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NEWSLETTER 

LUTY 2018 

Budżet UE 
Budżet z perspektywą 
 

 

Przed nieformalnym spotkaniem przywódców UE 23 lutego 2018 r., KE przedstawiła warianty 
nowego, długoterminowego budżetu wspólnoty. Ma on zapewnić skuteczną realizację 
priorytetów po 2020 r. - Planowanie budżetu to nie zadanie z dziedziny księgowości, tu chodzi o 
priorytety i ambicje – powiedział Jean-Claude Juncker.  

KE rozważa m.in. możliwość większego uzależnienia finansowania z UE od poszanowania 
podstawowych wartości, co określa się jako „warunkowość”. 

Szczegóły dotyczące propozycji można znaleźć>>>tutaj.

 

Akademia In.Europa 
Rusza rekrutacja 
 

 

Akademia In.Europa daje szanse pogłębienia wiedzy i zdobycia praktycznych umiejętności 
analitycznych. To także wyjątkowa okazja do spotkań z ciekawymi ludźmi ze świata polityki, 
kultury, mediów.Akademia In.Europa to doskonałe miejsce do poszerzenia wiedzy o procesach, 
które na naszych oczach dzieją się w Unii Europejskiej i w polityce zagranicznej. Organizatorzy 
oferują współpracę z doświadczonymi analitykami w zróżnicowanym gronie uczestników. 

Projekt skierowany jest do osób w wieku 20-35 lat (w wyjątkowych przypadkach dopuszczamy 
przesunięcie wyższej i niższej granicy wieku). Szukamy osób, które chcą rozwijać swoje 
umiejętności analityczne, poznać ciekawych ludzi, inspirować dyskusję o przyszłości projektu 
europejskiego. 

Formularz zgłoszeniowy można znaleźć tutaj >>> tutaj. 

 

https://ec.europa.eu/poland/news/180214_budget_pl
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMI5P7hdXoyYf-sNC6VT3Gh5vibF5uil0a9uGbjPQ362u3hw/viewform
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Konsumenci 

Facebook, Twitter oraz Google+ dostosowują się do unijnych 
przepisów 
 

 
 
Firmy: Facebook, Twitter oraz Google+ opublikowały zmiany wprowadzone w warunkach 

świadczenia usług w celu ich dostosowania do unijnych przepisów dotyczących ochrony 

konsumentów. Jednak – zdaniem KE – korporacje odpowiedzialne za media społecznościowe 

wciąż mają wiele do zrobienia w zakresie przestrzegania prawa konsumenckiego. W wielu 

wypadkach użytkownicy są pozbawiani m.in. prawa do odstąpienia od umowy lub skargi 

sądowej w kraju zamieszkania. 

 

Wprowadzone zmiany oznaczają korzyści dla ponad ćwierć miliarda użytkowników mediów 

społecznościowych w UE. Konsumenci unijni nie będą zmuszani do rezygnacji z obowiązujących 

w UE praw konsumenckich, np. prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej                               

w internecie, i będą mogli składać skargi w Europie, a nie w Kalifornii.  

 

Szczegóły zmian można znaleźć >>> tutaj. 

Praca                                                                                                                           

Europa bez bezrobocia 

- Zatrudnienie w UE osiągnęło najwyższy poziom w historii z ponad 236 mln miejsc pracy – 

ogłosiła komisarz Marianne Thyssen. To efekt silnego wzrostu gospodarczego. Prezentując 

najnowszy kwartalny przegląd dotyczącym sytuacji społecznej w UE wskazano jednocześnie na 

dysproporcje między krajami członkowskimi – w Szwecji krajowy wskaźnik zatrudnienia sięga 

82 proc., podczas gdy w Grecji 58 proc. 

Więcej o kwartalnym przeglądzie dotyczącym zatrudnienia>>>tutaj.  

 

 W telegraficznym skrócie: 
 

 Pomoc dla kopalń za zgodą Komisji Europejskiej>>>tutaj. 

 

 Dominik Łazarz z naszego zespołu o tym co zrobić z 1% podatku  >>> tutaj.  

 

https://ec.europa.eu/poland/news/180215_social_media_pl
https://ec.europa.eu/poland/news/180212_unemployment_pl
https://ec.europa.eu/poland/news/180208_coal_mines_pl
http://www.rzeszowskieinfo.pl/ekonomista-1-podatku-przekazmy-dla-podkarpackiej-organizacji/?fbclid=IwAR1Weeo1SiMxlVxe5XvXKlSkhIQ8iXKKnU-H21hNYriwsP0JHZmxFDYUaD4

