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Co zawdzięczamy Unii Europejskiej w 2013 r. 

 

Czy gdyby nie było Unii Europejskiej nasze życie byłoby inne? Czy byłoby lepsze? A może 

gorsze? Dzięki połączeniu naszych zasobów i gospodarek od prawie 70 lat utrzymujemy 

w Unii Europejskiej pokój. Nigdy przedtem się to nie udało. Czy byłoby to możliwe bez 

zjednoczenia naszych krajów? Wykorzystując wspólnie nasze zasoby inwestujemy w rozwój 

obywateli, regiony, środowisko, miasta, rolnictwo i przedsiębiorstwa w Unii. Inwestujemy 

w naukę, badania, rozwój i innowacje. Dzięki temu tworzymy stanowiska pracy. Jednak może 

nasz kraj mógłby sam troszczyć się o to wszystko?  

 

Członkowstwo w Unii oznacza dostęp do pięciuset milionów obywateli i wspólnej waluty  

a szerszy rynek oznacza większe możliwości handlowe i biznesowe, więcej możliwości 

rozwoju, więcej towarów, więcej usług, więcej możliwości wyboru dla konsumentów. 

Wszystko to oznacza także większe możliwości znalezienia pracy i mieszkania w innych 

krajach Unii. Ponadto czy opinia naszego kraju miałaby wystarczającą siłę na globalnej scenie 

politycznej? Państwa członkowie wspólnie troszczą się o wiele istotnych kwestii jak globalny 

handel czy ochrona środowiska. 
1
 

   

Jakie działania podjęła w 2013 roku UE, aby uczynić nasze życie lepszym i łatwiejszym? 

Niektóre polegają na znalezieniu prostych rozwiązań ułatwiających nasze codzienne życie, inne 

dotyczą przepisów prawa europejskiego, które nadają obywatelom nowe uprawnienia. Kolejne 

pozwalają zmierzyć się z kontynentalnymi i globalnymi siłami, aby utrzymać równowagę 

gospodarczą w UE i tworzyć miejsca pracy. A jeszcze inne – pomagają odbudować nadzieję u 

ludzi, którzy ucierpieli z powodu katastrof naturalnych lub klęsk wywołanych działalnością 

                                                           
1
 Europejski Rok Obywateli 2013, http://www.youtube.com/watch?v=vBGcCmHVRvk 
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człowieka, zarówno w Europie, jak i poza nią. W każdym wypadku Unia Europejska działa na 

rzecz budowania Europy zgodnie z zobowiązaniem podjętym przez jej założycieli, by 

pracować w interesie „narodów Europy”. Cokolwiek robimy, robimy dla obywateli Europy
2
. 

 

Unia podejmuje szereg działań, aby jeszcze skuteczniej egzekwować prawa wynikające 

z posiadania obywatelstwa europejskiego. 75 mln europejczyków rocznie pada ofiarom 

przestępstwa. Mają oni prawo do wsparcia i ochrony oraz dostęp do sprawiedliwości w każdym 

kraju UE. Co roku 8 mln Europejczyków jest oskarżonych bądź podejrzanych o popełnienie 

przestępstwa. Aby zagwarantować uczciwość procesu mają oni prawo do informacji, 

tłumaczenia pisemnego i ustnego, dostęp do adwokata, oraz kontaktu z rodziną i konsulatem. 

 

Coraz więcej jest również mieszanych małżeństw, obecnie około 16 mln. Unia Europejska 

pracuje nad uproszczeniem zasad kwestii majątku wspólnego i umożliwiających parom wybór 

prawa krajowego mającego zastosowanie w razie rozwodu. 90 mln europejczyków którzy 

co roku wyjeżdżają poza granice Unii Europejskiej i 30 mln europejczyków mieszka poza UE. 

Jeśli w danym miejscu nie ma właściwej ambasady, w razie zgubienia paszportu czy 

zachorowania, można uzyskać pomoc dowolnej ambasady dowolnego kraju Unii Europejskiej. 

 

W Europie pracuje 97 mln kobiet. Zarabiają one około 17% mniej niż mężczyźni i zajmują 

zaledwie 12% miejsc w zarządach spółek. W ich imieniu Unia Europejska dąży do równości 

płac i równej mocy decyzyjnej. 1/6 Europejczyków to osoby niepełnosprawne. 

Niepełnosprawni powinni mieć równy dostęp do towarów, usług i technologii w każdej 

dziedzinie życia. Dzięki wspólnemu rynkowi konsumenci mogą robić zakupy w całej Europie. 

Jednak teraz tylko 8% z nas robi zakupy przez Internet w innych krajach europejskich. Nowe 

unijne zasady dadzą osobom kupującym przez Internet możliwość wyboru europejskiej umowy 

sprzedaży. W ten sposób łatwiej będzie chronić prawa kupujących na przykład w przypadku 

zwrotu towaru. Nasze dane osobowe także będą chronione. 70% obywateli UE obawia się że 

ich dane osobowe mogą zostać niewłaściwe wykorzystane. Dlatego Unia Europejska pracuje 

nad zapewnieniem obywatelom większych praw dotyczących dostępu do danych, ich zmiany 

lub usunięcia
3
. 

 

Prawa obywateli 

 

Kiedy Co 

Kwiecień Ograniczenie obciążeń związanych z kosztownym poświadczaniem dokumentów 

urzędowych  

                                                           
2
 Europa i Ty. Przegląd osiągnięć Unii Europejskiej 2011, s.3. 

3
 Ochrona Twoich praw: w kraju, za granicą i w Internecie 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=KxK804Q_PyU 
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2013 Obywatele, którzy przeprowadzali się do innego kraju UE poświęcali dużo czasu 

i pieniędzy, aby wykazać, że dokumenty urzędowe (takie jak np. akt urodzenia czy 

akt ślubu) wydane w ich państwie pochodzenia są autentyczne. Dotyczyło to także 

tzw. pieczęci (klauzuli) apostille, która jest wydawana przez władze publiczne jako 

dowód, że dany dokument urzędowy lub podpis urzędnika na danym dokumencie są 

autentyczne. Komisja Europejska zaproponowała zniesienie pieczęci apostille 

i innych niezrozumiałych wymogów administracyjnych dotyczących poświadczania 

dokumentów urzędowych, które obowiązują osoby mieszkające i pracujące w innych 

państwach członkowskich. 

Obywatele i przedsiębiorstwa nie będą już musieli dostarczać kosztownych 

„zalegalizowanych” lub „poświadczonych” tłumaczeń dokumentów urzędowych. 

Uproszczenie odnosi się do dokumentów urzędowych dotyczących poświadczenia 

nazwiska, zawarcia małżeństwa i zarejestrowanego związku partnerskiego, 

urodzenia, rodzicielstwa, adopcji, zgonu, miejsca zamieszkania, obywatelstwa 

i narodowości, prawa własności nieruchomości, statusu prawnego i reprezentacji 

spółki lub przedsiębiorstwa, prawa własności intelektualnej oraz niekaralności. 

Więcej informacji: 

http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/2195/koniec-z-kosztownym-

poswiadczaniem-dokumentow.html    

Maj 

2013 

12 nowych działań na rzecz wzmocnienia praw obywateli  

Komisja Europejska zaprezentowała nową inicjatywę na rzecz wzmocnienia praw 

obywateli UE, obejmującą szereg działań w celu rozwiązania problemów, z którymi 

obywatele wciąż stykają się na co dzień. 12 konkretnych sposobów pomocy 

Europejczykom w lepszym wykorzystaniu ich praw obywatelskich, od szukania 

pracy w innym państwie UE po zapewnienie większego udziału w demokratycznym 

życiu Unii. Kluczowe propozycje dotyczą ułatwiania obywatelom pracy i szkolenia 

się w innym państwie UE, ograniczania nadmiernej biurokracji dla obywateli UE 

pracujących i podróżujących w UE oraz zniesienia przeszkód przy dokonywaniu 

zakupów za granicą.  Więcej informacji: 

http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/2210/obywatelstwo-ue-komisja-

proponuje-12.html  

Maj  

2013 

Rachunek bankowy dla każdego 
Dzięki nowym przepisom każdy Europejczyk będzie miał prawo do otworzenia 

podstawowego rachunku bankowego w dowolnym kraju UE, a przeniesienie konta 

do innego dostawcy usług płatniczych stanie się łatwiejsze. 

Około 25 milionów Europejczyków nie ma konta bankowego, mimo iż chciałoby je 

posiadać. Z różnych powodów (również ze względu na niekorzystną sytuację 

finansową danej osoby) około 2,5 miliona obywateli otrzymało odpowiedź odmowną 

na złożony wniosek o otwarcie konta. Więcej informacji: http://www.europe-

direct.poznan.pl/aktualnosci/2221/rachunek-bankowy-dla-kazdego.html  

Lipiec  

2013 

Tańszy roaming  

Na mocy unijnego rozporządzenia w sprawie roamingu od dnia 1 lipca 2013 r. 

obniżone zostały o 36 proc. pułapy opłat za pobieranie danych, dzięki czemu 

korzystanie z map, oglądanie filmów, sprawdzanie emaili i korzystanie z portali 

http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/2195/koniec-z-kosztownym-poswiadczaniem-dokumentow.html
http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/2195/koniec-z-kosztownym-poswiadczaniem-dokumentow.html
http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/2210/obywatelstwo-ue-komisja-proponuje-12.html
http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/2210/obywatelstwo-ue-komisja-proponuje-12.html
http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/2221/rachunek-bankowy-dla-kazdego.html
http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/2221/rachunek-bankowy-dla-kazdego.html
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społecznościowych podczas podróży w całej UE będzie tańsze. Przesyłanie danych 

w roamingu było w 2013 r. nawet o 91 proc. tańsze niż w 2007 r. W trakcie tego 

okresu wielkość rynku transmisji danych w roamingu wzrosła o 630 proc. Te dwie 

tendencje wskazują, że dzięki działaniom podjętym przez UE zarówno przed 

konsumentami, jak i przed operatorami sieci komórkowych otwierają się nowe 

znaczące możliwości. Co więcej - Unijna komisarz ds. agendy cyfrowej Neelie Kroes 

zaapelowała by w ogóle znieść opłaty za usługę roamingu w europejskich sieciach 

telefonii komórkowej. W ostatnich latach, dzięki presji Brukseli, udało się znacznie 

obniżyć stawki roamingu w UE. Obecnie nie mogą one przekroczyć 29 eurocentów 

za minutę połączenia wychodzącego i 8 eurocentów w przypadku odebranej 

rozmowy. Mniej płacimy też za korzystanie z internetu w komórkach za granicą: 

1 MB pobrany w roamingu kosztuje nie więcej niż 70 eurocentów. Więcej 

informacji:  

http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/2277/tanszy-roaming-od-1-

lipca.html i  

http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/2247/ue-bez-roamingu.html  

Sierpień 

2013 

Rozwój transgranicznych cyfrowych usług publicznych  

Rejestracja on-line firmy w innym kraju UE, zdalny dostęp do dokumentacji 

medycznej – już niebawem tak może wyglądać europejski standard usług 

publicznych. Komisja Europejska przeznaczy ponad 13 mln euro na projekt e-SENS, 

który ma połączyć krajowe usługi cyfrowe dla obywateli odwiedzających inne 

państwo członkowskie. Więcej informacji: 

http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/2337/rozwoj-transgranicznych-

cyfrowych-uslug-publicznych.html  

Listopad 

2013 

Zabezpieczenia dla obywateli w postępowaniu karnym  

Komisja Europejska przedstawiła pakiet wniosków legislacyjnych mających 

wzmocnić gwarancje procesowe dla obywateli w postępowaniu karnym. Celem jest 

zagwarantowanie prawa do sprawiedliwego procesu wszystkim obywatelom, 

niezależnie od ich miejsca pobytu na terenie Unii. Propozycje mają zapewnić 

poszanowanie zasady domniemania niewinności i prawa do obecności na rozprawie. 

Przewidują specjalne gwarancje dla dzieci w postępowaniach karnych. Mają również 

zagwarantować podejrzanym i oskarżonym dostęp do tymczasowej pomocy prawnej 

na wczesnym etapie postępowania, w szczególności w przypadku osób objętych 

europejskim nakazem aresztowania. Więcej informacji: 

http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/2452/ke-chce-lepszych-

zabezpieczen-dla.html  

 

Wspólny rynek 

 

Kiedy Co 

Luty  

2013 

Nowy unijny urząd – Prokuratura Europejska  

UE będzie skuteczniej zwalczać nadużycia finansowe dzięki Prokuraturze 

Europejskiej, która będzie prowadzić dochodzenia w sprawach związanych 

z defraudacją środków unijnych i ścigać sprawców we współpracy z sądami 

http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/2277/tanszy-roaming-od-1-lipca.html
http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/2277/tanszy-roaming-od-1-lipca.html
http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/2247/ue-bez-roamingu.html
http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/2337/rozwoj-transgranicznych-cyfrowych-uslug-publicznych.html
http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/2337/rozwoj-transgranicznych-cyfrowych-uslug-publicznych.html
http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/2452/ke-chce-lepszych-zabezpieczen-dla.html
http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/2452/ke-chce-lepszych-zabezpieczen-dla.html
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krajowymi. Prokuratura zagwarantuje, że osoby winne przywłaszczenia pieniędzy 

europejskich podatników poniosą odpowiednie konsekwencje. Nowa Prokuratura 

Europejska będzie niezależnym urzędem, który wypełni lukę pomiędzy różnymi 

systemami prawa karnego w krajach członkowskich UE (których zakres uprawnień 

wyznaczają granice państwowe) a organami UE (które nie są uprawnione 

do prowadzenia dochodzeń w sprawach karnych). Urząd zostanie włączony 

do krajowych systemów sądownictwa, a prokuratorzy europejscy będą prowadzić 

dochodzenia i ścigać sprawców w poszczególnych krajach UE. Dzięki utworzeniu 

jednej Prokuratury Europejskiej delegowani prokuratorzy krajowi we wszystkich 

państwach UE będą wykonywać swoje zadania według takich samych zasad. Więcej 

informacji: http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/2310/ue-bedzie-

skuteczniej-zwalczac-naduzycia.html  

Luty  

2013 

Realizacja inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych  

Komisja Europejska zaproponowała zasady operacyjne pozwalające na realizację 

inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, mającej na celu zwalczanie 

bezrobocia wśród młodzieży. Inicjatywa ta została zaproponowana na posiedzeniu 

Rady Europejskiej w dniach 7-8 lutego 2013 r., a jej budżet na lata 2014-2020 wynosi 

6 mld EUR. Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych będzie wspierać 

zwłaszcza młodych ludzi, którzy nie kształcą się, nie pracują ani nie szkolą 

zawodowo (młodzież NEET) w unijnych regionach, w których stopa bezrobocia 

wśród młodzieży w 2012 r. przekroczyła 25%. Inicjatywa skupiałaby się na integracji 

tej młodzieży na rynku pracy. Więcej informacji: 

http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/2140/zatrudnienie-komisja-

proponuje-przepisy-dotyczace.html  

Marzec 

2013 

Dyrektywa w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach 

handlowych 

Aby położyć kres praktyce opóźniania płatności, Unia Europejska przyjęła dyrektywę 

2011/7/UE w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach 

handlowych. Państwa członkowskie musiały przenieść przepisy dyrektywy do swoich 

regulacji krajowych do 16 marca 2013 r. Dyrektywa zobowiązuje władze publiczne 

do zapłacenia za zamówione towary i usługi w ciągu 30 dni kalendarzowych lub, 

w wyjątkowych okolicznościach, w ciągu 60 dni. Przedsiębiorstwa powinny 

regulować należności w ciągu 60 dni kalendarzowych, chyba że wyraźnie uzgodnią 

między sobą inny termin i pod warunkiem, że nie będzie on rażąco nieuczciwy wobec 

wierzyciela. Więcej informacji: 

http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/2141/male-i-srednie-

przedsiebiorstwa-szkodliwe.html  

Kwiecień 

2013  

Lepsze stosowanie przepisów UE dotyczących podejmowania pracy w innym 

państwie członkowskim 

Obecnie mamy do czynienia z powtarzającym się problemem nieznajomości unijnych 

przepisów przez pracodawców publicznych i prywatnych, niezależnie od tego, czy 

prawo krajowe jest zgodne z tymi przepisami. Ten brak wiedzy lub niezrozumienie 

przepisów są główną przyczyną dyskryminacji ze względu na przynależność 

państwową. Aby pokonać te przeszkody i łatwiej zapobiegać dyskryminacyjnemu 

http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/2310/ue-bedzie-skuteczniej-zwalczac-naduzycia.html
http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/2310/ue-bedzie-skuteczniej-zwalczac-naduzycia.html
http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/2140/zatrudnienie-komisja-proponuje-przepisy-dotyczace.html
http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/2140/zatrudnienie-komisja-proponuje-przepisy-dotyczace.html
http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/2141/male-i-srednie-przedsiebiorstwa-szkodliwe.html
http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/2141/male-i-srednie-przedsiebiorstwa-szkodliwe.html
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traktowaniu pracowników ze względu na obywatelstwo, Komisja proponuje by 

Państwa członkowskie byłyby wtedy zobowiązane do stworzenia krajowych punktów 

kontaktowych udzielających informacji, pomocy i porad, tak aby pracownicy 

migrujący w obrębie UE, a także pracodawcy lepiej orientowali się 

w przysługujących im prawach oraz umożliwienia związkom zawodowym, 

organizacjom pozarządowym i innym organizacjom wszczynania w imieniu 

pracowników postępowań administracyjnych lub sądowych w sprawach dotyczących 

dyskryminacji. Więcej informacji: 

http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/2199/zatrudnienie-komisja-proponuje-

usprawnic-stosowanie.html  

Czerwiec 

2013 

Pomoc osobom bezrobotnym poprzez poprawę skuteczności publicznych służb 

zatrudnienia 

Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący decyzji, która ma pomóc 

publicznym służbom zatrudnienia maksymalnie zwiększyć skuteczność ich działań 

dzięki ściślejszej współpracy. Efektywne publiczne służby zatrudnienia są niezbędne 

dla praktycznego wdrażania przez państwa członkowskie strategii zatrudnienia, 

do których należą m.in. programy gwarancji dla młodzieży. Zaproponowane przepisy 

przewidują utworzenie platformy umożliwiającej porównywanie wyników 

publicznych służb zatrudnienia do odpowiednich poziomów odniesienia, wskazanie 

najlepszych praktyk i wspieranie wzajemnego uczenia się. Publiczne służby 

zatrudnienia same stwierdziły, że gdyby taka sieć współpracy istniała, możliwe 

byłoby wcześniejsze wykrywanie problemów na rynku pracy. 

Sieć wspierałaby także praktyczne wdrożenie strategii zatrudnienia przez państwa 

członkowskie. Dobrym przykładem może tu być wdrażanie gwarancji dla młodzieży 

uzgodnionych przez Radę Ministrów UE. W ramach tej inicjatywy wzywa się 

państwa członkowskie do zapewnienia młodym ludziom oferty pracy, możliwości 

dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub praktyk zawodowych w ciągu 

czterech miesięcy od utraty pracy lub zakończenia nauki. Więcej informacji: 

http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/2255/zatrudnienie-komisja-chce-

pomoc-osobom.html  

Czerwiec 

2013 

Kompleksowy system elektronicznych zamówień publicznych oraz administracji 

elektronicznej w Europie 

Komisja Europejska przedstawiła projekt dyrektywy w sprawie fakturowania 

elektronicznego w zamówieniach publicznych, któremu towarzyszy komunikat 

zawierający koncepcję pełnej cyfryzacji procedury zamówień publicznych, tzw. 

kompleksowy system e-zamówień. 

E-fakturowanie jest ważnym krokiem w kierunku elektronicznego obiegu 

dokumentów w administracji publicznej (e-administracji) w Europie — jednego 

z priorytetów agendy cyfrowej. Komisja szacuje, że przyjęcie fakturowania 

elektronicznego w dziedzinie zamówień publicznych w całej UE mogłoby przynieść 

oszczędności w wysokości 2,3 mld euro. Więcej informacji: 

http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/2273/fakturowanie-elektroniczne-w-

zamowieniach-publicznych.html  

Czerwiec Jednolita ochrona patentów  

http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/2199/zatrudnienie-komisja-proponuje-usprawnic-stosowanie.html
http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/2199/zatrudnienie-komisja-proponuje-usprawnic-stosowanie.html
http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/2255/zatrudnienie-komisja-chce-pomoc-osobom.html
http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/2255/zatrudnienie-komisja-chce-pomoc-osobom.html
http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/2273/fakturowanie-elektroniczne-w-zamowieniach-publicznych.html
http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/2273/fakturowanie-elektroniczne-w-zamowieniach-publicznych.html
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2013 Komisja Europejska zaproponowała uzupełnienie ram prawnych ochrony patentowej 

w całej Europie. Zmiany te torują drogę utworzeniu wyspecjalizowanego 

europejskiego sądu – Jednolitego Sądu Patentowego, którego działalność, która 

rozpocznie się po ratyfikacji leżącego u jego podstaw porozumienia, ułatwi 

przedsiębiorstwom i inwestorom ochronę ich patentów. Nowy sąd będzie posiadał 

specjalną właściwość w zakresie sporów patentowych, a jego funkcjonowanie 

pozwoli uniknąć postępowań równoległych nawet w 28 różnych sądach krajowych 

równocześnie. Umożliwi to obniżenie kosztów i szybkie wydawanie decyzji 

dotyczących ważności patentów lub ich naruszenia, co z kolei wpłynie na rozwój 

innowacyjności w Europie. Więcej informacji: 

http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/2318/jednolita-ochrona-

patentow.html  

Lipiec  

2013 

Internetowa tabela wyników jednolitego rynku  

Tabela wyników jednolitego rynku stanowi kompleksowy i przyjazny dla 

użytkownika system informacyjny, zawiera pełne sprawozdania dotyczące 13 

narzędzi zarządzania, w tym monitorowania prawidłowej transpozycji dyrektyw UE. 

Wciąż istnieje wiele barier w dziedzinie zabezpieczenia społecznego, prawa pobytu, 

uznawania kwalifikacji zawodowych i rejestracji pojazdów silnikowych. Tabela 

wyników jednolitego rynku odzwierciedla sukcesy i niedociągnięcia oraz pokazuje, 

w jakich kwestiach należy podjąć dalsze działania w każdym z państw 

członkowskich. Więcej informacji: 

http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/2290/uruchomiono-strone-

internetowa-z-tabela.html  

Grudzień 

2014 

Lepszej jakości staże 

Komisja Europejska zaproponowała wytyczne mające umożliwić stażystom zdobycie 

wartościowego doświadczenia zawodowego w bezpiecznych i uczciwych warunkach 

oraz zwiększyć ich szanse na znalezienie atrakcyjnej pracy. Wniosek dotyczący 

zalecenia Rady w sprawie ram jakości dla staży zawiera wezwanie skierowane do 

państw członkowskich, aby zagwarantowały zgodność krajowego prawa i krajowych 

praktyk z zasadami ustanowionymi w tych wytycznych, a w razie potrzeby 

dostosowały swoje prawodawstwo. Staże to kluczowy element gwarancji dla 

młodzieży zaproponowanej przez Komisję Europejską w grudniu 2012 r. i przyjętej 

przez Radę Unii Europejskiej w kwietniu 2013 r. Obecnie co trzeci staż ma niską 

jakość pod względem warunków pracy lub treści nauczania. Pracodawcy często 

zastępują nisko płatne stanowiska stażami. Wytyczne zwiększyłyby przejrzystość 

warunków odbywania staży, na przykład poprzez wprowadzenie wymogu spisania 

pisemnej umowy o staż. Więcej informacji: 

http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/2459/zatrudnienie-wsrod-mlodziezy-

komisja-proponuje.html  

 

Prawa pasażerów i konsumentów 

 

Kiedy Co 

 Łatwiejszy dostęp do tanich leków  

http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/2318/jednolita-ochrona-patentow.html
http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/2318/jednolita-ochrona-patentow.html
http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/2290/uruchomiono-strone-internetowa-z-tabela.html
http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/2290/uruchomiono-strone-internetowa-z-tabela.html
http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/2459/zatrudnienie-wsrod-mlodziezy-komisja-proponuje.html
http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/2459/zatrudnienie-wsrod-mlodziezy-komisja-proponuje.html
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Luty  

2013 

Pacjenci powinni mieć łatwiejszy dostęp do tanich leków generycznych. 

Znowelizowana dyrektywa wprowadzi zapisy, które zobowiążą organy krajowe do 

przestrzegania nowych, często krótszych terminów rejestracji leków oraz 

wprowadzenia przejrzystych procedur dotyczących ich wyceny i refundacji. 

Więcej informacji: 

http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/2089/latwiejszy-dostep-do-tanich-

lekow.html  

Marzec  

2013 

Całkowity zakaz testowania kosmetyków na zwierzętach  

Obecnie kosmetyków testowanych na zwierzętach nie wolno wprowadzać na rynek 

UE. Potrzeba rozwoju kosmetyków nie usprawiedliwia przeprowadzania testów na 

zwierzętach. Poszukiwanie metod alternatywnych będzie kontynuowane, gdyż 

pełne zastąpienie testów na zwierzętach tymi metodami nie jest jeszcze możliwe. 

Na takie badania Komisja udostępniła około 238 mln euro w latach 2007-2011. 

Branża kosmetyczna także wniosła swój wkład w te działania − na przykład przez 

współfinansowanie w wysokości 25 mln euro inicjatywy badawczej SEURAT. 

Więcej informacji: 

http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/2139/w-ue-wchodzi-w-zycie.html  

Lipiec 2013 Lepsza ochrona urlopowiczów  
Do tej pory jako podstawa ochrony turystów w UE służyła dyrektywa z 1990 r. 

w sprawie zorganizowanych podróży. Zaproponowana reforma jest odpowiedzią 

na gruntowne zmiany zachodzące na rynku turystycznym. Obywatele coraz częściej 

i aktywniej dostosowują programy wakacyjne do swoich indywidualnych potrzeb, 

w szczególności korzystając przy tym z internetu w celu dokonania wyboru 

i połączenia ze sobą różnych wariantów podróży, zamiast decydować się na jedną 

z gotowych ofert wypoczynku z katalogu. Więcej informacji: 

http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/2297/komisja-dazy-do-

wzmocnienia-praw.html  

Październik 

2013 

Lepsza ochrona unijnych konsumentów, którzy pobierają z internetu gry,  

e-booki, filmy i muzykę  

W wyniku wspólnej akcji państw członkowskich UE oraz Komisji Europejskiej 116 

stron internetowych, które sprzedają gry, książki, filmy i muzykę w formie 

cyfrowej, zostało dostosowanych do unijnych przepisów ochrony konsumenta. 

Więcej informacji: 

http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/2399/lepsza-ochrona-unijnych-

konsumentow-ktorzy.html  

 

Budżet UE 

 

Kiedy Co 

Listopad 

2013 

Unijny budżet na lata 2014-2020 

Kiedy przyjęto Wieloletnie Ramy Finansowe Komisarz Lewandowski, odpowiedzialny 

za budżet i programowanie finansowe, powiedział: „…możemy zapewnić 

przewidywalne warunki finansowania około 20 mln europejskich małych i średnich 

przedsiębiorstw, milionom najuboższych na świecie, około 100 tys. miast i regionów, 

http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/2089/latwiejszy-dostep-do-tanich-lekow.html
http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/2089/latwiejszy-dostep-do-tanich-lekow.html
http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/2139/w-ue-wchodzi-w-zycie.html
http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/2297/komisja-dazy-do-wzmocnienia-praw.html
http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/2297/komisja-dazy-do-wzmocnienia-praw.html
http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/2399/lepsza-ochrona-unijnych-konsumentow-ktorzy.html
http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/2399/lepsza-ochrona-unijnych-konsumentow-ktorzy.html
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jak również tysiącom laboratoriów i uniwersytetów. Otrzymacie fundusze europejskie 

na inwestycje wspierające rozwój gospodarczy, na badania, edukację, pomoc młodym 

bezrobotnym oraz pomoc humanitarną na najbliższe siedem lat”. Więcej informacji: 

http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/2436/ukierunkowanie-polityki-

spojnosci-ue-na.html  

Listopad 

2013 

Nowy Program Erasmus+  

Ponad 4 miliony osób – taką grupę ma objąć nowy unijny program Erasmus+, którego 

celem jest podnoszenie umiejętności i zwiększanie szans na zatrudnienie. Stanowi on 

połączenie wszystkich istniejących programów unijnych w obszarze kształcenia, 

szkolenia, młodzieży i sportu. Budżet na lata 2014-2020 wyniesie prawie 15 mld euro– 

o 40 proc. więcej niż w przypadku obecnych programów. Więcej informacji: 

http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/2431/dla-kogo-erasmusplus--dla.html  

Listopad 

2013 

Nowy program „Kreatywna Europa” 

Program Kreatywna Europa oznacza większe wsparcie dla kultury, kina, telewizji, 

muzyki, literatury, sztuk widowiskowych, dziedzictwa kultury oraz dziedzin 

pokrewnych w Europie. Z budżetem wynoszącym 1,46 mld program pobudzi rozwój 

sektora kultury i sektora kreatywnego, które są znaczące z punktu widzenia zatrudnienia 

i wzrostu. Umożliwia dofinansowanie przynajmniej 250 00 artystów i osób zawodowo 

zajmujących się kulturą, 2000 kin, 800 filmów i 4500 tłumaczeń książek. Nowy 

instrument gwarancji finansowych w ramach programu pozwoli małym podmiotom  

z sektora kultury i sektora kreatywnego uzyskać kredyty bankowe do kwoty 750 mln 

EUR. Więcej informacji: 

http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/2437/program-kreatywna-europa-

przyjety-przez.html  

 

Inwestycje w rozwój UE 

 

Kiedy Co 

Kwiecień 

2013 

Realizacja programów w ramach polityki spójności w latach 2007−2013 

Już widoczne są postępy i poprawa sytuacji wielu obywateli za sprawą inwestycji 

prowadzonych ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego, Funduszu Spójności 

oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Efekty inwestycji w całej UE to m.in.: 

 1,9 milionów osób uzyskało szerokopasmowy dostęp do internetu; 

 2,6 milionów osób podłączonych zostało do sieci wodociągowej, 5,7 milionów 

osób objęto projektami dotyczącymi ścieków; 

 powstało 460 km dróg TEN-T oraz 334 km sieci kolejowych TEN-T;  

 2,4 milionów osób znalazło zatrudnienie dzięki wsparciu w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Małe i nastawione na innowacje przedsiębiorstwa otrzymały znaczący zastrzyk środków 

w ramach polityki spójności, a w planach jest wiele innych inwestycji: 

 53 240 projektów w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego oraz 16 tys. 

projektów dotyczących przedsiębiorstw i placówek badawczych otrzymało 

środki; 

http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/2436/ukierunkowanie-polityki-spojnosci-ue-na.html
http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/2436/ukierunkowanie-polityki-spojnosci-ue-na.html
http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/2431/dla-kogo-erasmusplus--dla.html
http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/2437/program-kreatywna-europa-przyjety-przez.html
http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/2437/program-kreatywna-europa-przyjety-przez.html
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 53 160 przedsiębiorstw rozpoczynających działalność uzyskało wsparcie. 

Odnotowano wyraźny wzrost liczby osób uzyskujących wsparcie w obszarze 

zatrudnienia z około 10 milionów rocznie przed 2010 r. do blisko 15 milionów w skali 

roku od 2010 r.; oraz znacznie szybsze uwidacznianie się wyników od 2010 r. 

w dziedzinie wsparcia dla MŚP: powstało blisko 400 tys. miejsc pracy (z czego połowa 

na przełomie roku 2010 i 2011), w tym 15 600 tys. miejsc pracy w ośrodkach 

badawczych oraz 167 tys. w MŚP. Więcej informacji: 

http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/2185/unijna-polityka-spojnosci-

pomocna-w.html  

Kwiecień 

2013 

Finansowanie w wysokości 831 milionów euro z funduszy regionalnych na 

modernizację trzech głównych polskich dróg  
Finansowanie otrzyma pięć oddzielnych projektów realizowanych na drogach 

ekspresowych S7 i S8 oraz na autostradzie A2. Wszystkie są częścią transeuropejskiej 

sieci transportowej (TEN-T) i tworzą istotne połączenie Polski, państw Europy 

Zachodniej i krajów po wschodniej stronie polskiej granicy. Więcej informacji: 

http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/2197/komisja-zatwierdza-unijne-

inwestycje-w.html  

Październik 

2013 

250 projektów w dziedzinie infrastruktury  

Komisja Europejska przyjęła listę około 250 kluczowych projektów w dziedzinie 

infrastruktury energetycznej. Projekty będą mogły skorzystać z przyspieszonych 

procedur wydawania pozwoleń i usprawnionego rozpatrywania przez organy 

regulacyjne oraz będą mogły uzyskać dostęp do wsparcia finansowego dzięki 

instrumentowi „Łącząc Europę”, w ramach którego przeznaczono 5,85 mld euro na 

potrzeby transeuropejskiej infrastruktury energetycznej w okresie 2014-2020. Realizacja 

projektów ułatwi państwom członkowskim zintegrowanie ich rynków energii, pozwoli 

im na zdywersyfikowanie źródeł energii i przyczyni się do zakończenia izolacji 

energetycznej niektórych z nich. Zwiększy również gotowość sieci do przyjęcia 

większej ilości energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych i w konsekwencji przyczyni 

się do ograniczenia emisji CO2. Więcej informacji: 

http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/2398/komisja-przedstawia-liste-250-

projektow.html  

Inne 

 

Kiedy Co 

Lipiec  

2013 

Chorwacja nowym członkiem Unii Europejskiej  

Od 01 lipca 2013 Unia Europejska ma już 28 państw członkowskich – jest w niej 

również Chorwacja, drugi po Słowenii kraj byłej Jugosławii. 

Więcej informacji: 

http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/2279/chorwacja-nowym-czloniem-unii-

europejskiej.html  

Luty  

2013 

Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy  

Komisja przyjęła dwa wnioski mające na celu zaostrzenie obowiązujących przepisów 

UE w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz transferu środków 

pieniężnych. 

http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/2185/unijna-polityka-spojnosci-pomocna-w.html
http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/2185/unijna-polityka-spojnosci-pomocna-w.html
http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/2197/komisja-zatwierdza-unijne-inwestycje-w.html
http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/2197/komisja-zatwierdza-unijne-inwestycje-w.html
http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/2398/komisja-przedstawia-liste-250-projektow.html
http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/2398/komisja-przedstawia-liste-250-projektow.html
http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/2279/chorwacja-nowym-czloniem-unii-europejskiej.html
http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/2279/chorwacja-nowym-czloniem-unii-europejskiej.html
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Więcej informacji: 

http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/2087/przeciwdzialanie-praniu-

brudnych-pieniedzy-bardziej.html  

Maj  

2013 

Bezpieczeństwo żywności 

Komisja Europejska przyjęła pakiet środków służących skuteczniejszemu 

egzekwowaniu norm zdrowia i bezpieczeństwa w całym łańcuchu rolno-spożywczym. 

W pakiecie wspomnianych środków przyjęto nowocześniejsze i uproszczone podejście 

do ochrony zdrowia, w tym efektywniejsze narzędzia kontroli służące zapewnieniu 

skutecznego stosowania przepisów rządzących działaniem łańcucha żywnościowego. 

Pakiet reform zmniejszy liczbę przepisów UE dotyczących łańcucha żywnościowego 

z blisko 70 aktów prawnych do 5 aktów prawnych, a także ograniczy biurokrację 

w procedurach dotyczących rolników, hodowców i podmiotów prowadzących 

przedsiębiorstwa spożywcze (producentów, przetwórców i dystrybutorów), aby ułatwić 

im prowadzenie działalności. 

Więcej informacji: 

http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/2204/inteligentniejsze-przepisy-na-

rzecz-bezpieczniejszej.html  

Czerwiec 

2013 

Umowa UE i USA o wolnym handlu  

Unia Europejska i Stany Zjednoczone negocjują umowę o wolnym handlu. „Przyszłe 

porozumienie pomiędzy dwoma najważniejszymi gospodarkami na świecie będzie 

punktem zwrotnym. Razem stworzymy największą strefę wolnego handlu na świecie” – 

mówił szef KE Jose Manuel Barroso. Jak dodał, porozumienie będzie „największą 

umową handlową, jaką kiedykolwiek negocjowano” oraz „silnym impulsem dla naszych 

gospodarek po obu stronach Atlantyku”. 

Więcej informacji: 

http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/2106/ue-i-usa-o-wolnym.html  

Lipiec  

2013 

Unijny Fundusz Solidarności będzie pomagał ofiarom katastrof szybciej 

i skuteczniej  

Propozycje mają uprościć funkcjonowanie Funduszu i zwiększyć jego skuteczność, 

między innymi za sprawą wprowadzenia wyraźniejszych kryteriów co do tego, kto ma 

prawo korzystać z jego pomocy. 

Więcej informacji: 

http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/2317/unijny-fundusz-solidarnosci-

bedzie-pomagal.html 

Kwiecień 

2013 

 

Nowy system informacyjny Schengen SIS II  

Ma on zwiększyć swobodę przemieszczania się w strefie Schengen oraz podwyższyć jej 

bezpieczeństwo. System ułatwia organom odpowiedzialnym za kontrole graniczne, 

policyjne i celne wymianę informacji o osobach podejrzanych o udział w poważnych 

przestępstwach. Zawiera też wpisy dotyczące osób zaginionych, przede wszystkim 

dzieci, oraz informacje o ukradzionych, zagubionych lub przywłaszczonych 

przedmiotach, jak na przykład banknoty, samochody, furgonetki, broń palna czy 

dokumenty tożsamości. 

Więcej informacji: 

http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/2171/rusza-system-informacyjny-

http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/2087/przeciwdzialanie-praniu-brudnych-pieniedzy-bardziej.html
http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/2087/przeciwdzialanie-praniu-brudnych-pieniedzy-bardziej.html
http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/2204/inteligentniejsze-przepisy-na-rzecz-bezpieczniejszej.html
http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/2204/inteligentniejsze-przepisy-na-rzecz-bezpieczniejszej.html
http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/2106/ue-i-usa-o-wolnym.html
http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/2317/unijny-fundusz-solidarnosci-bedzie-pomagal.html
http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/2317/unijny-fundusz-solidarnosci-bedzie-pomagal.html
http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/2171/rusza-system-informacyjny-schengen-sis.html
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schengen-sis.html 

Listopad 

2013 

Pieniądze na kino  

Europejska kinematografia będzie miała większy dostęp do państwowych dotacji. 

Komisja Europejska przyjęła zmienione kryteria oceny programów stosowanych przez 

państwa członkowskie w celu wspierania produkcji filmów oraz innych utworów 

audiowizualnych na podstawie przepisów UE dotyczących pomocy państwa.  Zezwala 

na udzielanie pomocy na szerszy zakres działań i podkreśla swobodę państw 

członkowskich w określaniu działań kulturalnych zasługujących na wsparcie. 

Wprowadza także możliwość zwiększenia pomocy dla produkcji transgranicznych 

i promuje dziedzictwo filmowe. 

Więcej informacji: 

http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/2430/pieniadze-na-kino.html  

 

Powyższy katalog oczywiście nie wyczerpuje wszystkich osiągnięć, jakie można by przypisać 

Wspólnocie Europejskiej w 2013 r. a które przyczyniły się do poprawy życia mieszkańców 

Starego Kontynentu. 

 

W maju 2014 w UE odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Wtedy każdy z nas 

będzie miał wpływ na to, jak działa Unia Europejska, w którym kierunku będzie kształtowana 

jej przyszłość oraz jakie regulacje zostaną wprowadzone przez decydentów. Pamiętajmy 

zatem o tym, aby 24 i 25.05.2014 oddać swój głos w wyborach europejskich. Zapraszamy 

do obejrzenia filmu reklamowego http://www.youtube.com/watch?v=fpFQXJb3Aak oraz 

na stronę Kampanii http://www.elections2014.eu/pl  

 

Informacje o osiągnięciach Unii Europejskiej do 2011 roku znajdziecie Państwo na stronie 

http://ec.europa.eu/archives/snapshot_2010/index_pl.htm 

 

Warto zajrzeć i sprawdzić, ile przepisów, których skutki widzimy w naszym życiu 

kształtowanych jest na poziomie Unii Europejskiej! 

 

Przygotował:  

Punkt Informacji Europejskiej 

Europe Direct – Poznań  

przy Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu 

al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań 

tel. 61 8521670 

e-mail: europedirect-poznan@irpoznan.com.pl, www. europe-direct.poznan.pl 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej  

 

http://www.europe-direct.poznan.pl/aktualnosci/2430/pieniadze-na-kino.html
http://www.youtube.com/watch?v=fpFQXJb3Aak
http://www.elections2014.eu/pl
http://ec.europa.eu/archives/snapshot_2010/index_pl.htm
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