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Wieloletni budżet UE
Budżet UE na 2021 r. musi koncentrować się na wspieraniu trwałego
wychodzenia z pandemii
Głównym celem budżetu na rok 2021
powinno być złagodzenie skutków
pandemii i wsparcie odbudowy, w
oparciu o Zielony Ład i transformację
cyfrową. Przyszłoroczny budżet pierwszy z okresu finansowania
2021-2027 - powinien "wspierać
sprawiedliwy, zrównoważony wzrost
sprzyjający włączeniu społecznemu,
tworzenie wysokiej jakości miejsc
pracy i jego długoterminowy cel,
jakim jest konwergencja społecznogospodarcza" - stwierdzili posłowie w
projekcie rezolucji, który
odzwierciedla i towarzyszy wynikom
głosowania nad danymi budżetowymi
z 15 października bieżącego roku.
Obejrzyj plan odbudowy po koronawirusie
W co inwestuje UE?
Budżet wspiera badania i innowacje, inwestycje w transeuropejskie sieci oraz rozwój
małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), co ma wspierać wzrost gospodarczy i tworzyć
miejsca pracy w UE.
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Najwięcej środków w ramach obecnego wieloletniego budżetu otrzymują wspólna
polityka rolna UE (WPR), wspólna polityka rybołówstwa i środowisko. Następne są
programy „spójności”, które pomagają zmniejszać dysproporcje w poziomie rozwoju.
Jak finansowany jest wieloletni budżet UE?
Fundusze na wieloletni budżet UE pochodzą z wielu źródeł przychodów i jego
finansowanie nie jest łatwe do wytłumaczenia. Wśród nich są:
• wkłady finansowe państw UE
• cła przywozowe na produkty spoza UE
• grzywny nakładane na firmy naruszające unijne reguły konkurencji
Źródło: europarl.europa.eu

Nagroda im. Sacharowa 2020
Demokratyczna opozycja na Białorusi otrzymała nagrodę im. Sacharowa 2020
za wolność myśli.
Demokratyczną opozycję na Białorusi
reprezentuje Rada Koordynacyjna,
inicjatywa odważnych kobiet (główna
kandydatka opozycji Swiatłana
Cichanouska; laureatka Nagrody Nobla
Swiatłana Aleksijewicz; muzyk i
działaczka polityczna Maryja
Kalesnikawa; aktywistki polityczne Olga
Kowalkowa i Weranika Capkała) oraz
Źródło: europarl.europa.eu
postacie ze świata polityki i
przedstawiciele społeczeństwa
obywatelskiego (wideobloger i więzień polityczny Siergiej Tichanowski; założyciel
białoruskiej organizacji praw człowieka „Wiosna” Alaksandr Bialacki; Siergiej Dylewski;
założyciel kanału NEXTA w komunikatorze Telegram Sciapan Puciła oraz więzień
polityczny i kandydat na prezydenta w wyborach w 2010 r. Mikoła Statkiewicz).
Przewodniczący Parlamentu Europejskiego David Sassoli w następujący sposób
podsumował powyższy wybór "Pozwolę sobie pogratulować przedstawicielom białoruskiej
opozycji odwagi, odporności i determinacji. Byli i nadal pozostają silni w obliczu znacznie
silniejszego przeciwnika. Ale mają po swojej stronie coś, czego brutalna siła nie jest w
stanie nigdy pokonać - jest to prawda. Tak więc moje przesłanie dla was, drodzy laureaci,

STRONA

2

PAŹDZIERNIK 2020 ROK

NUMER 7

brzmi: pozostańcie silni i nie poddawajcie się w walce. Wiedzcie, że jesteśmy po waszej
stronie” powiedział Przewodniczący Sassoli po ogłoszeniu decyzji.
Zapoznaj się ze wszystkimi nominowanymi
Źródło: europarl.europa.eu

Reakcja UE na koronawirusa
Przeczytaj najnowsze wiadomości o skoordynowanej przez UE reakcji na
wybuch koronawirusa i o działaniach Parlamentu Europejskiego.

Żródło: Freepick.pl

UE podejmuje wiele działań w walce z
pandemią koronawirusa i jej skutkami.
Dowiedz się, co robi UE w zakresie opieki
zdrowotnej, badań, gospodarki, miejsc pracy,
społeczeństwa, podróży, transportu i aby
pomóc swoim partnerom na całym świecie w
walce z COVID-19. Obejrzyj działania na
przygotowanej specjalnej osi czasu.

Źródło: europarl.europa.eu/

EUROPE DIRECT ŁÓDŹ - W AKCJI
Happening Europejski
30 października nasi
przedstawiciele Punktu Europe
Direct zorganizowali akcję
popularyzacyjną
świadomość
wiedzy na temat Unii
Europejskiej.
Była to już kolejna tego typu akcja o charakterze lokalnym. Serdecznie dziękujemy
wszystkim, którzy wzięli udział we wspólnym happeningu i dzielnie odpowiadali na nasze
pytania związane z Unię Europejską i krajami członkowskimi .
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Stoiska na debatach
1.10 nasz punkt uczestniczył w debacie o
tolerancji i prawach człowieka a 8.10 o rynku
pracy.
Po jednej stronie była młodzież, po drugiej
decydenci, eksperci z obszaru rynku pracy i
edukacji młodzieży.
Żródło: Freepick.pl
Dyskutowaliśmy o możliwościach jakie obecnie
może wykorzystywać młodzież, także o tych, które udostępnia UE.
Dziękujemy za zaproszenie.

Przeczytaj naszą nową publikację
Zapraszamy do lektury naszej publikacji dotyczącej
przyszłości Unii Europejskiej, a w niej:
• nasz stosunek do Unii Europejskiej
• scenariusze na przyszłość UE
• pomysły Parlamentu Europejskiego na przyszłość
UE
• UE a kryzys wywołany pandemią
• jak UE wspiera nasze województwo
• co dalej z Polską w ramach wspólnoty

Żródło: Freepick.pl

PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ
EUROPE DIRECT - ŁÓDŹ
UL. SIENKIEWICZA 55, 90-009 ŁÓDŹ
E-MAIL: EUROPEDIRECTLODZ@NEWTECHLODZ.COM
WWW.EUROPEDIRECT-LODZ.PL
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