by obywatele mieli pełny obraz grup interesu
usiłujących wpływać na proces legislacyjny. Zarówno w wytycznych politycznych
przewodniczącego Junckera, jak i programie prac Komisji na 2016 r. zadeklarowano, że
Komisja przedłoży wniosek w sprawie nowego obowiązkowego rejestru służącego
przejrzystości, który będzie obejmował wszystkie instytucje UE. Komisja uważa, że
obywatele mają prawo do pełnej wiedzy na temat tego, kto stara się wywierać wpływ na
Parlament Europejski, Radę oraz Komisję w kontekście procesu legislacyjnego.
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Decydenci nadal stoją przed wyzwaniem, jakim jest przeciwdziałanie wysokiemu
poziomie bezrobocia w Europie oraz opracowanie strategii, które będzie budować
dynamiczną i elastyczną strukturę rynku pracy.
W ramach europejskiej strategii zatrudnienia , zatrudnienie ma zasadnicze znaczenie
dla europejskiego semestru w procesie promowania ściślejszej koordynacji polityki
pomiędzy rządami państw członkowskich. Europejska Komisja Pakietu Zatrudnienia od
kwietnia 2012 roku proponuje działania wspierające tworzenie miejsc pracy,
przywrócenia dynamiki rynków pracy i wzmocnienia koordynacji oraz wielostronnego
nadzoru polityki zatrudnienia. Pakiet obsługuje również cele strategii wzrostu
w Europie o nazwie Europe 2020 .

Eurofound zapewnia, dane i analizy do informowania rozwoju polityki w zakresie
zatrudnienia i pracy w Europie. Zatrudnienie w Unii Europejskiej zaczęło ponownie
rosnąć, a gospodarka najbardziej dotkniętych przez kryzys -Grecja, Irlandia, Portugalia
i Hiszpania –wykazała wzrost zatrudnienia w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
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Niemniej jednak znaczna rozbieżność w wydajności rynku pracy jest widoczna we
wszystkich państwach członkowskich, począwszy od stopy bezrobocia poniżej 5%
(w Austrii) do prawie 26% (w Grecji). Roczne sprawozdanie ERM opisuje najnowsze
trendy w zakresie restrukturyzacji, a główną wiadomością restrukturyzacji jest
regularnie raportowane w kwartalnika ERM .

Restrukturyzacja nie tylko ma wpływ na firmę i jej pracowników, ale może mieć
znaczący wpływ na region, w którym siedzibę ma firma. Projekt EMCC
zbadała wpływ restrukturyzacji na dużą skalę na region Z powodzeniem udało się
utrzymać i poprawić swoje rynki pracy po takich zdarzeniach
restrukturyzacyjnych. Chociaż sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) ma
kluczowe znaczenie dla gospodarki europejskiej, restrukturyzacji MŚP nie zostało
zbadane jak restrukturyzacja dużych przedsiębiorstw. Eurofound zajmuje się tą
lukę w dogłębnej analizy dotyczącej restrukturyzacji europejskich MŚP .Dobrze
funkcjonujące rynki pracy są warunkiem koniecznym nie tylko do przezwyciężenia
kryzysu, ale także dla trwałej odbudowy i przyszłego wzrostu. Wiele państw
członkowskich wprowadzenia reform, które mają na celu poprawę
funkcjonowania rynków pracy.
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Serdecznie Państwa zachęcamy do odwiedzenia naszego
biura, które znajduje się przy ul. Granicznej 8A w Tarnowie.
Godziny otwarcia:
Od poniedziałku do piątku: 10:00—14:00

Telefon: +48 14 692 49 79

e-mail: europedirect-tarnow@europim.pl

Strona internetowa:
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Tarnów:
www.europedirect-tarnow.europim.pl

https://pl-pl.facebook.com/EDTarnow

