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PRZEDMOWA

Unią Europejską od kilku lat targają kryzysy, od kryzysu w strefie Euro, przez
konflikt rosyjsko-ukraiński przy wschodniej granicy, po kryzys migracyjny oraz
referendum w sprawie członkostwa Wielkiej Brytanii. Ten ostatni jest wyjątkowy, gdyż
pokazał, iż po dekadach istnienia, Unia w dalszym ciągu ma problemy z „uzasadnieniem”
swego bytu zwykłemu Smithowi, Kowalskiemu czy Kovačowi, czego dowodem są dane
pokazujące, iż dopiero dzień po głosowaniu Brytyjczycy szukali informacji o tym czym
jest Unia, jak funkcjonuje oraz jakie mogą być konsekwencje związane z wystąpieniem
z jej struktur.
Z perspektywy czasu wydaje się, iż Unia nigdy nie była jeszcze tak nastawiona
na wsłuchiwanie się w głos obywateli1, transparentna oraz nie-technokratyczna, choć
w dalszym ciągu Bruksela głównie kojarzy się z jajogłowymi politykami, których
zmartwieniem jest krzywizna banana czy różnica pomiędzy brukwią a rzepą. Wiedział
o tym Jean-Claude Juncker, który w przededniu objęcia funkcji przewodniczącego
Komisji Europejskiej mówił: traktuję poważnie zobowiązanie do działania na dużą skalę
w sprawach ważnych, a na mniejszą w sprawach bardziej błahych. Dowodem
potwierdzającym słowa luksemburskiego polityka, jest organizacja prac Komisji wokół
dziesięciu priorytetów, które wszystkie razem mają prowadzić do polepszenia
warunków życia ponad 500 mln mieszkańców Unii.
Komisja Europejska, 10 priorytetów w 10 scenariuszach
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Rzeszów pragnie przybliżyć
mieszkańcom regionu, i nie tylko, każdy z dziesięciu priorytetów, które w obecnej
kadencji Komisji Europejskiej determinują rytm jej prac przez co wpływają na życie
każdego z nas. Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, w szczególności
nauczycieli, trenerów oraz osób pracujących z młodzieżą stworzyliśmy dziesięć
scenariuszy, z których każdy poświęcony jest jednemu z priorytetów Komisji
Europejskiej.
Kto może korzystać ze scenariuszy?
Scenariusze zostały zaprojektowane z myślą o młodzieży gimnazjalnej
i ponadgimnazjalnej, ale korzystać z nich można także podczas pracy z osobami
dorosłymi. Jako, iż nie mamy możliwości dotarcia do każdego miejsca w regionie, ufamy
iż osoby odpowiedzialne za edukację obywatelską, będą chętnie sięgać po scenariusze
i korzystać z nich w trakcie prowadzonych przez siebie zajęć.

1

Niech świadczy o tym ilośd przeprowadzonych debat obywatelskich czy konsultacji społecznych.
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Jak korzystać ze scenariuszy?
Każdy scenariusz, oprócz planu, składa się z prezentacji (w każdym przypadku
jest to załącznik nr 1) oraz załączników zawierających nie tylko informacje przydatne
dla prowadzących lub miejsca, w których można je znaleźć, ale także pomysły na formy
angażujące uczniów, od quizów, burz mózgów czy debat.
Scenariusze dotyczą zróżnicowanych obszarów przez co mogą być
wykorzystywane na różnych lekcjach (np. Demokratyczne zmiany – wiedza
o społeczeństwie, Umowa o wolnym handlu UE – USA – podstawy przedsiębiorczości,
Pozycja UE na świecie – historia).
Każdy scenariusz rozpoczyna się tak samo – informacjami podstawowymi nt.
Komisji Europejskiej, jej składu, zadaniami oraz priorytetami. Jest to o tyle ważne,
iż w ostatnich latach, Komisja Europejska umocniła i umacnia swoją rolę jako unijny
organ wykonawczy. Uczniowie (ale także i dorośli) często mają problemy z określeniem
prerogatyw poszczególnych organów, stąd pomysł, by poświęcić pierwszą część zajęć
właśnie zasadom funkcjonowaniu KE. Nauczyciel, który prowadzi kolejne zajęcia z tą
samą grupą, może zatem swobodnie tę część (Załącznik 2) ominąć.
Planowany czas przeprowadzenia zajęć na podstawie scenariusza wynosi 45
minut. Chyba jednak nikt lepiej niż nauczyciel, nie wie, iż 45 minut to często zbyt mało
czasu na przekazanie wiedzy dotyczącej tak rozległych tematów. Wiemy o tym i my,
dlatego niektóre scenariusze skupiają się na wybranych obszarach priorytetu (kolor
czerwony). Jednocześnie, zostawiamy prowadzącym pełną dowolność w „szyciu” zajęć
na potrzeby grupy.
Jak zwykle jesteśmy otwarci na Państwa głosy, uwagi i komentarze, dlatego
zachęcamy do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami przy pracy z wykorzystaniem
publikacji na adres e-mail: europedirect-rzeszow@wsiz.rzeszow.pl.
Zespół Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Rzeszów wierzy, iż
publikacja przyczyni się do edukacji młodych obywateli, w tym lepszego zrozumienia
idei Unii oraz utwierdzenia w przekonaniu, iż pokój i dobrobyt na terenie UE nie są dane
raz i na zawsze, lecz wymagają ciągłej pracy i dostosowywania się do zmieniającego się
otoczenia w świecie globalnych zależności.
SYLWIA K. MAZUR
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SCENARIUSZ 1
Opis
TEMAT:

Miejsca pracy, wzrost gospodarczy i inwestycje

RODZAJ SPOTKANIA

Wykład z elementami warsztatu

AUTOR/AUTORKA:
GRUPA ODBIORCÓW

CZAS REALIZACJI:
METODY PRACY:
FORMY PRACY:
ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

CEL OGÓLNY:

CELE SZCZEGÓŁOWE

Sylwia K. Mazur, e-mail: europedirectrzeszow@wsiz.rzeszow.pl
Uczniowie szkół gimnazjalnych
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
45 – 60 minut
Metoda podająca, metoda problemowa, metoda
programowana
Analiza przypadku, praca indywidualna, praca
w grupach, prezentacja uzyskanych umiejętności
Prezentacja multimedialna, projektor multimedialny
laptop/komputer (z dostępem do Internetu), głośniki,
ekran, tablica/flipchart, pisaki
Przybliżenie uczniom szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych priorytetu Komisji Europejskiej
MIEJSCA PRACY, WZROST GOSPODARCZY I INWESTYCJE
ze szczególnym uwzględnieniem Planu inwestycyjnego.
W trakcie spotkania uczniowie poznają informacje nt.:
Podstawowych zasad funkcjonowania Komisji
Europejskiej
Znaczenia Planu Inwestycyjnego dla pobudzenia
ożywienia gospodarczego oraz ożywienia
Znaczenia Europejskiego Funduszu na rzecz
Inwestycji Strategicznych
Wybranych projektów prefinansowanych przez
Europejski Bank Inwestycyjny przed oficjalnym
uruchomieniem Europejskiego Funduszu na rzecz
Inwestycji Strategicznych

ETAPY PROCEDURA
I.
1. Prowadzący przedstawia plan
spotkania, dokonuje
wprowadzenia do tematu

UWAGI METODYCZNE
Wprowadzenie

INNE UWAGI
- Załącznik 1 Prezentacja
multimedialna,
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lekcji, prezentuje kontekst
spotkania.

II.

III.

1. Prowadzący przedstawia
informacje ogólne dotyczące
Komisji Europejskiej, jej zadań
oraz składu.

slajd 1

Wykład z elementami
dyskusji

- Załącznik 1 Prezentacja
multimedialna ,
slajd 2-5
- Załącznik 2 –
Komisja
Europejska –
informacje
podstawowe

1. Prowadzący przedstawia 10
priorytetów Komisji
Europejskiej.

Wykład

- Załącznik 1 Prezentacja
multimedialna ,
slajd 6

2. Prowadzący przedstawia
komisarzy odpowiedzialnych
za priorytet.

Wykład

- Załącznik 1 –
Prezentacja
multimedialna,
slajd 7
- Załącznik 3 –
Odpowiedzialni
komisarze

3. Prowadzący przedstawia cytat
Komisarza Jean-Claude
Junckera odnośnie priorytetu.

Wykład

1. Prowadzący prezentuje
obszary zawierające się w
priorytecie.

Wykład

- Załącznik 1 –
Prezentacja
multimedialna,
slajd 8
- Załącznik 1 –
Prezentacja
multimedialna,
slajd 9,
- Załącznik 4 –
Semestr
europejski i
gospodarka
obiegowa

2. Prowadzący wskazuje, iż
wszystkie priorytety służą

Wykład

IV.

- Załącznik 1 –
Prezentacja
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jednemu celowi.

V.

multimedialna,
slajd 10

3. Prowadzący prezentuje film
„Plan inwestycyjny dla Europy
- czyli jak dźwignąć
gospodarkę” oraz zadaje
pytania (Załącznik 5)
dotyczące treści
zaprezentowanych w filmie.

Film z elementami
dyskusji

- Załącznik 1 –
Prezentacja
multimedialna,
slajd 11
- Załącznik 5 –
Prezentacja filmu

4. Prowadzący prezentuje
podstawowe informacje
dotyczące Planu
inwestycyjnego.

Wykład z elementami
dyskusji

- Załącznik 1 –
Prezentacja
multimedialna,
slajd 12-14
- Załącznik 6 –
Europa po
kryzysie
- Załącznik 7 Europejski
Fundusz na rzecz
Strategii
Inwestycyjnych

5. Prowadzący prezentuje
projekty prefinansowane przez
EBI.

Wykład

- Załącznik 1 –
prezentacja
multimedialna,
slajd 15
- Załącznik 1 –
Prezentacja
multimedialna,
slajd 16

Podsumowanie

Wykaz załączników:
Załącznik 1 – Prezentacja 1 „Miejsca pracy, wzrost gospodarczy i inwestycje"
Załącznik 2 – Komisja Europejska – informacje podstawowe
Załącznik 3 – Odpowiedzialni komisarze
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Załącznik 4 – Semestr europejski i gospodarka obiegowa
Załącznik 5 - Prezentacja filmu
Załącznik 6 – Europa po kryzysie
Załącznik 7 – Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych

Wykaz przykładowych dodatkowych materiałów z których może korzystać
prowadzący/prowadząca i na podstawie których może przygotować się do zajęć:
Komisja Europejska, Miejsca pracy, wzrost gospodarczy i inwestycje:
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment_pl
Film „Plan inwestycyjny dla Europy - czyli jak dźwignąć gospodarkę”:
https://www.youtube.com/watch?v=zi9BwSkWru0
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Załącznik 2
Komisja Europejska – informacje podstawowe
Informacje ogólne
Rola: Wspiera ogólne interesy UE, przedkładając wnioski ustawodawcze, egzekwując
prawo oraz realizując politykę i wykonując budżet UE.
Członkowie: Zespół (tzw. kolegium) komisarzy, po jednym z każdego kraju UE
Przewodniczący: Jean-Claude Juncker
Rok ustanowienia: 1958
Siedziba: Bruksela (Belgia)
Komisja jest politycznie niezależnym organem wykonawczym UE. Jako jedyna jest
odpowiedzialna za opracowywanie wniosków dotyczących nowych aktów prawa
unijnego. Ponadto wdraża decyzje Parlamentu Europejskiego i Rady UE.
Czym zajmuje się Komisja?
1. Przedkładanie nowych wniosków ustawodawczych
Komisja jest jedyną instytucją UE, która przedkłada projekty aktów prawnych
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie i która :



2.




chroni interesy UE i jej obywateli w kwestiach, którymi nie można zająć się
skutecznie na szczeblu krajowym
gromadzi wszelkie szczegóły techniczne za pomocą konsultacji z ekspertami i
społeczeństwem.
Zarządzanie polityką UE i przydział środków finansowych
Wraz z Radą i Parlamentem Komisja określa priorytety dla wydatków UE.
Przygotowuje roczny budżet do zatwierdzenia przez Parlament i Radę.
Nadzoruje sposób wydawania środków finansowych pod czujnym okiem
Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.

3. Egzekwowanie prawa europejskiego
 Wraz z Trybunałem Sprawiedliwości Komisja jest odpowiedzialna za
zapewnienie właściwego stosowania przepisów unijnych we wszystkich
państwach członkowskich.
4. Reprezentowanie UE na arenie międzynarodowej
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KE występuje w imieniu państw UE na forum organizacji międzynarodowych, w
szczególności w kwestiach dotyczących polityki handlowej i pomocy
humanitarnej.
W imieniu UE negocjuje również umowy międzynarodowe.

Skład Komisji Europejskiej
Skład
Polityczne składa się 28 komisarzy, po jednym z każdego państwa UE. Przewodniczący
Komisji Europejskiej decyduje o przydziale tek (obszarów polityki) poszczególnym
komisarzom.
W skład kolegium komisarzy wchodzą: przewodniczący Komisji, siedmiu
wiceprzewodniczących (w tym pierwszy wiceprzewodniczący i Wysoki Przedstawiciel
Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa) oraz 20 komisarzy
odpowiedzialnych za poszczególne dziedziny polityki.
Bieżącą działalnością Komisji zajmują się pracownicy Komisji (prawnicy, ekonomiści
itp.). Przydzieleni oni są do tzw. dyrekcji generalnych, z których każda odpowiada za
konkretny obszar polityki.
Mianowanie przewodniczącego KE
Kandydata na przewodniczącego przedstawiają przywódcy krajów UE na posiedzeniu
Rady Europejskiej, z uwzględnieniem wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego.
Kandydat musi mieć poparcie większości europosłów.
Wybór komisarzy
Proponowany przewodniczący Komisji wybiera, w oparciu o propozycje państw UE,
wiceprzewodniczących i pozostałych członków Komisji. Kandydatury komisarzy muszą
być zatwierdzone przez przywódców krajów UE na posiedzeniu Rady Europejskiej.
Każdy kandydat na komisarza występuje w Parlamencie Europejskim, gdzie przedstawia
swoje poglądy i odpowiada na pytania europosłów. Następnie Parlament decyduje w
głosowaniu, czy poprze skład nowej Komisji, który ostatecznie musi zostać
zatwierdzony większością kwalifikowaną przez Radę Europejską.
Kadencja obecnej Komisji trwa do 31 października 2019 r.
Opracowane na podstawie: https://europa.eu/european-union/about-eu/institutionsbodies/european-commission_pl#skład
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Załącznik 3
Odpowiedzialni komisarze
Jyrki Katainen – Miejsca pracy, wzrost, inwestycje i konkurencyjność

Valdis Dombrovskis – Wiceprzewodniczący do spraw euro i dialogu społecznego oraz
stabilności finansowej, usług finansowych i unii rynków kapitałowych
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Załącznik 4
Semestr europejski i gospodarka obiegowa
Semestr europejski - Komisja Europejska ustanowiła roczny cykl koordynacji polityki
gospodarczej zwany semestrem europejskim. Co roku Komisja dokonuje gruntownej
analizy programów reform budżetowych, makroekonomicznych i strukturalnych
przedstawionych przez poszczególne państwa członkowskie i wydaje im zalecenia
dostosowane do sytuacji w konkretnym kraju na kolejne 12-18 miesięcy. Zalecenia te
pomagają również w realizacji celów długoterminowej strategii UE na rzecz wzrostu
gospodarczego i zatrudnienia „Europa 2020”, która jest wdrażana i monitorowana
w
kontekście
europejskiego
semestru.
W październiku 2015 r. Komisja postanowiła jeszcze bardziej usprawnić semestr
europejski. Chodzi tu przede wszystkim o lepsze godzenie kwestii istotnych dla całej
strefy euro z kwestiami dotyczącymi poszczególnych państw, większy nacisk na
zatrudnienie i wyniki w sferze społecznej, intensywniejszy dialog demokratyczny,
promowanie konwergencji przez analizę porównawczą i stosowanie najlepszych
praktyk, a także wsparcie dla reform z europejskich funduszy strukturalnych
i inwestycyjnych oraz w postaci pomocy technicznej.
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Gospodarka obiegowa - Koncepcja gospodarki obiegowej powstała jako odpowiedź na
potrzebę uzyskania zrównoważonego wzrostu w obliczu coraz silniejszej presji
produkcji i konsumpcji na światowe zasoby surowców i środowisko. Dotychczas
gospodarka była oparta głównie na liniowym modelu „take-make-dispose” (pobierz,
wyprodukuj, pozbądź się), w którym każdy produkt miał ograniczony okres eksploatacji.
Do wytwarzania żywności, budowania infrastruktury i budynków mieszkalnych,
produkcji towarów konsumenckich oraz dostarczania energii wykorzystywane są cenne
materiały. Zużyte i niepotrzebne produkty są usuwane jako odpady. Jednak ze względu
na zwiększającą się liczbę ludności i rosnącą zamożność społeczeństwa,
zapotrzebowanie na deficytowe zasoby jest coraz większe, co prowadzi do degradacji
środowiska naturalnego. Metale, minerały, paliwa kopalne, pasze i żywność, a także
czysta woda i urodzajne tereny stają się coraz droższe.
Przejście na gospodarkę obiegową wymaga zaangażowania wielu różnych grup ludzi.
Rolą decydentów jest zapewnienie firmom odpowiednich ram prawnych,
przewidywalności i zaufania, zwiększenie udziału konsumentów w tym procesie oraz
określenie korzyści, jakie obywatele odniosą dzięki wprowadzanym zmianom.
Przedsiębiorstwa mogą opracować nowe, kompletne łańcuchy dostaw, które pozwolą na
wydajniejsze wykorzystanie zasobów w gospodarce obiegowej. Wdrożenie takiej
systemowej transformacji ułatwiają nowe technologie informacyjno-komunikacyjne i
zmiany społeczne. Gospodarka obiegowa może zatem przyczynić się do powstania
nowych rynków. Zmiana ta może z kolei zapewnić więcej lepszych miejsc pracy.
Źródło: Komisja Europejska
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Załącznik 5
Prezentacja filmu
Prowadzący wyświetla grupie film „Plan inwestycyjny dla Europy - czyli jak dźwignąć
gospodarkę” (źródło: https://www.youtube.com/watch?v=zi9BwSkWru0)
Po zapoznaniu się z filmem zadaj grupie następujące pytania:


Dlaczego UE potrzebuje inwestycji?



Co to jest Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych?



Do kogo mają trafić środki z EFSI?



Na jakie projekty zostanie przeznaczone 75% środków?
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Załącznik 6
Europa po kryzysie
W wyniku światowego kryzysu gospodarczego i finansowego poziom inwestycji w Unii
Europejskiej jest zbyt niski. Obecnie niezbędne są wspólne, skoordynowane działania na
szczeblu europejskim, które pozwolą odwrócić tę negatywną tendencję i przyniosą
ożywienie gospodarcze w Europie.
Tymczasem odpowiednie zasoby finansowe są w UE dostępne – trzeba je tylko pozyskać
do wspierania inwestycji. Nie ma na to jednej prostej metody. Nie ma uniwersalnego
sposobu, który pozwoliłby wymusić wzrost gospodarczy.
Cele
Odwrócenie tendencji, jaką jest ogólny spadek inwestycji, aby stworzyć miejsca pracy
i doprowadzenie do ożywienia gospodarczego bez zwiększania długu publicznego lub
obciążania budżetów krajowych.
Wspieranie inwestycji zgodnych z
i zwiększanie konkurencyjności.

długoterminowymi potrzebami

gospodarki

Wspieranie inwestycji, które przyczyniają się do wzmocnienia europejskich zdolności
produkcyjnych i europejskiej infrastruktury, ze szczególnym naciskiem na budowanie
bardziej połączonego jednolitego rynku.
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Załącznik 7
Europejski Fundusz na rzecz Strategii Inwestycyjnych
Sektory otrzymujące wsparcie
Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) wspiera rentowne
projekty, w tym również projekty obciążone podwyższonym ryzykiem.
Pomoc jest skoncentrowana na sektorach wspierających zrównoważony wzrost
gospodarczy i zatrudnienie w UE. Są to:
- infrastruktura strategiczna (cyfrowa, transportowa i energetyczna)
- projekty o zrównoważonym wpływie na środowisko (energia odnawialna i efektywne
gospodarowanie zasobami)
- projekty rozwoju obszarów miejskich i wiejskich oraz projekty społeczne
- edukacja i szkolenie, badania naukowe, rozwój i innowacje
- inwestycje w tworzenie miejsc pracy, a zwłaszcza wsparcie dla MŚP i spółek o średniej
kapitalizacji.
Instrumenty finansowe przewidziane w planie inwestycyjnym są włączone do Grupy
Europejskiego Banku Inwestycyjnego
Jak uzyskać finansowanie?
Duże projekty w dziedzinie infrastruktury
Ponad 25 ml euro – publiczni i prywatni promotorzy projektu mogą zgłosić wniosek o
pożyczkę za pośrednictwem Europejskiego Banku Inwestycyjnego
Poniżej 25 mln euro – przed zgłoszeniem wniosku do EBI projekty należy połączyć w
ramach platform inwestycyjnych (kredyty ramowe, fundusze specjalne)
Korzyści
Nie trzeba tworzyć projektów przekrojowych.
Nie trzeba zwracać się do władz krajowych lub miejskich.
Fundusze mogą trafiać do projektów realizowanych w krajach spoza UE jako element
projektów międzynarodowych, w których udział biorą kraje UE.
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Mniejsze firmy (MŚP) i spółki o średniej kapitalizacji
EFIS koncentruje się na małych i średnich przedsiębiorstwach zatrudniających do 3 tys.
pracowników. Środki udostępniane MŚP są wykorzystywane do przyśpieszenia
realizacji unijnych programów przewodnich COSME i InnovFin oraz do zwiększenia
dostępu do środków finansowania ryzyka.
Poniżej 7 mln euro – należy znaleźć pośrednika finansowego w Europie.
Źródło: Komisja Europejska
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SCENARIUSZ 2
Opis
TEMAT:

Jednolity rynek cyfrowy

RODZAJ SPOTKANIA

Wykład z elementami warsztatu

AUTOR/AUTORKA:
GRUPA ODBIORCÓW

Sylwia
K.
Mazur,
e-mail:
europedirectrzeszow@wsiz.rzeszow.pl
Uczniowie szkół gimnazjalnych
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

CZAS REALIZACJI:

45 – 60 minut

METODY PRACY:

Metoda podająca, metoda problemowa

FORMY PRACY:
ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

CEL OGÓLNY:

CELE SZCZEGÓŁOWE

Analiza przypadku, praca indywidualna, praca
w grupach, prezentacja uzyskanych umiejętności
Prezentacja multimedialna, projektor multimedialny
laptop/komputer (z dostępem do Internetu), głośniki,
ekran, tablica/flipchart, kartki pisaki,
Przybliżenie
uczniom
szkół
gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych priorytetu Komisji Europejskiej
JEDNOLITY RYNEK CYFROWY.
W trakcie spotkania uczniowie poznają informacje nt.:
Podstawowych zasad funkcjonowania Komisji
Europejskiej
Znaczenia Jednolitego rynku cyfrowego dla rozwoju
Unii Europejskiej
Strategii Jednolitego rynku cyfrowego
Przyczyn pozostawania przedsiębiorstw offline
Konieczności usunięcia barier cyfrowych

ETAPY PROCEDURA
I.
1. Prowadzący przedstawia
plan spotkania, dokonuje
wprowadzenia do tematu
lekcji, prezentuje kontekst
spotkania.
1. Prowadzący przedstawia
II.
informacje ogólne
dotyczące Komisji

UWAGI METODYCZNE
Wprowadzenie

INNE UWAGI
- Załącznik 1 Prezentacja
multimedialna,
slajd 1

Wykład z elementami
dyskusji

- Załącznik 1 Prezentacja
multimedialna,
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Europejskiej, jej zadań oraz
składu.

III.

IV.

slajd 2-5
- Załącznik 2 –
Komisja
Europejska –
informacje
podstawowe
- Załącznik 1 Prezentacja
multimedialna,
slajd 6

1. Prowadzący przedstawia
10 priorytetów Komisji
Europejskiej.

Wykład

2. Prowadzący przedstawia
komisarzy
odpowiedzialnych za
priorytet.

Wykład

- Załącznik 1 –
Prezentacja
multimedialna,
slajd 7
- Załącznik 3 –
Odpowiedzialni
komisarze

3. Prowadzący przedstawia
cytat Komisarza JeanClaude Junckera odnośnie
priorytetu.
1. Prowadzący dzieli grupę na
dwie mniejsze podgrupy A
i B oraz wydaje wskazówki
(Załącznik 4). Później
następuje prezentacja
wniosków uczniów. Nad
kolejnym pytaniem grupa
zastanawia się w całości.

Wykład

- Załącznik 1 –
Prezentacja
multimedialna,
slajd 8
- Załącznik 1 –
Prezentacja
multimedialna,
slajd 9,
- Załącznik 4 –
Praca w grupie

2. Prowadzący przedstawia
podstawowe informacje
dotyczące Jednolitego
rynku cyfrowego.

Wykład

Praca w grupie
Burza mózgów

- Załącznik 1 –
Prezentacja
multimedialna,
slajd 10
- Załącznik 5 –
KE, Komunikat
prasowy
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3. Prowadzący przedstawia
informacje dotyczące
strategii Jednolitego rynku
cyfrowego.

Wykład z elementami
dyskusji

- Załącznik 1 –
Prezentacja
multimedialna,
slajd 11-15
- Załącznik 6 –
Komisja
Europejska,
Dlaczego
potrzebujemy
jednolitego rynku
cyfrowego

4. Prowadzący przedstawia
diagram z danymi
dotyczącymi
przedsiębiorstw offline.
Zwraca się do uczniów z
prośbą o odczytanie
danych.

Wykład z elementami
dyskusji. Praca z
danymi

- Załącznik 1 –
Prezentacja
multimedialna,
slajd 16

5. Prowadzący prezentuje dane
dotyczące usunięcia barier
cyfrowych i zagwarantowania
możliwości przenoszenia treści

Wykład z elementami
dyskusji

- Załącznik 1 –
prezentacja
multimedialna,
slajd 17

IV. Podsumowanie zajęć

- Załącznik 1 –
Prezentacja
multimedialna,
slajd 18

Wykaz załączników:
Załącznik 1 – Prezentacja 2 „Jednolity rynek cyfrowy"
Załącznik 2 – Komisja Europejska – informacje podstawowe
Załącznik 3 – Odpowiedzialni komisarze
Załącznik 4 – Praca w grupie
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Załącznik 5 - Komisja Europejska - Komunikat prasowy, Jednolity rynek cyfrowy
w Europie: Komisja określa 16 inicjatyw realizujących ten cel, Bruksela 6 maja 2015
Załącznik 6 – Komisja Europejska, Dlaczego potrzebujemy jednolitego rynku
cyfrowego?

Wykaz przykładowych dodatkowych materiałów z których może korzystać
prowadzący/prowadząca i na podstawie których może przygotować się do zajęć:
Komisja
Europejska,
Jednolity
rynek
cyfrowy
(ang.):
http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market_pl
Komisja Europejska, Dlaczego potrzebujemy jednolitego rynku cyfrowego?:
https://ec.europa.eu/priorities/sites/beta-political/files/dsm-factsheet_pl.pdf
Parlament
Europejski,
Powszechny
jednolity
rynek
cyfrowy:
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/pl/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.
9.4.html
Komisja Europejska, Pytania i odpowiedzi dotyczące strategii jednolitego rynku
cyfrowego (MEMO) (ang.): http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-154920_en.htm
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Załącznik 2
Komisja Europejska – informacje podstawowe
Informacje ogólne
Rola: Wspiera ogólne interesy UE, przedkładając wnioski ustawodawcze, egzekwując
prawo oraz realizując politykę i wykonując budżet UE.
Członkowie: Zespół (tzw. kolegium) komisarzy, po jednym z każdego kraju UE
Przewodniczący: Jean-Claude Juncker
Rok ustanowienia: 1958
Siedziba: Bruksela (Belgia)
Komisja jest politycznie niezależnym organem wykonawczym UE. Jako jedyna jest
odpowiedzialna za opracowywanie wniosków dotyczących nowych aktów prawa
unijnego. Ponadto wdraża decyzje Parlamentu Europejskiego i Rady UE.
Czym zajmuje się Komisja?
5. Przedkładanie nowych wniosków ustawodawczych
Komisja jest jedyną instytucją UE, która przedkłada projekty aktów prawnych
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie i która :



6.




chroni interesy UE i jej obywateli w kwestiach, którymi nie można zająć się
skutecznie na szczeblu krajowym
gromadzi wszelkie szczegóły techniczne za pomocą konsultacji z ekspertami
i społeczeństwem.
Zarządzanie polityką UE i przydział środków finansowych
Wraz z Radą i Parlamentem Komisja określa priorytety dla wydatków UE.
Przygotowuje roczny budżet do zatwierdzenia przez Parlament i Radę.
Nadzoruje sposób wydawania środków finansowych pod czujnym okiem
Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.

7. Egzekwowanie prawa europejskiego
 Wraz z Trybunałem Sprawiedliwości Komisja jest odpowiedzialna za
zapewnienie właściwego stosowania przepisów unijnych we wszystkich
państwach członkowskich.
8. Reprezentowanie UE na arenie międzynarodowej
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KE występuje w imieniu państw UE na forum organizacji międzynarodowych,
w szczególności w kwestiach dotyczących polityki handlowej i pomocy
humanitarnej.
W imieniu UE negocjuje również umowy międzynarodowe.

Skład Komisji Europejskiej
Skład
Polityczne składa się 28 komisarzy, po jednym z każdego państwa UE. Przewodniczący
Komisji Europejskiej decyduje o przydziale tek (obszarów polityki) poszczególnym
komisarzom.
W skład kolegium komisarzy wchodzą: przewodniczący Komisji, siedmiu
wiceprzewodniczących (w tym pierwszy wiceprzewodniczący i Wysoki Przedstawiciel
Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa) oraz 20 komisarzy
odpowiedzialnych za poszczególne dziedziny polityki.
Bieżącą działalnością Komisji zajmują się pracownicy Komisji (prawnicy, ekonomiści
itp.). Przydzieleni oni są do tzw. dyrekcji generalnych, z których każda odpowiada za
konkretny obszar polityki.
Mianowanie przewodniczącego KE
Kandydata na przewodniczącego przedstawiają przywódcy krajów UE na posiedzeniu
Rady Europejskiej, z uwzględnieniem wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego.
Kandydat musi mieć poparcie większości europosłów.
Wybór komisarzy
Proponowany przewodniczący Komisji wybiera, w oparciu o propozycje państw UE,
wiceprzewodniczących i pozostałych członków Komisji. Kandydatury komisarzy muszą
być zatwierdzone przez przywódców krajów UE na posiedzeniu Rady Europejskiej.
Każdy kandydat na komisarza występuje w Parlamencie Europejskim, gdzie przedstawia
swoje poglądy i odpowiada na pytania europosłów. Następnie Parlament decyduje
w głosowaniu, czy poprze skład nowej Komisji, który ostatecznie musi zostać
zatwierdzony większością kwalifikowaną przez Radę Europejską.
Kadencja obecnej Komisji trwa do 31 października 2019 r.
Opracowane na podstawie: https://europa.eu/european-union/about-eu/institutionsbodies/european-commission_pl#skład
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Załącznik 3
Odpowiedzialni komisarze
Andrus Ansip – Jednolity rynek cyfrowy

Günther H. Oettinger – Gospodarka cyfrowa i społeczeństwo cyfrowe
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Załącznik 4
Praca w grupie
Prowadzący dzieli grupę na dwie podgrupy. Obydwie pracują za pomocą metody burzy
mózgów.
Grupa A musi zaprezentować funkcje Internetu. Grupa B musi wskazać czynności, które
można wykonywać on-line. Po 6-8 minutach obydwie grupy przedstawiają swoje
wnioski. Cała grupa musi razem omówić trudności pojawiająca się przy korzystaniu
z Internetu.
Dla prowadzącego
Grupa A
Funkcje Internetu: informacyjna, wychowawcza, rozrywkowa oraz integracji społecznej
Grupa B
Czynności, które można wykonywać on-line:
- Możliwość nadawania i odbierania e-mail
- Możliwość przesyłania głosu i obrazu, np. Skype
- Możliwość wysyłania SMS-ów
- Udostępnianie aktualnych danych
- Możliwość wyszukiwania danych, np. do zadania domowego
- Możliwość sprzedaży i zakupu
- Możliwość korzystania z bankowości elektronicznej
- Możliwość szukania pracy
- Możliwość odbioru radio lub telewizji
- Rozrywka
- Możliwość utrzymywania kontaktu z osobami będącymi w innym miejscu: np. przez
Facebooka, Skype'a czy gadu-gadu
Wspólne
Trudności, które pojawiają się podczas korzystania z Internetu
- wysokie koszty dostawy
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- blokowanie geograficzne
- kwestie praw autorskich
- brak dostępu do Internetu szerokopasmowego
Podsumowanie
Internet oraz technologie cyfrowe zmieniają świat dookoła. Istniejące bariery
uniemożliwiają pełne korzystanie z rynku dóbr i usług. Małe firmy oraz start-upy mają
trudności z korzystania z dobrodziejstw sieci, a rząd i administracja publiczna nie mogą
w pełni korzystać z cyfrowych rozwiązań. Powstanie jednolitego rynku cyfrowego ma na
celu zburzenie ścian stworzonych przez przepisy. Takie same regulacje dotyczące rynku
cyfrowego mają obowiązywać w całej Unii. Szacuje się, iż dzięki jednolitemu rynkowi
prace może uzyskać steki tysięcy ludzi, a zyski mogą przekroczyć 415 bilionów euro
rocznie.
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Załącznik 5
Komisja Europejska - Komunikat prasowy
Jednolity rynek cyfrowy w Europie: Komisja określa 16 inicjatyw realizujących ten
cel
Bruksela, 6 maja 2015
Internet i technologie cyfrowe zmieniają nasz świat – w każdej dziedzinie i w każdym
rodzaju działalności. Europa musi wkroczyć w epokę cyfrową.
Internet i technologie cyfrowe zmieniają nasz świat – w każdej dziedzinie i w każdym
rodzaju działalności. Europa musi wkroczyć w epokę cyfrową i umożliwić
wykorzystywanie możliwości świata cyfrowego zarówno obywatelom, jak
i przedsiębiorcom. W jaki sposób? Dzięki sile jednolitego rynku unijnego. Komisja
Europejska przedstawiła dzisiaj swoje szczegółowe plany dotyczące utworzenia
jednolitego rynku cyfrowego, tym samym realizując jeden ze swoich najważniejszych
celów.
Bariery istniejące obecnie w internecie oznaczają, że obywatele tracą możliwość
nabywania dobrych towarów i korzystania z dobrych usług, bowiem jedynie 15 proc. z
nich dokonuje zakupów internetowych w innym państwie Unii Europejskiej;
jednocześnie spółki internetowe i przedsiębiorstwa typu start-up nie mogą w pełni
wykorzystać możliwości wzrostu, które dają im technologie cyfrowe: jedynie 7 proc.
MŚP prowadzi sprzedaż transgraniczną (więcej danych dostępnych jest w arkuszu
informacyjnym). Poza tym przedsiębiorstwa i administracja publiczna nie mogą w pełni
wykorzystywać narzędzi cyfrowych. Celem jednolitego rynku cyfrowego jest zniesienie
ograniczeń regulacyjnych i ostateczne przekształcenie 28 rynków krajowych w jedną
całość. W pełni funkcjonujący jednolity rynek cyfrowy może przyczynić się do
wypracowania 415 mld euro rocznie w gospodarce i stworzenia setek tysięcy miejsc
pracy.
Przyjęta dzisiaj strategia jednolitego rynku cyfrowego obejmuje zestaw
ukierunkowanych działań, które mają zostać zrealizowane do końca następnego roku
(zob. załącznik) Strategia obejmuje trzy filary: (1) lepszy dostęp do dóbr i usług
cyfrowych w całej Europie; (2) stworzenie odpowiednich warunków i jednolitych zasad
prowadzenia działalności dla sieci cyfrowych i usług innowacyjnych, aby mogły się
lepiej rozwijać; (3) zmaksymalizowanie potencjału wzrostu gospodarki związanego
z gospodarką cyfrową.
Przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker powiedział: „Położyliśmy dziś kamień
węgielny pod cyfrową przyszłość Europy. Chciałbym, aby funkcjonowały paneuropejskie
sieci telekomunikacyjne, usługi cyfrowe były świadczone bez względu na przebieg
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granic oraz aby działały liczne innowacyjne europejskie przedsiębiorstwa typu start-up.
Chcę żyć w czasach, w których każdemu z konsumentów oferuje się jak najlepsze
warunki, a każdemu przedsiębiorstwu dostęp do jak największego rynku – niezależnie
od miejsca ich lokalizacji w Europie. Dokładnie rok temu przyrzekłem, że jednym
z moich najważniejszych celów uczynię stworzenie prawdziwie jednolitego rynku
cyfrowego. Dzisiaj wywiązujemy się z tej obietnicy. Szesnaście działań zawartych w
strategii jednolitego rynku cyfrowego pomoże nam dostosować jednolity rynek do epoki
cyfrowej”.
Wiceprzewodniczący ds. jednolitego rynku cyfrowego Andrus Ansip powiedział: „Nasza
strategia jest ambitnym i nieodzownym programem inicjatyw skoncentrowanym na
obszarach, w których Unia może dokonać rzeczywistych zmian. Działania te kładą
podwaliny pod to, by Europa mogła czerpać korzyści z nadchodzącej ery cyfrowej.
Dzięki tym działaniom obywatele i przedsiębiorstwa zyskają swobodę działania
w internecie, a tym samym będą mogli w pełni korzystać z ogromnego wewnętrznego
rynku europejskiego. Inicjatywy są wewnętrznie powiązane i wzajemnie się wzmacniają.
Muszą zostać zrealizowane szybko, co pozwoli na ich optymalne wykorzystanie
w tworzeniu miejsc pracy i pobudzeniu wzrostu gospodarczego. Strategia jest naszym
punktem wyjścia, a nie celem do osiągnięcia”.
Komisarz ds. gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego Günther H. Oettinger
powiedział: „Nasze gospodarki i społeczeństwa stają się cyfrowe. Nasz przyszły
dobrobyt w znacznym stopniu zależał będzie od tego, w jaki sposób poradzimy sobie z tą
zmianą. Europa ma mocne strony, na których może się oprzeć, ale również dziedziny,
które wymagają więcej pracy; dlatego przede wszystkim należy zapewnić, by europejski
sektor przemysłowy dostosował się do nowych cyfrowych usług i towarów, a europejscy
obywatele w pełni wykorzystali ich potencjał. Musimy stworzyć nowoczesne
społeczeństwo, przy czym będziemy przedstawiać propozycje równoważące interesy
konsumentów i przemysłu.”
W strategii jednolitego rynku cyfrowego określono 16 najważniejszych działań
w ramach 3 filarów, które Komisja zrealizuje do końca 2016 r.:
Filar I Zapewnienie konsumentom i przedsiębiorstwom łatwiejszego dostępu do
towarów i usług cyfrowych w całej Europie
Komisja zaproponuje:
1. przepisy ułatwiające transgraniczny handel elektroniczny. Obejmuje to
zharmonizowane przepisy UE dotyczące umów i ochrony konsumentów podczas
zakupów online: czy to towarów fizycznych takich jak buty lub meble czy też treści
cyfrowych takich jak książki elektroniczne bądź aplikacje internetowe. Konsumenci
będą mogli korzystać z szerszego zakresu praw i ofert, podczas gdy prowadzenie
sprzedaży w innych krajach europejskich stanie się prostsze dla przedsiębiorców. Takie
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rozwiązanie przyczyni się do zwiększenia zaufania do dokonywania zakupów
i prowadzenia sprzedaży poza granicami kraju (zob. arkusz informacyjny z danymi
i danymi liczbowymi);
2. szybsze i bardziej spójne egzekwowanie przepisów dotyczących konsumentów,
poprzez dokonanie przeglądu rozporządzenia w sprawie współpracy w zakresie
ochrony konsumenta;
3. bardziej skuteczne i przystępne cenowo dostarczanie przesyłek. Obecnie 62 proc.
spółek próbujących prowadzić sprzedaż online twierdzi, że zbyt wysokie koszty
dostarczania przesyłek stanowią pewną barierę (zob. ostatnio opublikowane badanie
Eurobarometru dotyczące handlu elektronicznego);
4. zakończenie nieuzasadnionego blokowania geograficznego — dyskryminacyjnej
praktyki stosowanej do celów handlowych, w ramach której sprzedawcy online
odmawiają konsumentom dostępu do strony internetowej w związku z ich lokalizacją
lub przekierowują ich do lokalnego sklepu z innymi cenami. Takie blokowanie oznacza,
że na przykład osoby wynajmujące samochody w danym państwie członkowskim mogą
zapłacić więcej za wypożyczenie identycznego samochodu w tym samym miejscu;
5. zidentyfikowanie ewentualnych zagadnień z zakresu konkurencji wpływających na
europejskie rynki handlu elektronicznego. Dlatego Komisja rozpoczęła dzisiaj badanie
z zakresu ochrony konkurencji w sektorze handlu elektronicznego w Unii Europejskiej
(komunikat prasowy);
6. nowoczesne, bardziej europejskie prawo autorskie: aby ograniczyć różnice między
krajowymi systemami prawa autorskiego i umożliwić szerszy dostęp online do utworów
w całej Unii Europejskiej (w tym za pomocą środków harmonizacji), do końca 2015 r.
zostaną przedstawione wnioski ustawodawcze. Celem jest poprawa dostępu obywateli
do dóbr kultury w internecie – a w ten sposób sprzyjanie różnorodności kulturowej –
jednocześnie tworząc nowe szanse dla twórców i sektora treści cyfrowych. Komisja
pragnie szczególnie zapewnić, by użytkownicy, którzy nabywają filmy, utwory muzyczne
lub artykuły w domu, mogli korzystać z nich także w czasie podróży po Europie. Komisja
zbada także rolę pośredników online w związku z utworami chronionymi prawami
autorskimi. Zintensyfikuje to ściganie naruszeń praw własności intelektualnej na dużą
skalę;
7. przegląd dyrektywy dotyczącej transmisji satelitarnej i kablowej, by ocenić, czy jej
zakres powinien zostać rozszerzony o transmisje nadawców online oraz by zbadać, jak
poprawić transgraniczny dostęp do usług nadawców w Europie;
8. ograniczenie obciążenia administracyjnego przedsiębiorstw z tytułu różnych reżimów
VAT: tak aby podmioty sprzedające towary fizyczne za granicę mogły również
skorzystać z jednej rejestracji elektronicznej i płatności; jednocześnie jednolity próg
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VAT pomoże mniejszym przedsiębiorstwom typu start-up prowadzącym sprzedaż
online.
Filar II Stworzenie odpowiednich warunków i jednolitych zasad prowadzenia
działalności dla sieci cyfrowych i usług innowacyjnych, aby mogły się lepiej rozwijać
Komisja:
9. przedstawi ambitną reformę unijnych przepisów dotyczących telekomunikacji.
Obejmuje to bardziej skuteczną koordynację częstotliwości oraz wspólne unijne kryteria
przydziału częstotliwości na szczeblu krajowym; stworzenie zachęt inwestycyjnych w
zakresie szybkich sieci szerokopasmowych; zapewnienie równych warunków dla
wszystkich podmiotów rynkowych: tradycyjnych bądź nowego rodzaju; oraz stworzenie
skutecznych ram instytucjonalnych;
10. dokona przeglądu ram dla usług,tak aby uwzględniały one realia XXI wieku, biorąc
pod uwagę rolę różnych podmiotów rynkowych w promowaniu utworów europejskich
(nadawców telewizyjnych, dostawców usług audiowizualnych na żądanie, itp.). Komisja
zajmie
się
również dostosowaniem
istniejących przepisów (dyrektywa
o audiowizualnych usługach medialnych) do nowych modelów biznesowych w zakresie
dystrybucji treści cyfrowych;
11. przeprowadzi całościową analizę roli platform internetowych (wyszukiwarek,
mediów społecznościowych, sklepów z aplikacjami internetowymi itp.) na rynku.
Obejmie ona takie zagadnienia jak brak przejrzystości wyników wyszukiwania i praktyk
cenowych, sposób wykorzystywania zdobytych informacji, stosunki między platformami
a dostawcami i promowanie ich własnych usług na niekorzyść konkurentów – w takim
stopniu, w jakim nie są one jeszcze uwzględnione w prawie konkurencji. Zajmie się
również rozwiązaniem problemu nielegalnych treści w internecie;
12. wzmocni zaufanie i bezpieczeństwo w dziedzinie usług cyfrowych, w szczególności
w zakresie przetwarzania danych osobowych. W oparciu o nowe unijne przepisy
dotyczące ochrony danych, które mają zostać przyjęte do końca 2015 r., Komisja dokona
przeglądu dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej;
13.
zaproponuje partnerstwo z przemysłem dotyczące
bezpieczeństwa
w cyberprzestrzeni w dziedzinie technologii i rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa
sieci internetowych.
Filar III Zmaksymalizowanie potencjału wzrostu gospodarki związanego z gospodarką
cyfrową
Komisja:
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14. zaproponuje europejską inicjatywę dotyczącą swobodnego przepływu danych, by
promować swobodny obieg danych w Unii Europejskiej. Niekiedy świadczenie nowych
usług jest utrudnione przez ograniczenia związane z miejscem przechowywania danych
lub z dostępem do danych – ograniczenia, które często nie mają nic wspólnego z ochroną
danych osobowych. Ta nowa inicjatywa ma na celu wyeliminowanie tych ograniczeń,
a tym samym zachęcenie do innowacyjnych działań. Komisja rozpocznie europejską
inicjatywę dotyczącą chmur obliczeniowych obejmującą certyfikację usług w chmurze,
zmiany dostawców usług w chmurze i „chmurę badawczą";
15. określi priorytety dla standardów i interoperacyjności w dziedzinach istotnych dla
jednolitego rynku cyfrowego, takich jak e-zdrowie, planowanie transportu lub energia
(inteligentny pomiar);
16. wesprze obejmujące wszystkich cyfrowe społeczeństwo, w którym obywatele są
wyposażeni we właściwe umiejętności, tak by mogli oni wykorzystać możliwości
związane z internetem i zwiększyć swoje szanse na znalezienie pracy. Nowy plan
działania w zakresie administracji elektronicznej przewiduje połączenie rejestrów
przedsiębiorstw w całej Europie, zapewnia współpracę różnych systemów krajowych
oraz obowiązek jednorazowego przekazania swoich danych przez obywateli
i przedsiębiorstwa organom administracji publicznej. Oznacza to, że organy
administracji publicznej nie będą już składać powielających się wniosków o te same
dane, skoro mogą one wykorzystać dane, które są już do ich dyspozycji. Ta inicjatywa
obniży obciążenie administracyjne i potencjalnie przyczyni się do zaoszczędzenia około
5 mld euro rocznie do 2017 r. Przyspieszone zostanie uruchomienie elektronicznych
zamówień publicznych oraz interoperacyjności e-podpisów.
Dalsze działania
Zespół ds. jednolitego rynku cyfrowego zrealizuje różne działania do końca 2016 r. Przy
poparciu Parlamentu Europejskiego i Rady budowa jednolitego rynku cyfrowego
zostanie wkrótce zakończona.
Zgodnie z programem obrad Rada Europejska w dniach 25-26 czerwca br. przeprowadzi
dyskusję nad jednolitym rynkiem cyfrowym.
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Załącznik 6
Komisja Europejska, Dlaczego potrzebujemy jednolitego rynku cyfrowego?:
https://ec.europa.eu/priorities/sites/beta-political/files/dsm-factsheet_pl.pdf
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SCENARIUSZ 3
Opis
TEMAT:

Unia energetyczna i przeciwdziałanie zmianom
klimatu

RODZAJ SPOTKANIA

Wykład z elementami warsztatu

AUTOR/AUTORKA:
GRUPA ODBIORCÓW

CZAS REALIZACJI:
METODY PRACY:
FORMY PRACY:
ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

CEL OGÓLNY:

CELE SZCZEGÓŁOWE

ETAPY
I.

II.

Sylwia
K.
Mazur,
e-mail:
europedirectrzeszow@wsiz.rzeszow.pl
Uczniowie szkół gimnazjalnych
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
45 – 60 minut
Metoda podająca, metoda problemowa, metoda
eksponująca
Analiza przypadku, praca indywidualna, praca
w grupach, prezentacja uzyskanych umiejętności
Prezentacja multimedialna, projektor multimedialny
laptop/komputer (z dostępem do Internetu), głośniki,
ekran, tablica/flipchart, kartki pisaki,
Przybliżenie
uczniom
szkół
gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych priorytetu Komisji Europejskiej
UNIA
ENERGETYCZNA
I
PRZECIEWDZIAŁANIE
ZMIANOM KLIMATU
W trakcie spotkania uczniowie poznają informacje nt.:
Podstawowych zasad funkcjonowania Komisji
Europejskiej
Znaczenie Unii energetycznej
Danych dotyczących zużycia energii w UE
Ocieplenia klimatu i jego skutków
Działań, które planuje podjąć UE do 2030
w sprawach związanych z klimatem

PROCEDURA
1. Prowadzący przedstawia
plan spotkania, dokonuje
wprowadzenia do tematu
lekcji, prezentuje kontekst
spotkania.
1. Prowadzący przedstawia

UWAGI METODYCZNE
Wprowadzenie

INNE UWAGI
- Załącznik 1 Prezentacja
multimedialna,
slajd 1

Wykład z elementami

- Załącznik 1 -
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informacje ogólne
dotyczące Komisji
Europejskiej, jej zadań oraz
składu.

III.

IV.

dyskusji

1. Prowadzący przedstawia
10 priorytetów Komisji
Europejskiej.

Wykład

2. Prowadzący przedstawia
komisarzy
odpowiedzialnych za
priorytet.

Wykład

Prezentacja
multimedialna,
slajd 2-5
- Załącznik 2 –
Komisja
Europejska –
informacje
podstawowe
- Załącznik 1 Prezentacja
multimedialna,
slajd 6
- Załącznik 1 –
Prezentacja
multimedialna,
slajd 7,8
- Załącznik 3 –
Odpowiedzialni
komisarze

3. Prowadzący przedstawia
Wykład
cytat Komisarza JeanClaude Junckera odnośnie
priorytetu.
1. Prowadzący prezentuje
Wykład z elementami
grupie dane dotyczące
dyskusji
energii w Unii Europejskiej.
Prowadzący prosi grupę o
interpretację danych.

- Załącznik 1 –
Prezentacja
multimedialna,
slajd 9
- Załącznik 1 –
Prezentacja
multimedialna,
slajd 10, 11

2. Prowadzący przedstawia
podstawowe informacje
dotyczące unii
energetycznej.

- Załącznik 1 –
Prezentacja
multimedialna,
slajd 12
- Załącznik 4 –
KE, Komunikat
prasowy

Wykład
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3. Prowadzący przedstawia
uczniom film dotyczący
unii energetycznej.
Prowadzący prosi o
przedstawienie głównych
informacji z filmu.

Film

- Załącznik 1 –
Prezentacja
multimedialna,
slajd 13

4. Prowadzący przedstawia
diagram z danymi
dotyczącymi poparcia dla
unii energetycznej.
Prowadzący prosi uczniów
o interpretację danych.

Wykład z elementami
dyskusji. Praca z
danymi

- Załącznik 1 –
Prezentacja
multimedialna,
slajd 14

5. Prowadzący prezentuje
informacje dotyczące
powiązanie klimatu z
gospodarką.

Wykład

- Załącznik 1 –
prezentacja
multimedialna,
slajd 15

Praca w grupie

- Załącznik 1 –
Prezentacja
multimedialna,
slajd 16
- Załącznik 5 –
Praca w grupie

Wykład z elementami
dyskusji

- Załącznik 1 –
Prezentacja
multimedialna,
slajd 17-20
- Załącznik 6 –
Przyczyny zmian
klimatu
- Załącznik 7 –
Skutki zmian
klimatu
- Załącznik 1 –

1. Prowadzący dzieli grupę na
podgrupy 3-5 osobowe.
Każda grupa prezentuje
swoje wnioski (Załącznik
5).

V.
2. Prowadzący przedstawia
grupie informacje
dotyczące przyczyn oraz
skutków zmian klimatu, a
także działania konieczne
do podjęcia oraz
planowane działania KE do
2013.
VI.

1. Wykreślanka

Praca samodzielna
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Prezentacja
multimedialna,
slajd 21
- Załącznik 8 –
Wykreślanka
Podsumowanie

- Załącznik 1 –
Prezentacja
multimedialna,
slajd 22

Wykaz załączników:
Załącznik 1 – Prezentacja 3 „Unia energetyczna i przeciwdziałanie zmianom klimatu"
Załącznik 2 – Komisja Europejska – informacje podstawowe
Załącznik 3 – Odpowiedzialni komisarze
Załącznik 4 – Komisja Europejska - Komunikat prasowy, Unia energetyczna:
bezpieczna, zrównoważona, konkurencyjna energia po przystępnych cenach dla
wszystkich Europejczyków, Bruksela, 25 luty 2015
Załącznik 5 – Praca w grupie
Załącznik 6 – Przyczyny zmian klimatu
Załącznik 7 - Skutki zmian klimatu
Załącznik 8 - Wykreślanka
Wykaz przykładowych dodatkowych materiałów z których może korzystać
prowadzący/prowadząca i na podstawie których może przygotować się do zajęć:
Komisja Europejska, Unia energetyczna i przeciwdziałanie zmianom klimatu
(ang.): http://ec.europa.eu/priorities/energy-union-and-climate_pl
Zestawienie informacji Unia energetyczna: http://europa.eu/rapid/pressrelease_MEMO-15-4485_pl.htm
Zestawienie informacji Połączenie rynków energii w celu zapewnienia
bezpieczeństwa dostaw, integracji rynkowej i korzystania z energii odnawialnej
na dużą skalę: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4486_pl.htm
Zestawienie informacji Pytania i odpowiedzi w sprawie komunikatu Komisji
Europejskiej: Protokół paryski – plan przeciwdziałania zmianie klimatu na
świecie
po
2020
r.:
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-154487_pl.htm
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Ośrodek Informacji i Dokumentacji Europejskiej, Biblioteka Sejmowa, Unia
Energetyczna:
http://oide.sejm.gov.pl/oide/images/files/pigulki/unia_energetyczna.pdf
Rada
Europejska,
Unia
Energetyczna:
http://www.consilium.europa.eu/pl/policies/energy-union/
Parlament
Europejski,
Powszechny
jednolity
rynek
cyfrowy:
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/pl/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.
9.4.html
Komisja Europejska, Pytania i odpowiedzi dotyczące strategii jednolitego rynku
cyfrowego (MEMO) (ang.): http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-154920_en.htm
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Załącznik 2
Komisja Europejska – informacje podstawowe
Informacje ogólne
Rola: Wspiera ogólne interesy UE, przedkładając wnioski ustawodawcze, egzekwując
prawo oraz realizując politykę i wykonując budżet UE.
Członkowie: Zespół (tzw. kolegium) komisarzy, po jednym z każdego kraju UE
Przewodniczący: Jean-Claude Juncker
Rok ustanowienia: 1958
Siedziba: Bruksela (Belgia)
Komisja jest politycznie niezależnym organem wykonawczym UE. Jako jedyna jest
odpowiedzialna za opracowywanie wniosków dotyczących nowych aktów prawa
unijnego. Ponadto wdraża decyzje Parlamentu Europejskiego i Rady UE.
Czym zajmuje się Komisja?
9. Przedkładanie nowych wniosków ustawodawczych
Komisja jest jedyną instytucją UE, która przedkłada projekty aktów prawnych
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie i która :



chroni interesy UE i jej obywateli w kwestiach, którymi nie można zająć się
skutecznie na szczeblu krajowym
gromadzi wszelkie szczegóły techniczne za pomocą konsultacji z ekspertami
i społeczeństwem.

Zarządzanie polityką UE i przydział środków finansowych




Wraz z Radą i Parlamentem Komisja określa priorytety dla wydatków UE.
Przygotowuje roczny budżet do zatwierdzenia przez Parlament i Radę.
Nadzoruje sposób wydawania środków finansowych pod czujnym okiem
Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.

Egzekwowanie prawa europejskiego


Wraz z Trybunałem Sprawiedliwości Komisja jest odpowiedzialna za
zapewnienie właściwego stosowania przepisów unijnych we wszystkich
państwach członkowskich.
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Reprezentowanie UE na arenie międzynarodowej




KE występuje w imieniu państw UE na forum organizacji międzynarodowych,
w szczególności w kwestiach dotyczących polityki handlowej i pomocy
humanitarnej.
W imieniu UE negocjuje również umowy międzynarodowe.

Skład Komisji Europejskiej
Skład
Polityczne składa się 28 komisarzy, po jednym z każdego państwa UE. Przewodniczący
Komisji Europejskiej decyduje o przydziale tek (obszarów polityki) poszczególnym
komisarzom.
W skład kolegium komisarzy wchodzą: przewodniczący Komisji, siedmiu
wiceprzewodniczących (w tym pierwszy wiceprzewodniczący i Wysoki Przedstawiciel
Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa) oraz 20 komisarzy
odpowiedzialnych za poszczególne dziedziny polityki.
Bieżącą działalnością Komisji zajmują się pracownicy Komisji (prawnicy, ekonomiści
itp.). Przydzieleni oni są do tzw. dyrekcji generalnych, z których każda odpowiada za
konkretny obszar polityki.
Mianowanie przewodniczącego KE
Kandydata na przewodniczącego przedstawiają przywódcy krajów UE na posiedzeniu
Rady Europejskiej, z uwzględnieniem wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego.
Kandydat musi mieć poparcie większości europosłów.
Wybór komisarzy
Proponowany przewodniczący Komisji wybiera, w oparciu o propozycje państw UE,
wiceprzewodniczących i pozostałych członków Komisji. Kandydatury komisarzy muszą
być zatwierdzone przez przywódców krajów UE na posiedzeniu Rady Europejskiej.
Każdy kandydat na komisarza występuje w Parlamencie Europejskim, gdzie przedstawia
swoje poglądy i odpowiada na pytania europosłów. Następnie Parlament decyduje w
głosowaniu, czy poprze skład nowej Komisji, który ostatecznie musi zostać
zatwierdzony większością kwalifikowaną przez Radę Europejską.
Kadencja obecnej Komisji trwa do 31 października 2019 r.
Opracowane na podstawie: https://europa.eu/european-union/about-eu/institutionsbodies/european-commission_pl#skład
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Załącznik 3
Odpowiedzialni komisarze
Maroš Šefčovič – Unia energetyczna

Miguel Arias Cañete – Polityka klimatyczna i energetyczna

Günther H. Oettinger – Gospodarka cyfrowa i społeczeństwo cyfrowe
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Johannes Hahn – Europejska polityka sąsiedztwa i negocjacje w sprawie rozszerzenia

Cecilia Malmström – Handel

Karmenu Vella – Środowisko, gospodarka morska i rybołówstwo

Marianne Thyssen – Zatrudnienie, sprawy społeczne, umiejętności i mobilność
pracowników
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Pierre Moscovici – Sprawy gospodarcze i finansowe, podatki i cła

Phil Hogan – Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich

Violeta Bulc - Transport

Elżbieta Bieńkowska – Rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość i MŚP
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Věra Jourová – Sprawiedliwość, konsumenci i równouprawnienie płci

Corina Crețu – Polityka regionalna

Margrethe Vestager – Konkurencja

Carlos Moedas – Badania, nauka i innowacje
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Załącznik 4
Komisja Europejska - Komunikat prasowy
Unia energetyczna: bezpieczna, zrównoważona, konkurencyjna energia po
przystępnych cenach dla wszystkich Europejczyków
Bruksela, 25 luty 2015
Energia jest wykorzystywana do ogrzewania i chłodzenia budynków i mieszkań oraz
transportu towarów. Jest ona siłą napędową gospodarki. Jednak – ze względu na
starzejącą się infrastrukturę, słabą integrację rynków i brak koordynacji polityki –
konsumenci, gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa nie mogą skorzystać
z większego wyboru ani z niższych cen energii. Nadszedł czas, by wprowadzić w Europie
jednolity rynek energii. Dążąc do realizacji sztandarowego priorytetu określonego
w wytycznych politycznych przewodniczącego Junckera, Komisja Europejska
przedstawia dziś strategię osiągnięcia stabilnej unii energetycznej, której podstawą jest
przyszłościowa polityka w dziedzinie klimatu.
Unia energetyczna to przede wszystkim:
klauzula solidarności: ograniczenie uzależnienia od pojedynczych dostawców oraz od
państw sąsiadujących, w szczególności w przypadku zakłóceń w dostawach energii.
Większa przejrzystość przy zawieraniu przez państwa UE umów zakupu energii lub
gazu z krajami spoza UE;
przepływ energii stanowiący „piątą swobodę”: swobodny przepływ energii ponad
granicami przy pełnym egzekwowaniu obowiązujących przepisów w obszarach takich
jak rozdział sektora energii i niezależność organów regulacyjnych oraz podejmowanie
działań prawnych, jeśli zaistnieje taka potrzeba. Przebudowa rynku energii elektrycznej,
aby stał się bardziej połączony, w większym stopniu uwzględniał energię odnawialną
i lepiej reagował na zmiany. Gruntowny przegląd interwencji państwa na rynku
wewnętrznym oraz stopniowe wycofywanie dotacji szkodliwych dla środowiska;
efektywność energetyczna przede wszystkim: zasadnicza zmiana podejścia do
efektywności energetycznej i traktowanie jej jako pełnoprawnego źródła energii, tak aby
mogła ona konkurować na równych warunkach ze zdolnością wytwarzania energii;
przejście na trwałe społeczeństwo niskoemisyjne: zapewnienie, by lokalnie wytwarzana
energia, w tym ze źródeł odnawialnych, była w łatwy i skuteczny sposób przyjmowana
do sieci; promowanie przewagi technologicznej UE poprzez opracowanie technologii
odnawialnych nowej generacji oraz objęcie wiodącej pozycji w dziedzinie
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elektromobilności, przy jednoczesnym wzroście eksportu i konkurowaniu na rynku
światowym przez europejskie przedsiębiorstwa.
Obywatele stanowią trzon unii energetycznej. Ceny, które płacą, muszą być przystępne
i konkurencyjne. Dostawy energii powinny być bezpieczne i zrównoważone. Należy
również zwiększyć konkurencyjność oraz dać wszystkim konsumentom większy wybór.
Te i inne zobowiązania towarzyszą planowi działania na rzecz osiągnięcia tych
ambitnych celów polityki energetycznej i klimatycznej.
Przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker powiedział: „Energia zbyt długo nie była
włączona do fundamentalnych swobód unijnych. Bieżące wydarzenia dowodzą, że
stawka jest wysoka. Wielu obywateli obawia się, że nie będą mieli dostępu do energii
koniecznej do ogrzania domów. Europa musi działać wspólnie, z myślą
o przyszłości. Chcę, by energia stanowiąca podstawę naszej gospodarki pochodziła
z solidnych, wiarygodnych, bezpiecznych oraz, w coraz większej mierze, odnawialnych
i zrównoważonych źródeł”.
Wiceprzewodniczący odpowiedzialny za unię energetyczną, Maroš Šefčovič, stwierdził:
„Rozpoczynamy dziś najambitniejszy europejski projekt w dziedzinie energii od czasu
powstania Wspólnoty Węgla i Stali. Projekt ten doprowadzi do połączenia 28 rynków
energii w jedną unię energetyczną, zmniejszy zależność Europy od dostaw energii
i zapewni inwestorom przewidywalność, która jest im tak niezbędna, by tworzyć
miejsca pracy i wzrost gospodarczy. Rozpoczynamy dziś przejście na niskoemisyjną,
przyjazną dla klimatu gospodarkę, na unię energetyczną, która stawia obywateli na
pierwszym miejscu i oferuje im tańszą, bezpieczniejszą i zrównoważoną energię. Wraz
z pozostałymi komisarzami, którzy ściśle współpracowali nad tym projektem, przy
wsparciu całej Komisji pragnę urzeczywistnić unię energetyczną”.
Komisarz do spraw polityki klimatycznej i energetycznej, Miguel Arias Cañete,
powiedział: „Weźmy się do roboty. Wyznaczyliśmy dziś drogę dla połączonego,
zintegrowanego i bezpiecznego rynku energii w Europie. Teraz musimy go zbudować.
Droga do prawdziwego bezpieczeństwa energetycznego i ochrony klimatu rozpoczyna
się właśnie tu. Dlatego skupię swoje działania na tworzeniu wspólnego rynku energii,
oszczędnościach energii, zwiększeniu udziału energii ze źródeł odnawialnych oraz
dywersyfikacji dostaw. Po wielu latach opóźnień nie możemy przegapić tej okazji na
stworzenie unii energetycznej. Komisja pod przewodnictwem Jean-Claude'a Junckera
podejmuje najważniejsze kwestie”.
Podstawowe liczby
UE jest największym importerem energii na świecie. Import pokrywa 53 proc.
zapotrzebowania na energię i oznacza roczne koszty rzędu 400 mld euro.
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12 państw członkowskich UE[1] nie spełnia minimalnego celu unijnego w zakresie
połączeń międzysystemowych zakładającego, że co najmniej 10 proc. zainstalowanej
zdolności produkcji energii elektrycznej może być przesyłane ponad granicami. UE
przyjęła wykaz 137 projektów związanych z energią elektryczną, w tym 35 dotyczących
połączeń międzysystemowych sieci energii elektrycznej. Dzięki tym projektom liczba
państw członkowskich, które nie osiągnęły celu, mogłaby zmniejszyć się z 12 do 2.
Odpowiednio połączona europejska sieć energetyczna mogłaby przynieść konsumentom
oszczędności wynoszące do 40 mld euro rocznie.
Sześć państw członkowskich UE[2] jest uzależnionych od jednego zewnętrznego
dostawcy całości importowanego gazu.
75 proc. naszych zasobów mieszkaniowych ma niewielką efektywność energetyczną. 94
proc. transportu opiera się na produktach ropopochodnych, które w 90 proc. pochodzą
z importu.
W sektorze energii w UE do 2020 roku trzeba zainwestować ponad 1 bln euro.
Hurtowe ceny energii elektrycznej w Europie są o 30 proc. wyższe, a ceny hurtowe gazu
o ponad 100 proc. wyższe niż w USA.
Europejskie przedsiębiorstwa z sektora energii odnawialnej osiągają wspólnie roczne
obroty rzędu 129 mld euro i zatrudniają ponad milion osób. Wyzwaniem jest
utrzymanie pozycji Europy jako lidera globalnych inwestycji w odnawialne źródła
energii.
W okresie od 1990 do 2011 r. emisje gazów cieplarnianych w UE zmalały o 18 proc.
Do 2030 r. UE zamierza ograniczyć emisje gazów cieplarnianych o co najmniej 40 proc.,
zwiększyć udział energii ze źródeł odnawialnych o co najmniej 27 proc. i poprawić
efektywność energetyczną o co najmniej 27 proc.
Co zostało dziś przyjęte?
Strategia ramowa na rzecz stabilnej unii energetycznej, której podstawą jest
przyszłościowa polityka w dziedzinie klimatu. Określono w niej cele unii energetycznej
w pięciu powiązanych obszarach politycznych oraz szczegółowe działania, jakie
podejmie Komisja pod przewodnictwem Jean-Claude'a Junckera, aby te cele osiągnąć.
Działania te obejmują między innymi nowe przepisy mające za zadanie zmianę struktury
i zreformowanie rynku energii elektrycznej, zapewnienie większej przejrzystości umów
dotyczących dostaw gazu, znaczny rozwój współpracy regionalnej jako ważny krok
w kierunku zintegrowanego rynku, ściśle regulowane ramy prawne, nowe przepisy
mające zagwarantować dostawy energii elektrycznej i gazu, wzrost finansowania UE
w dziedzinie efektywności energetycznej lub nowy pakiet dotyczący energii
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odnawialnej, skupienie się na europejskiej strategii w zakresie badań i rozwoju
w dziedzinie energii, czy też roczne sprawozdania na temat stanu unii energetycznej.
Komunikat w sprawie połączeń międzysystemowych określający środki niezbędne do
osiągnięcia celu 10 proc. międzysystemowych połączeń elektroenergetycznych do 2020
r., czyli minimalnego poziomu pozwalającego na przepływ energii między państwami
członkowskimi i handel nią. W dokumencie wskazano, które państwa członkowskie
spełniają obecnie cel oraz które projekty są niezbędne, by osiągnąć ten cel do 2020 r.
Komunikat przedstawiający wizję globalnego porozumienia w sprawie klimatu, które
ma zostać przyjęte w grudniu w Paryżu. Ma to być przejrzyste, dynamiczne i prawnie
wiążące porozumienie globalne zawierające sprawiedliwe i ambitne zobowiązania
wszystkich stron. W komunikacie uwzględniono również decyzje podjęte podczas
europejskiego szczytu w październiku 2014 r., przekształcając je w proponowane unijne
cele ograniczenia emisji (tzw. zaplanowany, ustalony na szczeblu krajowym wkład)
w nowym porozumieniu.
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Załącznik 5
Praca w grupie
Wpływ człowieka na ocieplenie klimatu
Prowadzący każe grupie podzielić się na 3-5- osobowe podgrupy. Każda grupa powinna
wskazać jak największą liczbę wskazującą, iż zachowanie człowieka wpływa na
ocieplenie klimatu. Po 10 minutach każda grupa przedstawia swoje wnioski na forum.
Pozostali uczestnicy mogą komentować wybory swoich kolegów i koleżanek.
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Załącznik 6
Przyczyny zmian klimatu
Działalność człowieka – spalanie paliw kopalnych, wycinanie lasów deszczowych czy
hodowla zwierząt gospodarskich – ma coraz większy wpływ na klimat i temperaturę na
Ziemi.
W jej wyniku ilości gazów cieplarnianych naturalnie występujących w atmosferze
ogromnie wrosły, a to wpłynęło na zwiększenie efektu cieplarnianego oraz globalnego
ocieplenia.
Gazy cieplarniane
Niektóre gazy w atmosferze działają jak dach szklarni – wprawdzie przepuszczają
energię słoneczną „do środka”, ale również zatrzymują część tego promieniowania.
Wiele z tych gazów występuje w warunkach naturalnych, jednak działalność człowieka
wpływa na zwiększenie obecności niektórych spośród nich w atmosferze, a zwłaszcza:
- dwutlenku węgla (CO2)
- metanu
- podtlenku azotu
- fluorowanych gazów cieplarnianych.
Dwutlenek węgla jest gazem cieplarnianym najczęściej powstającym w wyniku
działalności człowieka. To właśnie on w 63 proc. odpowiada za globalne ocieplenie
spowodowane działalnością przemysłową. Jego stężenie w atmosferze jest obecnie o 40
proc. wyższe niż przed wybuchem rewolucji przemysłowej.
Inne gazy cieplarniane są emitowane w mniejszych ilościach, ale skuteczniej (czasami
nawet tysiąc razy skuteczniej) niż CO2 zatrzymują ciepło. Metan odpowiada w 19 proc.
za globalne ocieplenie spowodowane działalnością człowieka, a podtlenek azotu – w 6
proc.
Przyczyny wzrostu emisji
W wyniku spalania węgla, ropy i gazu powstaje dwutlenek węgla i podtlenek azotu.
Wycinanie lasów (wylesianie) – Drzewa pomagają regulować klimat poprzez
pochłanianie CO2 z atmosfery. Kiedy są one wycinane, zmagazynowany w nich węgiel
znów trafia do atmosfery, a to przyczynia się do efektu cieplarnianego.
Zwiększenie hodowli zwierząt gospodarskich – Krowy i owce produkują duże ilości
metanu podczas trawienia.
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Nawozy azotowe powodują emisje tlenków azotu.
Gazy fluorowane mają bardzo wysoką wydajność cieplną, aż do 23 tys. razy wyższą niż
CO2. Na szczęście są one uwalniane w mniejszych ilościach, a przepisy UE ograniczają
ich wykorzystanie.
Globalne ocieplenie
Elektrownie i inne zakłady przemysłowe emitują najwięcej CO2.
Średnia temperatura na Ziemi jest obecnie o 0,85 °C wyższa niż pod koniec XIX w. Od
czasu rozpoczęcia pomiarów w 1850 r. każda z trzech ostatnich dekad była cieplejsza od
poprzedniej.
Wiodący klimatolodzy uważają, że od połowy XX w. działalność człowieka jest główną
przyczyną ocieplenia klimatu.
Naukowcy są zdania, że jeśli temperatura wzrośnie o więcej niż 2°C w stosunku do
temperatury sprzed epoki przemysłowej, drastycznie zwiększy się ryzyko
niebezpiecznych i potencjalnie katastrofalnych zmian w środowisku. Dlatego wspólnota
międzynarodowa uzgodniła, że globalne ocieplenie powinno być utrzymywane na
poziomie poniżej 2°C.
Źródło: Komisja Europejska
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Załącznik 7
Skutki zmian klimatu
Zmiany klimatu mają wpływ na wszystkie części świata. Polarne czapy lodowe topnieją,
a poziom mórz wzrasta. W niektórych regionach ekstremalne zjawiska pogodowe
i opady deszczu stają się coraz częstsze, podczas gdy inne cierpią z powodu ciężkich fal
upałów i susz.
Przewiduje się, że zjawiska te nasilą się w ciągu następnych kilkudziesięciu lat.
Lodowce topnieją a poziom mórz rośnie
Woda rozszerza się pod wpływem ciepła. Globalne ocieplenie powoduje również
topnienie lodowców i polarnych czap lodowych.
Zmiany te prowadzą do wzrostu poziomu mórz, powodzi i erozji regionów nadmorskich
i nizinnych.
Ekstremalne zjawiska pogodowe i zmiana struktury opadów
Intensywne opady i inne ekstremalne zjawiska pogodowe stają się coraz
powszechniejsze. Może to prowadzić do powodzi, pogorszenia jakości wody lub
zmniejszenia zasobów wodnych
w niektórych regionach.
Konsekwencje dla Europy
Fale upałów, pożary lasów i susze są coraz częstszym zjawiskiem w Europie
Południowej i Środkowej.
Kraje basenu Morza Śródziemnego są coraz bardziej narażone na susze i pożary lasów.
W Europie Północnej klimat staje się coraz bardziej wilgotny, a zimą wzrasta ryzyko
wystąpienia powodzi.
Miasta, gdzie mieszka co czwarty Europejczyk, narażone są na fale upałów, powodzie
i skutki podnoszenia się poziomu mórz. Często nie umieją one skutecznie radzić sobie ze
zmianami klimatu.
Skutki dla krajów rozwijających się
Skutki zmian klimatu często najbardziej odczuwają ubogie kraje rozwijające się. Ich
mieszkańcy są często w dużym stopniu zależni od środowiska naturalnego i dysponują
mniejszymi środkami finansowymi, aby radzić sobie ze zmianami klimatycznymi.
Zagrożenia dla zdrowia ludzi
Zmiany klimatu nie są obojętne dla zdrowia ludzi:
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W niektórych regionach odnotowuje się wzrost zgonów spowodowanych falami
upałów, natomiast w innych – spadek zgonów z powodu zimna.
Możemy zaobserwować zmiany w występowaniu niektórych chorób
przenoszonych przez wodę oraz wektory (organizmy przenoszące pasożyty lub
drobnoustroje zakaźne).

Koszty dla społeczeństwa i gospodarki
Uszkodzenia mienia i infrastruktury oraz pogorszenie zdrowia ludzi wiążą się
z wysokimi kosztami dla społeczeństwa i gospodarki.
W latach1980-2011 powodzie dotknęły ponad 5,5 mln osób i wywołały bezpośrednie
straty gospodarcze w wysokości ponad 90 mld euro.
Szczególnie dotknięte są sektory takie jak rolnictwo, leśnictwo, energetyka i turystyka,
ponieważ są w dużym stopniu uzależnione od określonej temperatury i opadów
atmosferycznych.
Zagrożenia dla fauny i flory
Zmiany klimatu postępują tak szybko, że wiele gatunków roślin i zwierząt nie jest
w stanie się do nich przystosować.
Wiele gatunków lądowych, słodkowodnych i morskich musiało przenieść się w nowe
miejsce. Jeśli średnia temperatura na świecie w dalszym ciągu będzie rosnąć w sposób
niekontrolowany, niektórym gatunkom roślin i zwierząt będzie grozić wyginięcie.
Źródło: Komisja Europejska
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Załącznik 8
Wykreślanka
Dla ucznia
Z tabeli wyszukaj pojęcia związane z globalnym ociepleniem klimatu. Słowa są ukryte
pionowo, poziomo (także wspak).
Z pozostałych liter powstanie hasło.
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Hasło: ………………………………………………………………………………
atmosfera, CO2, gaz cieplarniany, wylesienie, dwutlenek węgla, Antarktyda, susza,
powódź, metan, energia odnawialna, węgiel, lodowiec, ropa, nawozy, Słońce, wiatr,
przemysł, las, chów, morze, azot
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Dla prowadzącego
Hasło: Unia energetyczna
Rozwiązanie
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SCENARIUSZ 4
Opis
TEMAT:

Rynek wewnętrzny

RODZAJ SPOTKANIA

Wykład z elementami warsztatu

AUTOR/AUTORKA:
GRUPA ODBIORCÓW

CZAS REALIZACJI:
METODY PRACY:
FORMY PRACY:
ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

CEL OGÓLNY:

CELE SZCZEGÓŁOWE

ETAPY
I.

Sylwia K. Mazur, e-mail: europedirectrzeszow@wsiz.rzeszow.pl
Uczniowie szkół gimnazjalnych
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
45 – 60 minut
Metoda podająca, metoda problemowa, metoda
programowana
Analiza przypadku, praca indywidualna, praca w
grupach, prezentacja uzyskanych umiejętności
Prezentacja multimedialna, projektor multimedialny
laptop/komputer (z dostępem do Internetu), głośniki,
ekran, tablica/flipchart, pisaki, kopia tekstu
Przybliżenie uczniom szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych priorytetu Komisji Europejskiej
RYNEK WEWNĘTRZNY ze szczególnym uwzględnieniem
Unii rynków kapitałowych oraz planu działań dla
lepszego opodatkowania korporacji.
W trakcie spotkania uczniowie poznają informacje nt.:
Podstawowych zasad funkcjonowania Komisji
Europejskiej
Znaczenia rynku wewnętrznego dla funkcjonowania
Unii Europejskiej
Znaczenia Unii rynków kapitałowych dla ożywienia
gospodarczego
Znaczenia efektywniejszego opodatkowania
korporacji dla gospodarki unijnej

PROCEDURA
1. Prowadzący przedstawia
plan spotkania, dokonuje
wprowadzenia do tematu
lekcji, prezentuje kontekst

UWAGI METODYCZNE
Wprowadzenie

INNE UWAGI
- Załącznik 1 Prezentacja
multimedialna,
slajd 1
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spotkania.

II.

III.

1. Prowadzący przedstawia
informacje ogólne
dotyczące Komisji
Europejskiej, jej zadań oraz
składu.

Wykład z elementami
dyskusji

- Załącznik 1 Prezentacja
multimedialna ,
slajd 2-5
- Załącznik 2 –
Komisja
Europejska –
informacje
podstawowe
- Załącznik 1 Prezentacja
multimedialna ,
slajd 6

1. Prowadzący przedstawia
10 priorytetów Komisji
Europejskiej.

Wykład

2. Prowadzący przedstawia
komisarzy
odpowiedzialnych za
priorytet.

Wykład

- Załącznik 1 –
Prezentacja
multimedialna,
slajd 7
- Załącznik 3 –
Odpowiedzialni
komisarze

3. Prowadzący przedstawia
cytat Komisarza JeanClaude Junckera odnośnie
priorytetu.
1. Prowadzący tłumaczy ideę
rynku wewnętrznego oraz
jego znaczenie dla UE.

Wykład

- Załącznik 1 –
Prezentacja
multimedialna,
slajd 8
- Załącznik 1 –
Prezentacja
multimedialna,
slajd 9

2. Prowadzący prezentuje
obszary zawierające się w
priorytecie.

Wykład

Wykład

IV.
- Załącznik 1 –
Prezentacja
multimedialna,
slajd 10
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V.

VI.

VII.

3. Prowadzący tłumaczy ideę unii
rynków kapitałowych

Film oraz pytania

4. Prowadzący wskazuje jak
ważne jest powiązanie
inwestycji ze wzrostem
gospodarczym.
1. Prowadzący prezentuje
uczniom cytat JEANCLAUDE Junckera nt.
konieczności walki z
unikaniem płacenia
podatków.

Wykład z elementami
dyskusji

Wykład z elementami
dyskusji

2. Prowadzący pokazuje
grupie jak konieczna i
potrzebna jest reforma
systemu podatkowego
3. Prowadzący pokazuje
uczniom przykłady
walki Unii z
korporacjami płacącymi
niskie podatki.
4. Prowadzący wręcza
Praca z tekstem,
uczniom kopię tekstu
dyskusja
prasowego dotyczącego
propozycji nowego
systemu podatkowego
dla korporacji. Po
zapoznaniu się z
tekstem, uczniowie
odpowiadają na pytania
zawarte na slajdzie.
Audycja
1. Prowadzący przedstawia

- Załącznik 1 –
Prezentacja
multimedialna,
slajd 11-13
- Załącznik 4 –
KE, Komunikat
prasowy

- Załącznik 1 –
Prezentacja
multimedialna,
slajd 14
- Załącznik 1 –
Prezentacja
multimedialna,
slajd 15

- Załącznik 1 –
Prezentacja
multimedialna,
slajd 16
- Załącznik 1 –
Prezentacja
multimedialna,
slajd 17
- Załącznik 1 –
Prezentacja
multimedialna,
slajd 18
- Załącznik 5 - KE
chce, by
korporacje
ujawniały podatki
w UE i rajach
podatkowych
- Załącznik 1 –
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nagrania dotyczące
znaczenia unii rynków
kapitałowych dla
gospodarek europejskich,
w tym Polski
2. Podsumowanie

Prezentacja
multimedialna,
slajd 19

- Załącznik 1 –
Prezentacja
multimedialna,
slajd 20

Wykaz załączników:
Załącznik 1 – Prezentacja 4 „Rynek wewnętrzny"
Załącznik 2 – Komisja Europejska – informacje podstawowe
Załącznik 3 – Odpowiedzialni komisarze
Załącznik 4 – Komisja Europejska - Komunikat prasowy, Unia rynków kapitałowych:
plan działania na rzecz bardziej dynamicznego finansowania przedsiębiorstw
i inwestycji, Bruksela, 30 września 2015
Załącznik 5 - KE chce, by korporacje ujawniały podatki w UE i rajach podatkowych

Wykaz przykładowych dodatkowych materiałów z których może korzystać
prowadzący/prowadząca i na podstawie których może przygotować się do zajęć:
Komisja Europejska, Rynek wewnętrzny:
http://ec.europa.eu/priorities/internal-market_pl
EUR-Lex, Rynek wewnętrzny: http://eurlex.europa.eu/summary/chapter/internal_market.html?locale=pl&root_default=S
UM_1_CODED%3D24
Enterprise Europe Network, Rynek wewnętrzny Unii Europejskiej:
http://www.een.sopot.pl/templates/422/files/file/JRE_publ.pdf
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Załącznik 2
Komisja Europejska – informacje podstawowe
Informacje ogólne
Rola: Wspiera ogólne interesy UE, przedkładając wnioski ustawodawcze, egzekwując
prawo oraz realizując politykę i wykonując budżet UE.
Członkowie: Zespół (tzw. kolegium) komisarzy, po jednym z każdego kraju UE
Przewodniczący: Jean-Claude Juncker
Rok ustanowienia: 1958
Siedziba: Bruksela (Belgia)
Komisja jest politycznie niezależnym organem wykonawczym UE. Jako jedyna jest
odpowiedzialna za opracowywanie wniosków dotyczących nowych aktów prawa
unijnego. Ponadto wdraża decyzje Parlamentu Europejskiego i Rady UE.
Czym zajmuje się Komisja?
Przedkładanie nowych wniosków ustawodawczych
Komisja jest jedyną instytucją UE, która przedkłada projekty aktów prawnych
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie i która :



chroni interesy UE i jej obywateli w kwestiach, którymi nie można zająć się
skutecznie na szczeblu krajowym
gromadzi wszelkie szczegóły techniczne za pomocą konsultacji z ekspertami
i społeczeństwem.

Zarządzanie polityką UE i przydział środków finansowych




Wraz z Radą i Parlamentem Komisja określa priorytety dla wydatków UE.
Przygotowuje roczny budżet do zatwierdzenia przez Parlament i Radę.
Nadzoruje sposób wydawania środków finansowych pod czujnym okiem
Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.

Egzekwowanie prawa europejskiego


Wraz z Trybunałem Sprawiedliwości Komisja jest odpowiedzialna za
zapewnienie właściwego stosowania przepisów unijnych we wszystkich
państwach członkowskich.

61

Reprezentowanie UE na arenie międzynarodowej




KE występuje w imieniu państw UE na forum organizacji międzynarodowych,
w szczególności w kwestiach dotyczących polityki handlowej i pomocy
humanitarnej.
W imieniu UE negocjuje również umowy międzynarodowe.

Skład Komisji Europejskiej
Skład
Polityczne składa się 28 komisarzy, po jednym z każdego państwa UE. Przewodniczący
Komisji Europejskiej decyduje o przydziale tek (obszarów polityki) poszczególnym
komisarzom.
W skład kolegium komisarzy wchodzą: przewodniczący Komisji, siedmiu
wiceprzewodniczących (w tym pierwszy wiceprzewodniczący i Wysoki Przedstawiciel
Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa) oraz 20 komisarzy
odpowiedzialnych za poszczególne dziedziny polityki.
Bieżącą działalnością Komisji zajmują się pracownicy Komisji (prawnicy, ekonomiści
itp.). Przydzieleni oni są do tzw. dyrekcji generalnych, z których każda odpowiada za
konkretny obszar polityki.
Mianowanie przewodniczącego KE
Kandydata na przewodniczącego przedstawiają przywódcy krajów UE na posiedzeniu
Rady Europejskiej, z uwzględnieniem wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego.
Kandydat musi mieć poparcie większości europosłów.
Wybór komisarzy
Proponowany przewodniczący Komisji wybiera, w oparciu o propozycje państw UE,
wiceprzewodniczących i pozostałych członków Komisji. Kandydatury komisarzy muszą
być zatwierdzone przez przywódców krajów UE na posiedzeniu Rady Europejskiej.
Każdy kandydat na komisarza występuje w Parlamencie Europejskim, gdzie przedstawia
swoje poglądy i odpowiada na pytania europosłów. Następnie Parlament decyduje w
głosowaniu, czy poprze skład nowej Komisji, który ostatecznie musi zostać
zatwierdzony większością kwalifikowaną przez Radę Europejską.
Kadencja obecnej Komisji trwa do 31 października 2019 r.
Opracowane na podstawie: https://europa.eu/european-union/about-eu/institutionsbodies/european-commission_pl#skład
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Załącznik 3
Odpowiedzialni komisarze
Jyrki Katainen – Miejsca pracy, wzrost, inwestycje i konkurencyjność

Valdis Dombrovskis – Wiceprzewodniczący do spraw euro i dialogu społecznego oraz
stabilności finansowej, usług finansowych i unii rynków kapitałowych

Elżbieta Bieńkowska – Rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość i MŚP
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Marianne Thyssen – Zatrudnienie, sprawy społeczne, umiejętności i mobilność
pracowników

Pierre Moscovici – Sprawy gospodarcze i finansowe, podatki i cła
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Załącznik 4
Komisja Europejska - Komunikat prasowy
Unia rynków kapitałowych: plan działania na rzecz bardziej dynamicznego
finansowania przedsiębiorstw i inwestycji
Bruksela, 30 września 2015
Unia rynków kapitałowych
Komisja Europejska przedstawiła dzisiaj plan działania na rzecz unii rynków
kapitałowych, którego celem jest stworzenie jednolitego rynku kapitałowego dla
wszystkich 28 państw członkowskich. Przedstawiono dziś również pierwsze, a zarazem
najpilniejsze działania w ramach tego planu, obejmujące m.in przywrócenie stabilnych
rynków sekurytyzacji.
W ramach priorytetu Komisji Junckera, jakim jest pobudzenie zatrudnienia, wzrostu
gospodarczego i inwestycji w całej UE, unia rynków kapitałowych – stanowiąca
kluczowy element planu inwestycyjnego – ma na celu zdecydowaną walkę z niedoborem
inwestycji poprzez zwiększenie i zróżnicowanie źródeł finansowania dla europejskich
przedsiębiorstw i projektów długoterminowych.
Alternatywne źródła finansowania (uzupełniające finansowanie bankowe), wśród
których można wymienić rynki kapitałowe, kapitał podwyższonego ryzyka,
finansowanie społecznościowe i branżę zarządzania aktywami, są szerzej
wykorzystywane w innych częściach świata. Powinny one odgrywać większą rolę
w zapewnianiu finansowania przedsiębiorstwom, które starają się pozyskać kapitał,
a zwłaszcza MŚP i przedsiębiorstwom rozpoczynającym działalność. Większe
zróżnicowanie źródeł finansowania jest korzystne dla inwestycji i przedsiębiorstw, lecz
również ma zasadnicze znaczenie dla stabilności finansowej i łagodzenia skutków, jakie
potencjalne problemy w sektorze bankowym mogą mieć dla przedsiębiorstw i ich
dostępu do finansowania. Z tego względu unia rynków kapitałowych stanowi również
istotną część prac prowadzących do ukończenia realizacji europejskiej unii gospodarczej
i walutowej.
Komisja pragnie również zniesienia barier blokujących inwestycje transgraniczne w UE,
aby ułatwić pozyskiwanie potrzebnego finansowania dla przedsiębiorstw i projektów
infrastrukturalnych, niezależnie od tego, gdzie się one znajdują.
Unia rynków kapitałowych jest projektem średnioterminowym, przewidującym jednak
kilka istotnych inicjatyw już na wczesnym etapie. Komisja przedstawia dziś pierwszy
zestaw środków mających na celu ożywienie rynku sekurytyzacji wysokiej jakości,
a także wspieranie długoterminowych inwestycji w infrastrukturę. Ponadto jeszcze w
tym roku Komisja przedstawi propozycje zmian dyrektywy w sprawie prospektu
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emisyjnego, służących ułatwieniu małym i średnim przedsiębiorstwom pozyskiwania
kapitału po mniejszych kosztach.
Komisja rozpoczęła ponadto dwie konsultacje w sprawie funduszy venture capital
i obligacji zabezpieczonych.
Zgodnie z zasadami lepszego stanowienia prawa Komisja ogłosiła również zaproszenie
do zgłaszania uwag w zakresie skumulowanego wpływu legislacji finansowej, którego
celem jest sprawdzenie, czy funkcjonuje ona w oczekiwany sposób, na przykład bez
pokrywających się wymogów w zakresie sprawozdawczości lub niespójności między
różnymi przepisami.
Nadrzędnym celem Komisji jest stworzenie możliwości dla inwestorów, połączenie
branży finansowej z szerzej pojętą gospodarką oraz wspieranie bardziej odpornego
systemu finansowego, pogłębiając jednocześnie integrację i stymulując
konkurencyjność. Jej podejście będzie pragmatyczne, stopniowe, oparte o wnikliwą
analizę ekonomiczną i uwzględniające ryzyko zagrażające stabilności finansowej.
Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej ds. miejsc pracy, wzrostu, inwestycji
i konkurencyjności, Jyrki Katainen, oświadczył: „Najważniejszą częścią planu
inwestycyjnego dla Europy jest usunięcie barier w inwestowaniu dzięki pogłębieniu
jednolitego rynku.Podczas moich prezentacji wiele razy słyszałem, że ubezpieczyciele
mają trudności z inwestowaniem w projekty dotyczące infrastruktury. Mam zatem
nadzieję, że zmiany rozporządzenia delegowanego Wypłacalność II odpowiednio
zachęcą ich do realizowania opłacalnych inwestycji”.
Jonathan Hill, komisarz ds. stabilności finansowej, usług finansowych i unii rynków
kapitałowych, stwierdził: „Chciałbym, aby unia rynków kapitałowych ułatwiła
europejskim przedsiębiorstwom, w szczególności małym i średnim, dostęp do szerszego
zakresu źródeł finansowania. Chcę, aby dała ona konsumentom więcej możliwości do
inwestowania pieniędzy. Chcę obalić bariery w swobodnym przepływie kapitału w 28
państwach członkowskich”.
Kontekst
W lutym 2015 r. Komisja rozpoczęła konsultacje na temat środków niezbędnych do
uwolnienia inwestycji w UE i stworzenia jednolitego rynku kapitałowego (IP/15/4433,
MEMO/15/4434) oraz powiązane konsultacje na temat dyrektywy w sprawie prospektu
emisyjnego i sekurytyzacji. Komisja otrzymała wiele informacji zwrotnych od
przedsiębiorstw, inwestorów, sektora finansowego, parlamentów krajowych,
Parlamentu Europejskiego, Rady i obywateli Europy.
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Otrzymano ponad 700 odpowiedzi, które wyraźnie potwierdziły szerokie poparcie dla
unii rynków kapitałowych (zob. odpowiedzi tutaj). W ślad za konsultacją odbyła się
konferencja wysokiego szczebla w dniu 8 czerwca 2015 r.
Z odpowiedzi w ramach konsultacji wynika również, że jednolity rynek kapitałowy
ułatwiłby wspieranie bardziej transgranicznego podziału ryzyka, stworzenie głębszych
i bardziej płynnych rynków oraz zróżnicowanie źródeł finansowania gospodarki.
Respondenci uczestniczący w konsultacjach opowiedzieli się za podejściem
stopniowym, zaproponowanym w zielonej księdze.
Plan działania skupia się na następujących kluczowych kwestiach:
Więcej możliwości dla inwestorów: unia rynków kapitałowych powinna zmobilizować
kapitał w Europie i skierować go do przedsiębiorstw, w tym MŚP, oraz na projekty
infrastrukturalne, które potrzebują kapitału do rozwoju i tworzenia miejsc pracy.
Powinno to stworzyć gospodarstwom domowym więcej atrakcyjnych możliwości
realizacji celów związanych z inwestowaniem oszczędności.
Połączenie branży finansowej z gospodarką realną: unia rynków kapitałowych jest
klasycznym projektem jednolitego rynku pożytecznym dla wszystkich 28 państw
członkowskich. Państwa członkowskie mogą wiele zyskać dzięki kierowaniu kapitału
i inwestycji do ich projektów.
Sprzyjanie wprowadzeniu silniejszego i bardziej odpornego systemu finansowego:
Udostępnienie szerszego wachlarza źródeł finansowania i zwiększenie inwestycji
długoterminowych gwarantuje, że obywatele i przedsiębiorstwa w UE nie będą już tak
podatni na wstrząsy finansowe, jak miało to miejsce podczas ostatniego kryzysu.
Pogłębienie integracji finansowej i wzrost konkurencyjności: unia rynków kapitałowych
powinna doprowadzić do bardziej transgranicznego podziału ryzyka i bardziej płynnych
rynków, co pogłębi integrację finansową, obniży koszty i zwiększy konkurencyjność
Europy.
Kluczowe działania podejmowane na wczesnym etapie są następujące:
Nowe przepisy dotyczące sekurytyzacji
Sekurytyzacja jest procesem, w którym instrument finansowy jest tworzony – na ogół
przez pożyczkodawcę takiego jak bank – w drodze łączenia aktywów (np. kredytów na
zakup samochodów lub kredytów dla MŚP) oferowanych inwestorom do zakupu.
Ułatwia to dostęp do większej liczby inwestorów, zwiększając płynność i uwalniając
kapitał na nowe pożyczki. Komisja proponuje ramy regulacyjne dla sekurytyzacji, które
są proste, przejrzyste i standardowe oraz podlegają odpowiedniej kontroli nadzorczej.
Według szacunków Komisji odbudowa emisji sekurytyzacyjnych do poziomu średniej
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sprzed kryzysu przyniosłaby gospodarce między 100 a 150 mld euro dodatkowego
finansowania.
Nowe zasady dotyczące podejścia do projektów infrastrukturalnych w świetle
przepisów Wypłacalność II.
Inwestycje w projekty infrastrukturalne mają zasadnicze znaczenie dla działalności
gospodarczej i wzrostu gospodarczego w Europie, ale projekty te wymagają
zaangażowania znacznych kwot przez długi okres czasu. Sektor ubezpieczeń jest dobrze
przygotowany do proponowania długoterminowego finansowania poprzez
inwestowanie w akcje, jak również pożyczki na projekty infrastrukturalne. Komisja
pragnie zlikwidować nieuzasadnione bariery wynikające z podejścia ostrożnościowego,
tak by ubezpieczyciele odgrywali istotną rolę w europejskich projektach
infrastrukturalnych. Opierając się na opinii Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń
i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA), w przedstawianych dzisiaj
przepisach ustanowiono odrębną kategorię aktywów infrastrukturalnych i zmniejszono
kwotę kapitału, którą muszą posiadać ubezpieczyciele w stosunku do długu i kapitału
własnego kwalifikujących się projektów infrastrukturalnych.
Konsultacje społeczne w sprawie kapitału podwyższonego ryzyka
Małe i średnie przedsiębiorstwa nienotowane na rynkach regulowanych często uważają,
że trudno jest im uzyskać główne finansowanie poprzez kredyty bankowe i że nie mają
dostępu do kapitału poprzez rynki giełdowe – rozwiązania alternatywne, takie jak
kapitał podwyższonego ryzyka, mogą ułatwić im wzrost i dalszy rozwój. Istniejące
rozporządzenia w sprawie EuVECA i EuSEF ustanowiły dwa rodzaje zbiorowego
funduszu inwestycyjnego, aby ułatwić i uatrakcyjnić z punktu widzenia klientów
prywatnych inwestowanie w MŚP nienotowane na giełdzie. W ramach konsultacji
pojawi się pytanie, czy planowane zmiany wymienionych rozporządzeń mogą zwiększyć
tempo rozwoju tych funduszy inwestycyjnych. Konsultacje poruszają również kwestie
dotyczące ograniczeń, jeśli chodzi o osoby, które mogą zarządzać takimi funduszami,
minimalnego poziomu inwestycji wynoszącego 100 tys. euro dla inwestorów, jak
również pytanie, czy zarządzający spoza UE mogą oferować EuVECA lub EuSEF.
Konsultacje potrwają do 6 stycznia 2016 r.
Konsultacje społeczne w sprawie obligacji zabezpieczonych
Obligacje zabezpieczone są ważnym narzędziem długoterminowego finansowania
w wielu państwach członkowskich UE, służącym skierowaniu środków finansowych na
rynek nieruchomości i do sektora publicznego. Europejskie instytucje kredytowe są
światowymi liderami w emisji obligacji zabezpieczonych, lecz rynek jest obecnie
rozdrobniony na sektory krajowe, co utrudnia standaryzację w zakresie gwarantowania
emisji i zasad ujawniania informacji oraz tworzy przeszkody w osiągnięciu głębokich,
płynnych i dostępnych rynków, w szczególności w wymiarze transgranicznym. Komisja

68

Europejska przeprowadzi konsultacje na temat ogólnoeuropejskich ram dotyczących
obligacji zabezpieczonych; system ten opierałby się na systemach krajowych, które
dobrze funkcjonują, i miałby za podstawę wysokiej jakości standardy i najlepsze
praktyki rynkowe. Konsultacje, które potrwają do 6 stycznia 2016 r., mają również na
celu poznanie opinii na temat stosowania struktur obligacji zabezpieczonych
w kontekście kredytów dla MŚP. Po zamknięciu konsultacji Komisja zadecyduje, czy
działania UE są potrzebne.
Skumulowane skutki prawodawstwa finansowego
Komisja ogłosiła dzisiaj zaproszenie do zgłaszania uwag, którego celem jest zebranie
uwag i ocena łącznego wpływu obecnych przepisów finansowych i ich interakcji.
W procesie konsultacji Komisja stara się określić ewentualne niespójności i luki
w przepisach finansowych, jak również zbędne obciążenia regulacyjne i czynniki
negatywnie wpływające na długoterminowe inwestycje i wzrost gospodarczy.

69

Załącznik 5
Materiał prasowy
KE chce, by korporacje ujawniały podatki w UE i rajach podatkowych
PAP, 12 kwietnie 2016
Komisja Europejska przedstawiła we wtorek projekt dyrektywy, która przewiduje, że
duże międzynarodowe firmy działające w UE będę musiały ujawniać informacje na
temat podatku płaconego w każdym państwie unijnym oraz w tzw. rajach podatkowych.
To zaostrzone podejście w stosunku do propozycji zaprezentowanych w styczniu, które
przewidywały, że informacje dotyczące spraw podatkowych międzynarodowych firm
miały ze sobą wymieniać krajowe organy fiskalne, nie udostępniając ich opinii
publicznej.
Krytycy wskazywali, że taka konstrukcja przepisów jest niewystarczająca, bo dopiero
upublicznianie informacji może powstrzymać przedsiębiorstwa od prób ukrywania
swoich dochodów przed fiskusem.
Do zmiany podejścia skłoniła Komisję ujawniona w ubiegłym tygodniu afera "Panama
Papers", która pokazała, że tysiące osób poprzez firmy offshore unikało płacenia
podatków w swoich krajach lub ukrywało swoje fortuny.
Wprawdzie propozycja KE dotyczy międzynarodowych korporacji, a nie osób
fizycznych, ale napędzana jest przez gniew opinii publicznej wywołanej skandalem
z Panamy. Z danych Komisji wynika, że 88 proc. mieszkańców UE popiera zaostrzenie
działań przeciwko unikaniu płacenia podatków i rajów podatkowych.
"Panama Papers nie zmieniły naszego kalendarza, ale zwiększyły naszą determinację, by
doprowadzić do płacenia podatków tam, gdzie generowane są zyski" - powiedział na
konferencji prasowej w Strasburgu unijny komisarz ds. stabilności finansowej, usług
finansowych i unii rynków kapitałowych Jonathan Hill.
Wtorkowy projekt dotyczy zmian w dyrektywie o sprawozdaniach finansowych z 2013
r. Przewiduje on, że duże, międzynarodowe grupy z globalnymi przychodami powyżej
750 mln euro będą publikowały corocznie raporty ujawniający zyski oraz podatki
w każdym z państw członkowskich UE, w których prowadzą działalność. Dodatkowo
ujawnione mają być obroty firmy (włączając w to również obroty wewnątrz grupy),
liczba pracowników, zysk przed opodatkowaniem, a także rodzaj działalności.
Hill mówił, że propozycja KE idzie o krok dalej niż koncepcje opracowane w ramach
OECD, bo ma doprowadzić do tego, że firmy będą udostępniać kluczowe informacje
publicznie. "Chcieliśmy przedstawić propozycje, które wpłyną na wszystkie
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międzynarodowe korporacje działające w Europie, nie tylko na europejskie firmy" zaznaczył komisarz.
KE chce też zmusić korporacje, by przedstawiały, na tej samej zasadzie co w UE,
informacje odnoszące się do krajów, które nie przestrzegają zasad ładu podatkowego
(tzw. rajów podatkowych) oraz zagregowanych informacji dotyczących innych państw.
"Jeżeli duża firma międzynarodowa, działająca w Europie będzie płaciła podatki
w Panamie, to będzie musiała te informacje panamskie również upublicznić. Te
informacje będą nam dawały jasny obraz tego, czy dana firma płaci podatki tam, gdzie
zarabia" - tłumaczył Hill.
Problemem może być brak wspólnej unijnej listy rajów podatkowych, ale KE już
wcześniej przedstawiła rozwiązania w tej sprawie i liczy na to, że w ciągu pół roku
państwa unijne porozumieją się w tej kwestii. W tej chwili bowiem każdy z krajów
Wspólnoty sam określa, które państwa uznaje za niewspółpracujące jurysdykcje
podatkowe.
KE ma nadzieję, że te zmiany, które uzupełniają styczniowe propozycje nowelizacji
dyrektywy o współpracy administracyjnej pomiędzy państwami unijnymi, dadzą
obywatelom UE możliwość społecznej kontroli nad postępowaniami międzynarodowych
korporacji. To z kolei – w zamyśle urzędników z Brukseli – ma zachęcać
przedsiębiorstwa do uiszczania podatków tam, gdzie generują swoje zyski.
Według szacunków, na które powołuje się KE, unikanie opodatkowania przez firmy to
dla państw unijnych od 50 do 70 mld euro rocznie utraconych przychodów. Komisja
informuje, że nowymi przepisami objętych zostanie ponad 6 tys. międzynarodowych
przedsiębiorstw, które odpowiadają za 90 proc. globalnego obrotu korporacji.
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SCENARIUSZ 5
Opis
TEMAT:

Unia gospodarcza i walutowa

RODZAJ SPOTKANIA

Wykład z elementami warsztatu

AUTOR/AUTORKA:
GRUPA ODBIORCÓW

CZAS REALIZACJI:
METODY PRACY:
FORMY PRACY:
ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

CEL OGÓLNY:

CELE SZCZEGÓŁOWE

ETAPY
I.

II.

Sylwia K. Mazur, e-mail: europedirectrzeszow@wsiz.rzeszow.pl
Uczniowie szkół gimnazjalnych
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
45 – 60 minut
Metoda podająca, metoda problemowa, metoda
programowana
Analiza przypadku, praca indywidualna, praca w
grupach, prezentacja uzyskanych umiejętności,
rozwiązywanie testu
Prezentacja multimedialna, projektor multimedialny
laptop/komputer (z dostępem do Internetu), głośniki,
ekran, tablica/flipchart, pisaki, kopia testu
Przybliżenie uczniom szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych priorytetu Komisji Europejskiej
UNIA GOSPODARCZA I WALUTOWA ze szczególnym
uwzględnieniem wspólnej waluty.
W trakcie spotkania uczniowie poznają informacje nt.:
Podstawowych zasad funkcjonowania Komisji
Europejskiej
Podstawowych zasad funkcjonowania unii
gospodarczej i walutowej
Znaczenia UGW dla UE
Historii waluty euro i jej wyglądu

PROCEDURA
1. Prowadzący przedstawia
plan spotkania, dokonuje
wprowadzenia do tematu
lekcji, prezentuje kontekst
spotkania.
1. Prowadzący przedstawia
informacje ogólne

UWAGI METODYCZNE
Wprowadzenie

INNE UWAGI
- Załącznik 1 Prezentacja
multimedialna,
slajd 1

Wykład z elementami
dyskusji

- Załącznik 1 Prezentacja
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dotyczące Komisji
Europejskiej, jej zadań oraz
składu.

III.

1. Prowadzący przedstawia
10 priorytetów Komisji
Europejskiej.

Wykład

2. Prowadzący przedstawia
komisarzy
odpowiedzialnych za
priorytet.

Wykład

multimedialna ,
slajd 2-5
- Załącznik 2 –
Komisja
Europejska –
informacje
podstawowe
- Załącznik 1 Prezentacja
multimedialna ,
slajd 6
- Załącznik 1 –
Prezentacja
multimedialna,
slajd 7
- Załącznik 3 –
Odpowiedzialni
komisarze

3. Prowadzący przedstawia
Wykład
cytat Komisarza JeanClaude Junckera odnośnie
priorytetu.
1. Prowadzący tłumaczy
Wykład
dlaczego potrzebujemy unii
gospodarczej, walutowej
oraz wspólnej waluty, a
także jakie niosą ze sobą
korzyści.

- Załącznik 1 –
Prezentacja
multimedialna,
slajd 8
- Załącznik 1 –
Prezentacja
multimedialna,
slajd 9,10
- Załącznik 4 –
KE, Unia
gospodarcza oraz
walutowa oraz
euro

2. Prowadzący prezentuje
historię wspólnej waluty.

- Załącznik 1 –
Prezentacja
multimedialna,
slajd 11, 12
- Załącznik 5 –

IV.

Wykład
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Euro – krótka
historia

V.

3. Prowadzący prezentuje grupie Wykład, burza
wygląd monety euro (awers i
mózgów, elementy
rewers) oraz prosi o udzielenie dyskusji
odpowiedzi na dwa pytania
(Załącznik 6).

- Załącznik 1 –
Prezentacja
multimedialna,
slajd 13, 14
- Załącznik 6 –
Euro-wygląd

4. Prowadzący pokazuje uczniom
graf, na którym widać etapy
tworzenia unii gospodarczej i
walutowej.

- Załącznik 1 –
Prezentacja
multimedialna,
slajd 15

Wykład z elementami
dyskusji

1. Prowadzący rozdaje uczniom
Test sprawdzający
euro-quiz (Załącznik 7). Uczniowie wiedzę
mogą rozwiązywać go
indywidualnie lub grupowo.

Podsumowanie

- Załącznik 1 –
Prezentacja
multimedialna,
slajd 16
- Załącznik 7 –
Euro-quiz
- Załącznik 1 –
Prezentacja
multimedialna,
slajd 17

Wykaz załączników:
Załącznik 1 – Prezentacja 5 „Unia gospodarcza i walutowa"
Załącznik 2 – Komisja Europejska – informacje podstawowe
Załącznik 3 – Odpowiedzialni komisarze
Załącznik 4 – Komisja Europejska, Unia gospodarcza i walutowa oraz euro
Załącznik 5 - Euro – krótka historia
Załącznik 6 – Euro – wygląd
Załącznik 7 – Euro-quiz
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Wykaz przykładowych dodatkowych materiałów z których może korzystać
prowadzący/prowadząca i na podstawie których może przygotować się do zajęć:
Komisja Europejska, Unia gospodarcza i walutowa (ang.):
http://ec.europa.eu/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetaryunion_pl
Komisja Europejska, Unia gospodarcza i walutowa oraz euro:
https://europa.eu/european-union/file/297/download_pl?token=xGLzvg8z
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Załącznik 2
Komisja Europejska – informacje podstawowe
Informacje ogólne
Rola: Wspiera ogólne interesy UE, przedkładając wnioski ustawodawcze, egzekwując
prawo oraz realizując politykę i wykonując budżet UE.
Członkowie: Zespół (tzw. kolegium) komisarzy, po jednym z każdego kraju UE
Przewodniczący: Jean-Claude Juncker
Rok ustanowienia: 1958
Siedziba: Bruksela (Belgia)
Komisja jest politycznie niezależnym organem wykonawczym UE. Jako jedyna jest
odpowiedzialna za opracowywanie wniosków dotyczących nowych aktów prawa
unijnego. Ponadto wdraża decyzje Parlamentu Europejskiego i Rady UE.
Czym zajmuje się Komisja?
Przedkładanie nowych wniosków ustawodawczych
Komisja jest jedyną instytucją UE, która przedkłada projekty aktów prawnych
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie i która :



chroni interesy UE i jej obywateli w kwestiach, którymi nie można zająć się
skutecznie na szczeblu krajowym
gromadzi wszelkie szczegóły techniczne za pomocą konsultacji z ekspertami
i społeczeństwem.

Zarządzanie polityką UE i przydział środków finansowych




Wraz z Radą i Parlamentem Komisja określa priorytety dla wydatków UE.
Przygotowuje roczny budżet do zatwierdzenia przez Parlament i Radę.
Nadzoruje sposób wydawania środków finansowych pod czujnym okiem
Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.

Egzekwowanie prawa europejskiego


Wraz z Trybunałem Sprawiedliwości Komisja jest odpowiedzialna za
zapewnienie właściwego stosowania przepisów unijnych we wszystkich
państwach członkowskich.
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Reprezentowanie UE na arenie międzynarodowej




KE występuje w imieniu państw UE na forum organizacji międzynarodowych,
w szczególności w kwestiach dotyczących polityki handlowej i pomocy
humanitarnej.
W imieniu UE negocjuje również umowy międzynarodowe.

Skład Komisji Europejskiej
Skład
Polityczne składa się 28 komisarzy, po jednym z każdego państwa UE. Przewodniczący
Komisji Europejskiej decyduje o przydziale tek (obszarów polityki) poszczególnym
komisarzom.
W skład kolegium komisarzy wchodzą: przewodniczący Komisji, siedmiu
wiceprzewodniczących (w tym pierwszy wiceprzewodniczący i Wysoki Przedstawiciel
Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa) oraz 20 komisarzy
odpowiedzialnych za poszczególne dziedziny polityki.
Bieżącą działalnością Komisji zajmują się pracownicy Komisji (prawnicy, ekonomiści
itp.). Przydzieleni oni są do tzw. dyrekcji generalnych, z których każda odpowiada za
konkretny obszar polityki.
Mianowanie przewodniczącego KE
Kandydata na przewodniczącego przedstawiają przywódcy krajów UE na posiedzeniu
Rady Europejskiej, z uwzględnieniem wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego.
Kandydat musi mieć poparcie większości europosłów.
Wybór komisarzy
Proponowany przewodniczący Komisji wybiera, w oparciu o propozycje państw UE,
wiceprzewodniczących i pozostałych członków Komisji. Kandydatury komisarzy muszą
być zatwierdzone przez przywódców krajów UE na posiedzeniu Rady Europejskiej.
Każdy kandydat na komisarza występuje w Parlamencie Europejskim, gdzie przedstawia
swoje poglądy i odpowiada na pytania europosłów. Następnie Parlament decyduje w
głosowaniu, czy poprze skład nowej Komisji, który ostatecznie musi zostać
zatwierdzony większością kwalifikowaną przez Radę Europejską.
Kadencja obecnej Komisji trwa do 31 października 2019 r.
Opracowane na podstawie: https://europa.eu/european-union/about-eu/institutionsbodies/european-commission_pl#skład
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Załącznik 3
Odpowiedzialni komisarze
Valdis Dombrovskis – wiceprzewodniczący ds. euro i dialogu społecznego oraz
stabilności finansowej, usług finansowych i unii rynków kapitałowych

Marianne Thyssen – Zatrudnienie, sprawy społeczne, umiejętności, mobilność
pracowników

Pierre Moscovici – Sprawy gospodarcze i finansowe, podatki i cła

78

Załącznik 4
Komisja Europejska, Unia gospodarcza i walutowa oraz euro:
https://europa.eu/european-union/file/297/download_pl?token=xGLzvg8z
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Załącznik 5
Euro – krótka historia
Euro jest wspólną walutą używaną przez 19 państw członkowskich Unii Europejskiej,
które razem tworzą strefę euro. Wprowadzenie euro w 1999 r. było ważnym etapem
integracji europejskiej. Było to również jedno z ważniejszych osiągnięć UE: około 337.5
milionów obywateli UE posługuje się obecnie euro jako swoją walutą i odnosi związane
z tym korzyści, które zyskają jeszcze szerszy wymiar wraz z przyjęciem euro przez inne
kraje UE.
1 stycznia 1999 r. euro stało się oficjalną walutą 11 państw członkowskich, zastępując
dotychczasowe waluty krajowe – takie, jak marka niemiecka i frank francuski. Najpierw
wprowadzono je jako wirtualną walutę do płatności bezgotówkowych i do celów
rozliczeniowych, podczas gdy dotychczasowe waluty były nadal używane przy
płatnościach gotówkowych i jako tzw. „podjednostki” euro. Zaś 1 stycznia 2002 r. euro
pojawiło się w postaci fizycznej – jako banknoty i monety.
Euro nie jest walutą wszystkich państw członkowskich UE. Dwa kraje (Dania i Wielka
Brytania) uzgodniły w Traktacie „klauzulę nieprzystąpienia”, która zwalnia je
z uczestnictwa w strefie euro, podczas gdy inne (wielu spośród najnowszych członków
UE plus Szwecja) muszą jeszcze spełnić warunki przyjęcia wspólnej waluty. Kiedy już im
się to uda, ich krajową walutę zastąpi euro.
Źródło: Komisja Europejska
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Załącznik 6
Euro – wygląd
Nauczycie prezentuje uczniom slajd z awersem i rewersem monety euro, po czym zadaje
następujące pytania:
Pytanie 1: Dlaczego awers jest wspólny, a rewers różny w każdym kraju?
- Koncepcja wspólnych i narodowych stron monet euro ma odzwierciedlać ideę
integracji europejskiej (tj. jednoczenie się z zachowaniem różnic narodowych)
- „Spersonalizowane” rewersy mają zwiększyć stopień akceptacji przez mieszkańców UE
- Każda moneta euro - bez względu na stronę narodową - jest prawnym środkiem
płatniczym w całej strefie euro, a nie tylko w państwie członkowskim, w którym została
wyemitowana
Źródło: NBP

Pytanie 2: Gdyby Polska wprowadziła euro, kto lub co znalazło by się na rewersie?
Pozwól uczniom uruchomić wyobraźnię. Muszą oni jednak pamiętać o kilku zasadach
dotyczących stron narodowych:
- Na rewersach monet znajdują się ikony i motywy ważne dla danego państwa
- Niektóre państwa używają tego samego motywu dla każdego nominału, inne używają
różnych motywów dla różnych nominałów
- Na rewersie możne znajdować się postać (np. Król Albert II w Belgii, papież Franciszek
w Watykanie) lub symbol (harfa w Irlandii)
- W każdym przypadku na rewersie musi się znaleźć 12 unijnych gwiazdek
- Państwa nie mogą zmieniać projektu swoich monet, pod warunkiem iż moneta
pokazuje głowę państwa. W tej sytuacji projekt zmienia się wraz ze zmianą rządzącego
- Projekty zmieniają się co 15 lat
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Załącznik 7
Euro-quiz
Dla ucznia

1. Wielka Brytania znajduje się w strefie Euro
a) Prawda
b) Fałsz
2.
a)
b)
c)
d)

Co ile lat państwa mogą zmieniać projekt stron narodowych?
Co 3 lata
Co 5 lat
Co 15 lat
Nie mogą. Raz zaprojektowany pieniądz ma służyć na zawsze

3. Czy państwa mogą używać tego samego symbolu na wszystkich
nominałach?
a) Tak
b) Nie
4.
a)
b)
c)
d)

Który traktat zapoczątkował unię gospodarczą i walutową?
Traktat Paryski
Traktat z Amsterdamu
Traktat z Maastricht
Traktat Lizboński

5.
a)
b)
c)
d)

W ilu państwach funkcjonuje euro?
4
19
25
28

6.
a)
b)
c)
d)

Który komisarz jest odpowiedzialny za euro?
Elżbieta Bieńkowska
Valdis Dombrovskis
Jean-Claude Juncker
Carlos Moedas
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7.
a)
b)
c)
d)

Euro w postaci fizycznej pojawiło się w:
1957 r.
1992 r.
1999 r
2002 r.

8. Podkreśl zdanie prawdziwe
a) Mennice narodowe państw członkowskich są odpowiedzialne za bicie monet oraz
drukowanie banknotów
b) Europejski Bank Centralny jest odpowiedzialny za bicie monet, za drukowanie
banknotów odpowiadają mennice narodowe krajów członkowskich
c) Europejski Bank Centralny jest odpowiedzialny za drukowanie banknotów, za
bicie monet odpowiadają narodowe mennice krajów członkowskich
d) Europejski Bank Centralny jest odpowiedzialny za bicie monet oraz drukowanie
banknotów

Dla prowadzącego
Odpowiedzi: 1b, 2c, 3a, 4c, 5b, 6b, 7d, 8c
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SCENARIUSZ 6
Opis
TEMAT:

Umowa o wolnym handlu UE - USA

RODZAJ SPOTKANIA

Wykład z elementami warsztatu

AUTOR/AUTORKA:
GRUPA ODBIORCÓW

CZAS REALIZACJI:
METODY PRACY:
FORMY PRACY:
ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

CEL OGÓLNY:

CELE SZCZEGÓŁOWE

ETAPY
I.

II.

Sylwia K. Mazur, e-mail: europedirectrzeszow@wsiz.rzeszow.pl
Uczniowie szkół gimnazjalnych
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
45 – 60 minut
Metoda podająca, metoda problemowa, metoda
programowana
Analiza przypadku, praca indywidualna, praca
w grupach, prezentacja uzyskanych umiejętności,
rozwiązywanie testu
Prezentacja multimedialna, projektor multimedialny
laptop/komputer (z dostępem do Internetu), głośniki,
ekran, tablica/flipchart, pisaki,
Przybliżenie uczniom szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych priorytetu Komisji Europejskiej
UMOWA O WOLNYM HANDLU UE-USA.
W trakcie spotkania uczniowie poznają informacje nt.:
Podstawowych zasad funkcjonowania Komisji
Europejskiej
Znaczenia umowy o wolnym handlu pomiędzy UE a
USA
Skutkach tej umowy
Mitów, które narosły wokół umowy i procesu
negocjacji

PROCEDURA
1. Prowadzący przedstawia
plan spotkania, dokonuje
wprowadzenia do tematu
lekcji, prezentuje kontekst
spotkania.
1. Prowadzący przedstawia
informacje ogólne

UWAGI METODYCZNE
Wprowadzenie

INNE UWAGI
- Załącznik 1 Prezentacja
multimedialna ,
slajd 1

Wykład z elementami
dyskusji

- Załącznik 1 Prezentacja
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dotyczące Komisji
Europejskiej, jej zadań oraz
składu.

III.

IV.

multimedialna,
slajd 2-5
- Załącznik 2 –
Komisja
Europejska –
informacje
podstawowe
- Załącznik 1 Prezentacja
multimedialna,
slajd 6

1. Prowadzący przedstawia
10 priorytetów Komisji
Europejskiej.

Wykład

2. Prowadzący przedstawia
komisarzy
odpowiedzialnych za
priorytet.

Wykład

- Załącznik 1 –
Prezentacja
multimedialna,
slajd 7
- Załącznik 3 –
Odpowiedzialni
komisarze

3. Prowadzący przedstawia
cytat Komisarza JeanClaude Junckera odnośnie
priorytetu.
1. Wybrani uczniowie
odczytują fragmenty
wypowiedzi
przedsiębiorców unijnych
nt. potrzeby zawarcia
układu z USA.

Wykład

- Załącznik 1 –
Prezentacja
multimedialna,
slajd 8
- Załącznik 1 –
Prezentacja
multimedialna,
slajd 9

2. Prowadzący prezentuje
dane dotyczące relacji
handlowych z USA.
Uczniowie odczytują
wiadomości z infografik.

Wykład z elementami
dyskusji, praca z
danymi

Praca z tekstem

- Załącznik 1 –
Prezentacja
multimedialna,
slajd 10, 11
- Załącznik 4 –
TTIP – informacje
podstawowe
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3. Prowadzący prezentuje
podstawowe informacje
dotyczące TTIP.

Wykład

- Załącznik 1 –
Prezentacja
multimedialna,
slajd 12
- Załącznik 4 –
TTIP – informacje
podstawowe

4. Prowadzący prezentuje
uczniom sylwetki głównych
negocjatorów oraz opowiada o
procesie negocjacyjnym.

Wykład

- Załącznik 1 –
Prezentacja
multimedialna,
slajd 13
- Załącznik 5 –
Negocjacje

5. Prowadzący prezentuje
informacje nt. skutków i
korzyści, które przyniesie
umowa, zarówno dla osób
indywidualnych, jak i dla
przedsiębiorców.

Wykład z elementami
dyskusji

- Załącznik 1 –
Prezentacja
multimedialna,
slajd 14-16

6. Prowadzący prezentuje
największe mity dotyczące
umowy oraz negocjacji.

Wykład z elementami
dyskusji

- Załącznik 1 –
Prezentacja
multimedialna,
slajd 17 -19
- Załącznik 6 –
Fakty i mity o
TTIP
- Załącznik 1 –
Prezentacja
multimedialna,
slajd 20
- Załącznik 7 –
Debata
oksfordzka
- Załącznik 1 –
Prezentacja
multimedialna,
slajd 21

Debata oksfordzka

V.

1. Debata oksfordzka, która
odbywa się jako podsumowanie
zajęć lub jako kontynuacja zajęć

VI.

Podsumowanie
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Wykaz załączników:
Załącznik 1 – Prezentacja 6 „Umowa o wolnym handlu UE-USA"
Załącznik 2 – Komisja Europejska – informacje podstawowe
Załącznik 3 – Odpowiedzialni komisarze
Załącznik 4 – TTIP – informacje podstawowe
Załącznik 5 - Negocjacje
Załącznik 6 – Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Fakty i Mity o TTIP
Załącznik 7 – Debata oksfordzka
Wykaz przykładowych dodatkowych materiałów z których może korzystać
prowadzący/prowadząca i na podstawie których może przygotować się do zajęć:
Komisja Europejska, Umowa o wolnym handlu UE-USA (ang.):
http://ec.europa.eu/priorities/balanced-eu-us-free-trade-agreement_pl
Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Fakty i Mity o TTIP:
https://www.msz.gov.pl/resource/e25c6976-65f6-40e7-b8ab0773ae36b4ca:JCR
Komisja Europejska, 10 największych mitów o TTIP :
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/june/tradoc_153509.pdf
Adam Szejnfeld, TTIP. Rewolucja w światowym handlu, Instytut Obwatelski:
http://www.instytutobywatelski.pl/wpcontent/uploads/2016/05/Analiza_Adam-Szejnfeld_TTIP.pdf
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Załącznik 2
Komisja Europejska – informacje podstawowe
Informacje ogólne
Rola: Wspiera ogólne interesy UE, przedkładając wnioski ustawodawcze, egzekwując
prawo oraz realizując politykę i wykonując budżet UE.
Członkowie: Zespół (tzw. kolegium) komisarzy, po jednym z każdego kraju UE
Przewodniczący: Jean-Claude Juncker
Rok ustanowienia: 1958
Siedziba: Bruksela (Belgia)
Komisja jest politycznie niezależnym organem wykonawczym UE. Jako jedyna jest
odpowiedzialna za opracowywanie wniosków dotyczących nowych aktów prawa
unijnego. Ponadto wdraża decyzje Parlamentu Europejskiego i Rady UE.
Czym zajmuje się Komisja?
Przedkładanie nowych wniosków ustawodawczych
Komisja jest jedyną instytucją UE, która przedkłada projekty aktów prawnych
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie i która :



chroni interesy UE i jej obywateli w kwestiach, którymi nie można zająć się
skutecznie na szczeblu krajowym
gromadzi wszelkie szczegóły techniczne za pomocą konsultacji z ekspertami
i społeczeństwem.

Zarządzanie polityką UE i przydział środków finansowych




Wraz z Radą i Parlamentem Komisja określa priorytety dla wydatków UE.
Przygotowuje roczny budżet do zatwierdzenia przez Parlament i Radę.
Nadzoruje sposób wydawania środków finansowych pod czujnym okiem
Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.

Egzekwowanie prawa europejskiego


Wraz z Trybunałem Sprawiedliwości Komisja jest odpowiedzialna za
zapewnienie właściwego stosowania przepisów unijnych we wszystkich
państwach członkowskich.
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Reprezentowanie UE na arenie międzynarodowej




KE występuje w imieniu państw UE na forum organizacji międzynarodowych,
w szczególności w kwestiach dotyczących polityki handlowej i pomocy
humanitarnej.
W imieniu UE negocjuje również umowy międzynarodowe.

Skład Komisji Europejskiej
Skład
Polityczne składa się 28 komisarzy, po jednym z każdego państwa UE. Przewodniczący
Komisji Europejskiej decyduje o przydziale tek (obszarów polityki) poszczególnym
komisarzom.
W skład kolegium komisarzy wchodzą: przewodniczący Komisji, siedmiu
wiceprzewodniczących (w tym pierwszy wiceprzewodniczący i Wysoki Przedstawiciel
Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa) oraz 20 komisarzy
odpowiedzialnych za poszczególne dziedziny polityki.
Bieżącą działalnością Komisji zajmują się pracownicy Komisji (prawnicy, ekonomiści
itp.). Przydzieleni oni są do tzw. dyrekcji generalnych, z których każda odpowiada za
konkretny obszar polityki.
Mianowanie przewodniczącego KE
Kandydata na przewodniczącego przedstawiają przywódcy krajów UE na posiedzeniu
Rady Europejskiej, z uwzględnieniem wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego.
Kandydat musi mieć poparcie większości europosłów.
Wybór komisarzy
Proponowany przewodniczący Komisji wybiera, w oparciu o propozycje państw UE,
wiceprzewodniczących i pozostałych członków Komisji. Kandydatury komisarzy muszą
być zatwierdzone przez przywódców krajów UE na posiedzeniu Rady Europejskiej.
Każdy kandydat na komisarza występuje w Parlamencie Europejskim, gdzie przedstawia
swoje poglądy i odpowiada na pytania europosłów. Następnie Parlament decyduje w
głosowaniu, czy poprze skład nowej Komisji, który ostatecznie musi zostać
zatwierdzony większością kwalifikowaną przez Radę Europejską.
Kadencja obecnej Komisji trwa do 31 października 2019 r.
Opracowane na podstawie: https://europa.eu/european-union/about-eu/institutionsbodies/european-commission_pl#skład
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Załącznik 3
Odpowiedzialni komisarze
Cecilia Malmström – Handel

Frans Timmermans – lepsze stosowanie prawa, stosunki międzyinstytucjonalne,
praworządność i Karta praw podstawowych
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Załącznik 4
TTIP – informacje podstawowe
Unia Europejska prowadzi aktualnie negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi dotyczące
porozumienia o handlu i inwestycjach – transatlantyckiego partnerstwa w dziedzinie
handlu i inwestycji (ang. Transatlantic Trade and Investment Partnership – TTIP).
TTIP ma przynieść obywatelom i firmom korzyści w postaci:
- otwarcia amerykańskiego rynku dla europejskich przedsiębiorstw
- ograniczenia formalności administracyjnych, jakich muszą dopełniać eksporterzy
- ustanowienia nowych przepisów, które ułatwią eksport, import oraz inwestowanie za
granicą na uczciwych warunkach.
Skutki
Europa stoi w tej chwili w obliczu dużych wyzwań. Musimy:
- doprowadzić do ożywienia europejskiej gospodarki
- odpowiedzieć na konflikty przy naszych granicach
- dostosować się do gospodarki innych, wschodzących krajów spoza Europy
- utrzymać swoje wpływy na arenie międzynarodowej.
Niezależne badania wskazują i doświadczeń związanych z wcześniejszymi
partnerstwami handlowymi wynika, że TTIP mogłoby pomóc w osiągnięciu tych celów,
ponieważ pozwoliłoby:
- tworzyć miejsca pracy i stymulować wzrost gospodarczy w całej UE
- obniżyć ceny zakupów i doprowadzić do powiększenia oferty.
TTIP może również umożliwić UE:
- wpływanie na zasady rządzące światowym handlem
- propagowanie europejskich wartości na całym świecie.
Porozumienie TTIP nie może jednak zostać zawarte za wszelką cenę.. I to naturalne, że
obywatele mają pytania i obawy co do tych negocjacji. Naszym zadaniem jest to
zrozumieć i odnieść się do tych wątpliwości.
Jest oczywiste, iż Komisja Europejska musi zagwarantować:
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Aby produkty importowane do UE spełniały surowe normy unijne, które:
- chronią zdrowie i bezpieczeństwo ludności oraz środowisko naturalne
- przynoszą społeczeństwu inne korzyści.
Aby kraje UE w pełni zachowały swoje prawo do:
- przyjmowania przepisów lub ustaw chroniących ludzi i środowisko
- zarządzania usługami publicznymi według własnego uznania
W 2013 r. kraje UE udzieliły Komisji mandatu do prowadzenia negocjacji w sprawie
TTIP.
Teraz uczestniczą one w tych negocjacjach wraz z:
- Parlamentem Europejskim
- przedsiębiorstwami i związkami zawodowymi
- konsumentami, przedstawicielami sektora zdrowia i innych grup interesu publicznego
- obywatelami.
Kiedy gotowa będzie ostateczna wersja porozumienia, decyzję o jego przyjęciu podejmą
rządy krajów UE oraz posłowie do Parlamentu Europejskiego.
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Załącznik 5
Negocjacje
Negocjacje handlowe w imieniu UE i jej 28 państw członkowskich prowadzi Komisja
Europejska. Skuteczniej jest przemawiać jednym głosem reprezentującym 500 milionów
ludzi, niż gdyby każdy kraj UE miał próbować negocjować na własną rękę.
Stronę UE reprezentuje komisarz ds. handlu. Komisarzowi towarzyszą zespoły
negocjatorów i ekspertów z różnych działów Komisji, zajmujących się np. rolnictwem,
zdrowiem publicznym oraz małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Zespół negocjacyjny
Komisji korzysta podczas negocjacji z wytycznych, jakie dostaje od rządów 28 państw
członkowskich UE, które spotykają się na forum Rady. Podczas całego procesu
negocjacyjnego Komisja konsultuje się z Radą i przekazuje sprawozdania Parlamentowi
Europejskiemu.
Komisja prowadzi również szeroko zakrojone konsultacje z przedstawicielami
społeczeństwa obywatelskiego. Są to:
- organizacje pozarządowe
- organizacje przedsiębiorców
- grupy zajmujące się zdrowiem publicznym
- organizacje ekologiczne
- organizacje działające na rzecz praw zwierząt
- grupy religijne
- stowarzyszenia konsumentów
- związki zawodowe
- stowarzyszenia branżowe
Stronę USA reprezentują przedstawiciel USA ds. handlu i jego zespół.
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Załącznik 6
Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Fakty i Mity o TTIP:
https://www.msz.gov.pl/resource/e25c6976-65f6-40e7-b8ab-0773ae36b4ca:JCR
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Załącznik 7
Debata oksfordzka
Centrum Edukacji Obywatelskiej, Debata Oksfordzka:
http://www.ceo.org.pl/pl/sejmmlodziezy/news/debata-oksfordzka-0
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SCENARIUSZ 7
Opis
TEMAT:

Sprawiedliwość i prawa podstawowe

RODZAJ SPOTKANIA

Wykład z elementami warsztatu

AUTOR/AUTORKA:
GRUPA ODBIORCÓW

CZAS REALIZACJI:
METODY PRACY:
FORMY PRACY:
ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

CEL OGÓLNY:

CELE SZCZEGÓŁOWE

Sylwia K. Mazur, e-mail: europedirectrzeszow@wsiz.rzeszow.pl
Uczniowie szkół gimnazjalnych
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
45 – 60 minut
Metoda podająca, metoda problemowa, metoda
programowana
Analiza przypadku, praca indywidualna, praca
w grupach, prezentacja uzyskanych umiejętności
Prezentacja multimedialna, projektor multimedialny
laptop/komputer (z dostępem do Internetu), głośniki,
ekran, tablica/flipchart, pisaki, kartki papieru, kopie
tekstu
Przybliżenie uczniom szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych priorytetu Komisji Europejskiej
SPRAWIEDLIWOŚĆ I PRAWA PODSTAWOWE ze
szczególnym uwzględnieniem tematyki bezpieczeństwa.
W trakcie spotkania uczniowie poznają informacje nt.:
Podstawowych zasad funkcjonowania Komisji
Europejskiej
Istotności praw podstawowych dla tożsamości
Europejczyka
Zagrożeń terrorystycznych
Zjawisku przestępczości zorganizowanej
Zagrożeń związanych z cyberprzestępczością
Funkcjonowania Europolu

ETAPY PROCEDURA
I.
1. Prowadzący przedstawia
plan spotkania, dokonuje
wprowadzenia do tematu
lekcji, prezentuje kontekst

UWAGI METODYCZNE
Wprowadzenie

INNE UWAGI
- Załącznik 1 Prezentacja
multimedialna,
slajd 1
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spotkania.

II.

III.

1. Prowadzący przedstawia
informacje ogólne
dotyczące Komisji
Europejskiej, jej zadań oraz
składu.

Wykład z elementami
dyskusji

- Załącznik 1 Prezentacja
multimedialna,
slajd 2-5
- Załącznik 2 –
Komisja
Europejska –
informacje
podstawowe
- Załącznik 1 Prezentacja
multimedialna,
slajd 6

1. Prowadzący przedstawia
10 priorytetów Komisji
Europejskiej.

Wykład

2. Prowadzący przedstawia
komisarzy
odpowiedzialnych za
priorytet.

Wykład

- Załącznik 1 –
Prezentacja
multimedialna,
slajd 7
- Załącznik 3 –
Odpowiedzialni
komisarze

3. Prowadzący przedstawia
cytat Komisarza JeanClaude Junckera odnośnie
priorytetu.
1. Prowadzący prezentuje
istotność priorytetu oraz
cele jego ustanowienia.

Wykład

- Załącznik 1 –
Prezentacja
multimedialna,
slajd 8
- Załącznik 1 –
Prezentacja
multimedialna,
slajd 9, 10

2. Prowadzący dzieli grupy na
podgrupy 3-5 osobowe.
Każda z podgrup
prezentuje odpowiedzi na
zadane pytania (Załącznik

Praca w grupie, burza
mózgów, elementy
dyskusji

Wykład

IV.
- Załącznik 1 –
Prezentacja
multimedialna,
slajd 11
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4).

3. Prowadzący prezentuje
informacje dotyczące
terroryzmu jako wyzwania
XXI w. oraz prezentuje
działania Unii w zakresie
zwalczania terroryzmu.

VII.

- Załącznik 4 –
Burza mózgów
Wykład z elementami
dyskusji

- Załącznik 1 –
Prezentacja
multimedialna,
slajd 12, 13

4. Prowadzący rozdaje teksty
(Załącznik 5)z informacjami
ogólnymi dotyczącymi
Europolu. Każdy uczeń po
zapoznaniu się z tekstem musi
udzielić odpowiedzi na pytania
zaprezentowane w tekście

Praca z tekstem

- Załącznik 1 –
Prezentacja
multimedialna,
slajd 14
- Załącznik 5 –
Europol –
informacje ogólne

5. Prowadzący wskazuje na
działania Unii Europejskiej w
zakresie zwalczania
przedsiębiorczości
zorganizowanej

Wykład z elementami
dyskusji

- Załącznik 1 –
prezentacja
multimedialna,
slajd 15

6. Prowadzący wskazuje na
działania Unii związane z
walką z cyberprzestępczością

Wykład z elementami
dyskusji

- Załącznik 1 –
prezentacja
multimedialna,
slajd 16
- Załącznik 1 –
Prezentacja
multimedialna,
slajd 17

Podsumowanie

Wykaz załączników:
Załącznik 1 – Prezentacja 7 „Sprawiedliwość i prawa podstawowe"
Załącznik 2 – Komisja Europejska – informacje podstawowe
Załącznik 3 – Odpowiedzialni komisarze
Załącznik 4 – Burza mózgów
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Załącznik 5 – Praca z tekstem

Wykaz przykładowych dodatkowych materiałów z których może korzystać
prowadzący/prowadząca i na podstawie których może przygotować się do zajęć:
Komisja Europejska, Sprawiedliwość i prawa podstawowe: Komisja Europejska,
Sprawiedliwość i prawa podstawowe (ang.):
http://ec.europa.eu/priorities/justice-and-fundamental-rights_pl
Komisja Europejska Prawa Podstawowe:
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/index_pl.htm
Europa.eu, Prawa podstawowe: https://ejustice.europa.eu/content_fundamental_rights-176-pl.do
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Załącznik 2
Komisja Europejska – informacje podstawowe
Informacje ogólne
Rola: Wspiera ogólne interesy UE, przedkładając wnioski ustawodawcze, egzekwując
prawo oraz realizując politykę i wykonując budżet UE.
Członkowie: Zespół (tzw. kolegium) komisarzy, po jednym z każdego kraju UE
Przewodniczący: Jean-Claude Juncker
Rok ustanowienia: 1958
Siedziba: Bruksela (Belgia)
Komisja jest politycznie niezależnym organem wykonawczym UE. Jako jedyna jest
odpowiedzialna za opracowywanie wniosków dotyczących nowych aktów prawa
unijnego. Ponadto wdraża decyzje Parlamentu Europejskiego i Rady UE.
Czym zajmuje się Komisja?
Przedkładanie nowych wniosków ustawodawczych
Komisja jest jedyną instytucją UE, która przedkłada projekty aktów prawnych
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie i która :



chroni interesy UE i jej obywateli w kwestiach, którymi nie można zająć się
skutecznie na szczeblu krajowym
gromadzi wszelkie szczegóły techniczne za pomocą konsultacji z ekspertami
i społeczeństwem.

Zarządzanie polityką UE i przydział środków finansowych




Wraz z Radą i Parlamentem Komisja określa priorytety dla wydatków UE.
Przygotowuje roczny budżet do zatwierdzenia przez Parlament i Radę.
Nadzoruje sposób wydawania środków finansowych pod czujnym okiem
Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.

Egzekwowanie prawa europejskiego


Wraz z Trybunałem Sprawiedliwości Komisja jest odpowiedzialna za
zapewnienie właściwego stosowania przepisów unijnych we wszystkich
państwach członkowskich.
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Reprezentowanie UE na arenie międzynarodowej




KE występuje w imieniu państw UE na forum organizacji międzynarodowych,
w szczególności w kwestiach dotyczących polityki handlowej i pomocy
humanitarnej.
W imieniu UE negocjuje również umowy międzynarodowe.

Skład Komisji Europejskiej
Skład
Polityczne składa się 28 komisarzy, po jednym z każdego państwa UE. Przewodniczący
Komisji Europejskiej decyduje o przydziale tek (obszarów polityki) poszczególnym
komisarzom.
W skład kolegium komisarzy wchodzą: przewodniczący Komisji, siedmiu
wiceprzewodniczących (w tym pierwszy wiceprzewodniczący i Wysoki Przedstawiciel
Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa) oraz 20 komisarzy
odpowiedzialnych za poszczególne dziedziny polityki.
Bieżącą działalnością Komisji zajmują się pracownicy Komisji (prawnicy, ekonomiści
itp.). Przydzieleni oni są do tzw. dyrekcji generalnych, z których każda odpowiada za
konkretny obszar polityki.
Mianowanie przewodniczącego KE
Kandydata na przewodniczącego przedstawiają przywódcy krajów UE na posiedzeniu
Rady Europejskiej, z uwzględnieniem wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego.
Kandydat musi mieć poparcie większości europosłów.
Wybór komisarzy
Proponowany przewodniczący Komisji wybiera, w oparciu o propozycje państw UE,
wiceprzewodniczących i pozostałych członków Komisji. Kandydatury komisarzy muszą
być zatwierdzone przez przywódców krajów UE na posiedzeniu Rady Europejskiej.
Każdy kandydat na komisarza występuje w Parlamencie Europejskim, gdzie przedstawia
swoje poglądy i odpowiada na pytania europosłów. Następnie Parlament decyduje w
głosowaniu, czy poprze skład nowej Komisji, który ostatecznie musi zostać
zatwierdzony większością kwalifikowaną przez Radę Europejską.
Kadencja obecnej Komisji trwa do 31 października 2019 r.
Opracowane na podstawie: https://europa.eu/european-union/about-eu/institutionsbodies/european-commission_pl#skład
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Załącznik 3
Odpowiedzialni komisarze
Frans Timmermans – lepsze stosowanie prawa, stosunki międzyinstytucjonalne,
praworządność i Karta praw podstawowych

Věra Jourová – Sprawiedliwość, konsumenci, równouprawnienie płci
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Załącznik 4
Burza mózgów
Pytanie: Kiedy pojawia się agresja i terror? Jak można im skutecznie zapobiegać?
Podziel grupę na 3-5–osobowe zespoły. Każda grupa powinna zapisywać swoje
odpowiedzi na kartce. Na wykonanie zadania uczniowie mają 5 minut. Po dyskusji
przedstawiciele grup prezentują wnioski klasie.
Materiał pomocniczy
Źródło: http://kultbezp.ciop.pl/
Terroryzm - metoda działania polegająca na przemocy wobec pojedynczych osób
aparatu władzy (terroryzm indywidualny) lub wobec przypadkowych członków
społeczeństwa, przez zamachy na urzędy, lokale publiczne, koszary (terroryzm
zbiorowy).
Empatia -przypisanie innej osobie uczuć, jakie by ktoś żywił będąc w sytuacji tej osoby;
uczuciowe utożsamianie się z inną osobą i wywoływanie w sobie uczucia, które ona
przeżywa. Liczne rozważania nad empatią wprowadzają nas w zagadnienia zachowania
moralnego. Zachowanie oceniane jest jako dobre lub jako złe, w zależności od tego, jaki
przyniesie rezultat, w odniesieniu do innych prób. Poznawcza teoria rozwoju moralnego
sugeruje, że poziom sądów moralnych (osiągany indywidualnie) jest funkcją różnych
czynników społecznych i poznawczych. Jednym z takich czynników jest przyjmowanie
(odgrywanie) roli (poznawczy składnik empatii); zdolność do przyjmowania roli innych
pozwala na wzrost wzajemnego szacunku i uczucia wzajemności.
Frustracja - zawód, rozczarowanie, stan przykrego napięcia emocjonalnego wywołany
niemożliwością zaspokojenia przez jednostkę jakiejś potrzeby, charakteryzujący się
przygnębieniem, prowadzący często do dezorganizacji funkcji psychicznych
i organicznych. Występuje łącznie z agresją, bardzo łatwo przeradza się w terroryzm.
Agresja - zachowanie zmierzające do wywołania niezadowolenia lub gniewu na osobach
lub rzeczach.
Kiedy pojawia się agresja, terror?
- poczucie krzywdy,
- pojawiająca się frustracja, trudności przy realizacji celu,
- poczucie, że posiada się mniej niż się zasługuje,
- poczucie zagrożenia osobistej godności,
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- pragnienie odwetu.
Terroryzm był stosowany od wieków jako metoda walki politycznej (asasyni w XI w.).
Na szerszą skalę działalność terrorystyczna rozwinęła się w XIX wieku, w związku
z ukształtowaniem się doktryny i ruchu anarchizmu. Powstały wyspecjalizowane
bojówki, związane z partiami politycznymi. Akty terroryzmu usprawiedliwiano niekiedy
koniecznością.
Współcześnie często pojawia się także terroryzm państwowy, czyli pozaprawna
przemoc ze strony agend rządowych. Celem działania terrorystów jest destabilizacja
władzy przez zastraszenie ludzi biorących udział w jej sprawowaniu. W XX wieku
terroryzm stał się jedną z najczęstszych metod walki, a coraz większą liczbę ofiar
stanowią ludzie przypadkowi. Zamachy terrorystyczne bywały bezpośrednią przyczyną
kataklizmów dziejowych, np. zamach sarajewski. Terroryzm był metodą działania
organizacji żydowskich przed powstaniem państwa Izrael (Irgun).
Obecnie stosują go m.in.:
- fundamentaliści islamscy,
- Al. Kaida,
- Dżihad,
- Hezbollah,
- Organizacja Wyzwolenia Palestyny,
- Irlandzka Armia Republikańska,
- ETA działająca wśród Basków w Hiszpanii.
Terroryzm wspierany był przez szereg państw, również dawnego bloku sowieckiego,
w których szkolono terrorystów, dostarczano im broni i materiałów wybuchowych.
Istnieje w Ameryce Łacińskiej, np.:
- Tupamaros w Urugwaju,
- Świetlisty Szlak (Sendero Luminoso) w Peru.
W Pakistanie i Afganistanie działali Talibowie, a więc wychowankowie szkół
koranicznych. Reżim Talibów zakazuje kobietom edukacji i pracy zarobkowej, nakazuje,
aby ciało kobiety było całe zakryte, ogranicza pomoc medyczną. Ponadto kobietom
groziła kara śmierci za:
- cudzołóstwo - przez ukamienowanie,

104

- homoseksualizm - przez zmiażdżenie oraz wkopanie do ziemi,
- za zmianę wyznania na chrześcijaństwo lub judaizm.
Mężczyznom zaś zakazano obcinania brody.
Istnieje możliwość nadzwyczajnego zdarzenia radiacyjnego w wyniku zamachu
terrorystów, dysponujących większą ilością substancji promieniotwórczych lub
ładunkiem jądrowym. Zapobieganie takim zdarzeniom, to zaostrzenie reżimu kontroli
i ochrony fizycznej miejsc, z których mogłyby się dostać w niepowołane ręce materiały
promieniotwórcze, rozszczepialne. Do działań zapobiegawczych należy zaliczyć
przeciwdziałanie nielegalnemu obrotowi tymi materiałami, łącznie z kontrolą przejść
granicznych.
Niezależnie od wielkiej wagi, jaką w wielu krajach przywiązuje się do tych zagadnień
i stale doskonalonego systemu kontroli magazynów, źródeł i obiektów jądrowych,
należy założyć, że istnieje prawdopodobieństwo, iż np. ładunki jądrowe już znajdują się
w posiadaniu osób, które nie zawahają się, jak to wykazały niektóre zamachy
terrorystyczne ostatnich lat, przed ich użyciem nawet w dużych miastach.
Zagrożenie to stwarza zupełnie nowe wyzwanie dla policji i obrony cywilnej. Różni się
ono od zagrożeń w czasie konfliktu militarnego, gdyż może nastąpić bez żadnej
zapowiedzi, bez żadnych sygnałów powodujących mobilizację „zaatakowanej"
społeczności. Państwa powołały stosowne służby antyterrorystyczne, które mają
przeciwdziałać i zapobiegać terroryzmowi.
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Załącznik 5
Praca z tekstem
Europol – informacje podstawowe
Europejski Urząd Policji (Europol) to unijna agencja egzekwowania prawa, której
zadaniem jest zwiększanie poziomu bezpieczeństwa w Europie poprzez zapewnianie
pomocy organom ścigania w państwach członkowskich UE.
Zakres działalności
Z racji tego, że zajmuje on centralne miejsce w europejskiej strukturze bezpieczeństwa,
Europol oferuje wyjątkowy zakres usług. Obejmują one:
- wsparcie w zakresie operacji egzekwowania prawa w terenie
- platformę wymiany informacji na temat działalności przestępczej
- ośrodek wiedzy specjalistycznej z zakresu ścigania.
Europol zatrudnia około 100 analityków kryminalnych, którzy należą do najlepiej
wyszkolonych w Europie. Dzięki temu agencja jest jednym z największych centrów
wiedzy specjalistycznej i umiejętności w tej dziedzinie w UE. Do wspierania krajowych
organów ścigania analitycy każdego dnia wykorzystują najnowocześniejsze narzędzia.
Aby zapewnić partnerom krajowym lepszy ogląd problemów, z jakimi Europol ma do
czynienia, agencja regularnie opracowuje długoterminowe analizy dotyczące
przestępczości i terroryzmu.
Struktura
Na czele Europolu stoi dyrektor, który jest prawnym przedstawicielem Europolu i jest
powoływany przez Radę UE.
Zarząd Europolu wydaje strategiczne wytyczne i nadzoruje realizację zadań Europolu.
W jego skład wchodzi po jednym przedstawicielu wyższego szczebla z każdego państwa
członkowskiego UE oraz przedstawiciel Komisji Europejskiej.
W każdym państwie działa jednostka krajowa Europolu, która jest łącznikiem między
Europolem a innymi agencjami krajowymi.
Metody działania
Bieżąca działalność Europolu jest oparta na jego strategii. Konkretne cele przedstawiono
w rocznym programie prac Europolu.
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W 2010 r. UE ustanowiła wieloletni cykl polityki, aby zapewnić skuteczną współpracę
między krajowymi organami ścigania i innymi organami (w UE i poza nią) w zakresie
zwalczania poważnej przestępczości międzynarodowej i zorganizowanej.
Podstawą tej współpracy jest ocena zagrożenia
przestępczością (SOCTA) opracowywana przez Europol.

poważną

i

zorganizowaną

Korzyści
Organom ścigania, które mogą w każdej chwili otrzymać wsparcie operacyjne.
Resortom rządowym i prywatnym spółkom, które działają we współpracy z Europolem.
Państwom członkowskim UE, które otrzymują wsparcie w trakcie dochodzeń, działań
operacyjnych i projektów służących przeciwdziałaniu zagrożeniom kryminalnym).
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SCENARIUSZ 8
Opis
TEMAT:

Imigracja

RODZAJ SPOTKANIA

Wykład z elementami warsztatu

AUTOR/AUTORKA:
GRUPA ODBIORCÓW

CZAS REALIZACJI:
METODY PRACY:
FORMY PRACY:
ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

CEL OGÓLNY:

CELE SZCZEGÓŁOWE

Sylwia K. Mazur, e-mail: europedirectrzeszow@wsiz.rzeszow.pl
Uczniowie szkół gimnazjalnych
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
45 – 60 minut
Metoda podająca, metoda problemowa, metoda
programowana
Analiza przypadku, praca indywidualna, praca
w grupach, prezentacja uzyskanych umiejętności
Prezentacja multimedialna, projektor multimedialny
laptop/komputer (z dostępem do Internetu), głośniki,
ekran, tablica/flipchart, pisaki, kartki papieru,
Przybliżenie uczniom szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych priorytetu Komisji Europejskiej
IMIGRACJE.
W trakcie spotkania uczniowie poznają informacje nt.:
Podstawowych zasad funkcjonowania Komisji
Europejskiej
Istotności wspólnej polityki imigracyjnej
Różnicy określenia imigrant od uchodźca
Przyczyn migracji do Europy
Kryzysu migracyjnego oraz Wspólnego Europejskiego
Systemu Azylowego
Europejskiego programu w zakresie migracji

ETAPY PROCEDURA
I.
1. Prowadzący przedstawia
plan spotkania, dokonuje
wprowadzenia do tematu
lekcji, prezentuje kontekst
spotkania.
II.
1. Prowadzący przedstawia

UWAGI METODYCZNE
Wprowadzenie

INNE UWAGI
- Załącznik 1 Prezentacja
multimedialna,
slajd 1

Wykład z elementami

- Załącznik 1 -
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informacje ogólne
dotyczące Komisji
Europejskiej, jej zadań oraz
składu.

III.

IV.

dyskusji

Prezentacja
multimedialna,
slajd 2-5
- Załącznik 2 –
Komisja
Europejska –
informacje
podstawowe
- Załącznik 1 Prezentacja
multimedialna ,
slajd 6

1. Prowadzący przedstawia
10 priorytetów Komisji
Europejskiej.

Wykład

2. Prowadzący przedstawia
komisarzy
odpowiedzialnych za
priorytet.

Wykład

- Załącznik 1 –
Prezentacja
multimedialna,
slajd 7
- Załącznik 3 –
Odpowiedzialni
komisarze

3. Prowadzący przedstawia
cytat Komisarza JeanClaude Junckera odnośnie
priorytetu.
1. Prowadzący prezentuje
badania dotyczące
problemów na szczeblu
unijnym. Uczniowie
odczytają dane, ze
szczególnym
uwzględnieniem zjawiska
imigracji.

Wykład

- Załącznik 1 –
Prezentacja
multimedialna,
slajd 8
- Załącznik 1 –
Prezentacja
multimedialna,
slajd 9

2. Prowadzący przedstawia
pojęcia „imigrant” i
„uchodźca” ze szczególnym
uwzględnieniem różnic
występujących pomiędzy
określeniami.

Wykład z elementami
dyskusji

Wykład, praca z
danymi

- Załącznik 1 –
Prezentacja
multimedialna,
slajd 10
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3. Prowadzący rozdaje
uczniom lub grupom
uczniów dwanaście pasków
(Załącznik 4) z cechami
charakteryzującymi
migrantów i uchodźców.
Uczniowie mają wskazać,
które przypisujemy komu

Quiz

- Załącznik 1 –
Prezentacja
multimedialna,
slajd 11
- Załącznik 4 Quiz

4. Prowadzący podaje główne
czynniki, dla których ludzie
migrują do UE (tzw. czynniki
pull). Uczniowie odpowiadają
na pytania nauczyciela.

Wykład z elementami
dyskusji

- Załącznik 1 –
Prezentacja
multimedialna,
slajd 12
- Załącznik 5 –
KE, Migracje i azyl

5. Prowadzący omawia Wspólny
Europejski System Azylowy

Wykład z elementami
dyskusji

- Załącznik 1 –
prezentacja
multimedialna,
slajd 13
- Załącznik 5 –
KE, Migracje i azyl

6. Prowadzący przedstawia
główne fakty dotyczące
bieżącego kryzysu
imigracyjnego

Wykład z elementami
dyskusji

- Załącznik 1 –
prezentacja
multimedialna,
slajd 14,15
- Załącznik 6 –
KE, Refugee Crisis
in Europe

Wykład

- Załącznik 1 –
prezentacja
multimedialna,
slajd 16
- Załącznik 7 –
KE, Europejski
Program w
zakresie migracji

7. Prowadzący przedstawia
główne informacje
dotyczące Europejskiego
programu w zakresie
migracji.
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V.

Debata - prowadzący przedstawia
uczniom zasady debaty (Załącznik
8)

VI. Podsumowanie

- Załącznik 1 –
Prezentacja
multimedialna,
slajd 17
- Załącznik 8 Debata
- Załącznik 1 –
Prezentacja
multimedialna,
slajd 18

Wykaz załączników:
Załącznik 1 – Prezentacja 8 „Imigracja"
Załącznik 2 – Komisja Europejska – informacje podstawowe
Załącznik 3 – Odpowiedzialni komisarze
Załącznik 4 – Quiz
Załącznik 5 – Komisja Europejska, Migracje i azyl
Załącznik 6 – Komisja Europejska, Refugee Crisis in Europe
Załącznik 7 – Komisja Europejska, Europejski Program w zakresie migracji
Załącznik 8 – Debata

Wykaz przykładowych dodatkowych materiałów z których może korzystać
prowadzący/prowadząca i na podstawie których może przygotować się do zajęć:
Komisja Europejska, Imigracje (ang.):
http://ec.europa.eu/priorities/migration_pl
Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna Migracje i Sprawy wewnętrzne:
http://ec.europa.eu/info/departments/migration-and-home-affairs_pl
Komisja Europejska: Wspólny Europejski System Azylowy:
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/docs/ceas-factsheets/ceas_factsheet_pl.pdf
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Rzeszów, "UNIA EUROPEJSKA A
MIGRACJE: SZANSE I WYZWANIA": http://www.europedirectrzeszow.pl/publikacje
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Załącznik 2
Komisja Europejska – informacje podstawowe
Informacje ogólne
Rola: Wspiera ogólne interesy UE, przedkładając wnioski ustawodawcze, egzekwując
prawo oraz realizując politykę i wykonując budżet UE.
Członkowie: Zespół (tzw. kolegium) komisarzy, po jednym z każdego kraju UE
Przewodniczący: Jean-Claude Juncker
Rok ustanowienia: 1958
Siedziba: Bruksela (Belgia)
Komisja jest politycznie niezależnym organem wykonawczym UE. Jako jedyna jest
odpowiedzialna za opracowywanie wniosków dotyczących nowych aktów prawa
unijnego. Ponadto wdraża decyzje Parlamentu Europejskiego i Rady UE.
Czym zajmuje się Komisja?
Przedkładanie nowych wniosków ustawodawczych
Komisja jest jedyną instytucją UE, która przedkłada projekty aktów prawnych
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie i która :



chroni interesy UE i jej obywateli w kwestiach, którymi nie można zająć się
skutecznie na szczeblu krajowym
gromadzi wszelkie szczegóły techniczne za pomocą konsultacji z ekspertami
i społeczeństwem.

Zarządzanie polityką UE i przydział środków finansowych




Wraz z Radą i Parlamentem Komisja określa priorytety dla wydatków UE.
Przygotowuje roczny budżet do zatwierdzenia przez Parlament i Radę.
Nadzoruje sposób wydawania środków finansowych pod czujnym okiem
Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.

Egzekwowanie prawa europejskiego


Wraz z Trybunałem Sprawiedliwości Komisja jest odpowiedzialna za
zapewnienie właściwego stosowania przepisów unijnych we wszystkich
państwach członkowskich.
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Reprezentowanie UE na arenie międzynarodowej




KE występuje w imieniu państw UE na forum organizacji międzynarodowych,
w szczególności w kwestiach dotyczących polityki handlowej i pomocy
humanitarnej.
W imieniu UE negocjuje również umowy międzynarodowe.

Skład Komisji Europejskiej
Skład
Polityczne składa się 28 komisarzy, po jednym z każdego państwa UE. Przewodniczący
Komisji Europejskiej decyduje o przydziale tek (obszarów polityki) poszczególnym
komisarzom.
W skład kolegium komisarzy wchodzą: przewodniczący Komisji, siedmiu
wiceprzewodniczących (w tym pierwszy wiceprzewodniczący i Wysoki Przedstawiciel
Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa) oraz 20 komisarzy
odpowiedzialnych za poszczególne dziedziny polityki.
Bieżącą działalnością Komisji zajmują się pracownicy Komisji (prawnicy, ekonomiści
itp.). Przydzieleni oni są do tzw. dyrekcji generalnych, z których każda odpowiada za
konkretny obszar polityki.
Mianowanie przewodniczącego KE
Kandydata na przewodniczącego przedstawiają przywódcy krajów UE na posiedzeniu
Rady Europejskiej, z uwzględnieniem wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego.
Kandydat musi mieć poparcie większości europosłów.
Wybór komisarzy
Proponowany przewodniczący Komisji wybiera, w oparciu o propozycje państw UE,
wiceprzewodniczących i pozostałych członków Komisji. Kandydatury komisarzy muszą
być zatwierdzone przez przywódców krajów UE na posiedzeniu Rady Europejskiej.
Każdy kandydat na komisarza występuje w Parlamencie Europejskim, gdzie przedstawia
swoje poglądy i odpowiada na pytania europosłów. Następnie Parlament decyduje w
głosowaniu, czy poprze skład nowej Komisji, który ostatecznie musi zostać
zatwierdzony większością kwalifikowaną przez Radę Europejską.
Kadencja obecnej Komisji trwa do 31 października 2019 r.
Opracowane na podstawie: https://europa.eu/european-union/about-eu/institutionsbodies/european-commission_pl#skład
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Załącznik 3
Odpowiedzialni komisarze
Frans Timmermans – lepsze stosowanie prawa, stosunki międzyinstytucjonalne,
praworządność i Karta praw podstawowych

Federica Mogherini – Wysoka przedstawiciel Unii ds. zagranicznych i polityki
bezpieczeństwa/wiceprzewodnicząca Komisji

Dimitris Avramopoulos – migracja, sprawy wewnętrzne i obywatelstwo
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Załącznik 4
Quiz
Prowadzący przygotowuje odpowiednią liczbę kopii tabeli, w zależności od liczby osób
lub grup na zajęciach.
Każdy uczeń/grupa otrzymuje 12 pasków z cechami migrantów i uchodźców.
Uczeń/grupa powinien przyporządkować 6 cech imigrantom oraz 6 cech uchodźcom.
Dla ucznia
Cechy
1. Przemieszcza się dobrowolnie
2. Zmuszony do opuszczenia miejsca zamieszkania
3. Szuka schronienia przed prześladowaniem
4. Chce zdobyć lepszą pracę lub lepsze wykształcenie
5. Ubiega się o azyl
6. Może pochodzić z państwa gdzie panuje pokój
7. Przyjeżdża do pracy sezonowej
8. Często mieszka w obozie
9. Często pochodzi z państwa, gdzie toczy się wojna
10. Osoba starsza, który chce spędzić emeryturę w innym państwie
11. Jego ochrona w państwie przyjmującym jest szersza
12. W każdej chwili może wrócić do swego państwa, bo nie grozi mu żadne
prześladowanie
Dla prowadzącego
Rozwiązanie
Cechy imigranta: 1, 4, 6, 7, 10, 12
Cechy uchodźcy: 2, 3, 5, 8, 9, 11
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Załącznik 5
Komisja
Europejska,
Migracje
i
azyl:
union/file/688/download_pl?token=WcxiL6Qz

https://europa.eu/european-
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Załącznik 6
Kryzys imigracyjny
Humanitarian Aid and Civil Protection: http://ec.europa.eu/echo/refugee-crisis_en
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Załącznik 7
Europejski Program w zakresie migracji
- Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu
Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów http://ec.europa.eu/dgs/homeaffairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/backgroundinformation/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_pl.pdf
- Europejski Program w zakresie migracji, cztery filary umożliwiające lepsze zarządzanie
migracją:
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/europeanagenda-migration/backgroundinformation/docs/summary_european_agenda_on_migration_pl.pdf
- Europejski Program w zakresie migracji, stan pracy na styczeń
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agendamigration/background-information/docs/eam_state_of_play_20160113_pl.pdf

2016:
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Załącznik 8
Debata
„Czy Unia Europejska powinna zwiększyć liczbę przyjmowanych migrantów?”
Prowadzący z grupy wybiera dwie 3-5-osobowe drużyny oraz moderatora (tę funkcję
może również pełnić prowadzący). Reszta grupy będzie musiała pełnić funkcję
głosującego i decydującego o zwycięstwie jednej z drużyn.
Zaznacz, iż głosujący powinni się kierować nie swoimi przekonaniami, lecz
merytorycznością argumentów drużyn.
Debata może być przeprowadzona w stylu oksfordzkim (zasady – patrz: Scenariusz 6,
załącznik 7).
Poniżej kilka pomocniczych argumentów:
Za

Przeciw

Zaspokojone potrzeby rynku pracy

Problemy z integracją
wewnątrz społeczeństwa

Wzmocnienie
przyjmującego

gospodarki

–

pęknięcia

państwa Przepływ dużej liczby osób może być
zagrożeniem dla bezpieczeństwa

Imigranci wspierają systemy emerytalne

Wzrost liczby nielegalnych kanałów –
szmuglowanie, handel ludźmi

Imigranci płacą podatki, zasilając budżety Prawa migrantów mogą być naruszane
państw przyjmujących
Imigranci transferują
innowacyjność
Państwo przyjmujące
kulturowo

kreatywność
jest

i Mogą być obciążeniem dla systemów
socjalnych

bogatsze Chęć pracy za niższą stawkę imigrantów
może
doprowadzić
do
spadku
wynagrodzenia pracowników lokalnych
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SCENARIUSZ 9
Opis
TEMAT:

Pozycja UE na arenie międzynarodowej

RODZAJ SPOTKANIA

Wykład z elementami warsztatu

AUTOR/AUTORKA:
GRUPA ODBIORCÓW

CZAS REALIZACJI:
METODY PRACY:
FORMY PRACY:
ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

CEL OGÓLNY:

CELE SZCZEGÓŁOWE

Sylwia K. Mazur, e-mail: europedirectrzeszow@wsiz.rzeszow.pl
Uczniowie szkół gimnazjalnych
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
45 – 90 minut
Metoda podająca, metoda problemowa, metoda
programowana
Analiza przypadku, praca indywidualna, praca
w grupach, prezentacja uzyskanych umiejętności
Prezentacja multimedialna, projektor multimedialny
laptop/komputer (z dostępem do Internetu), głośniki,
ekran, tablica/flipchart, pisaki, kartki papieru,
Przybliżenie uczniom szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych priorytetu Komisji Europejskiej
POZYCJA UE NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ.
W trakcie spotkania uczniowie poznają informacje nt.:
Podstawowych zasad funkcjonowania Komisji
Europejskiej
Pozycji UE na arenie międzynarodowej
Unijnej polityki zagranicznej
Europejskiej Polityki Sąsiedztwa
Współpracy oraz pomocy rozwojowe
Istotności handlu
Bezpieczeństwa i obronności
Polityki rozszerzenia

ETAPY PROCEDURA
I.
1. Prowadzący przedstawia
plan spotkania, dokonuje
wprowadzenia do tematu
lekcji, prezentuje kontekst
spotkania.

UWAGI METODYCZNE
Wprowadzenie

INNE UWAGI
- Załącznik 1 Prezentacja
multimedialna,
slajd 1
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II.

III.

IV.

1. Prowadzący przedstawia
informacje ogólne
dotyczące Komisji
Europejskiej, jej zadań oraz
składu.

Wykład z elementami
dyskusji

- Załącznik 1 Prezentacja
multimedialna,
slajd 2-5
- Załącznik 2 –
Komisja
Europejska –
informacje
podstawowe
- Załącznik 1 Prezentacja
multimedialna,
slajd 6

1. Prowadzący przedstawia
10 priorytetów Komisji
Europejskiej.

Wykład

2. Prowadzący przedstawia
komisarzy
odpowiedzialnych za
priorytet.

Wykład

- Załącznik 1 –
Prezentacja
multimedialna,
slajd 7
- Załącznik 3 –
Odpowiedzialni
komisarze

3. Prowadzący przedstawia
cytat Komisarza JeanClaude Junckera odnośnie
priorytetu.
1. Prowadzący prezentuje
grupie slajd z ilością medali
zdobytych na IO w Rio
przez USA, Chińską
Republikę Ludową oraz UE.
Uczniowie odczytują dane z
diagramu oraz odpowiadają
na pytania prowadzącego
(Załącznik 4).

Wykład

- Załącznik 1 –
Prezentacja
multimedialna,
slajd 8
- Załącznik 1 –
Prezentacja
multimedialna,
slajd 9
- Załącznik 4 –
Razem lepiej?

2. Prowadzący prezentuje
dane dotyczące UE28 oraz
wskazuje na źródło silnej
pozycji UE na arenie
międzynarodowej.

Wykład z elementami
dyskusji

Wykład, elementy
dyskusji, praca z
danymi

- Załącznik 1 –
Prezentacja
multimedialna,
slajd 10
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3. Prowadzący wskazuje na
obszary, które zawierają się
w priorytecie.

Wykład

- Załącznik 1 –
Prezentacja
multimedialna,
slajd 11

4. Prowadzący przedstawia
argumenty za silną unijną
polityką zagraniczną.

Wykład

- Załącznik 1 –
Prezentacja
multimedialna,
slajd 12

5. Prowadzący wyjaśnia
grupie na czym polega
prowadzenie unijnej
polityki zagranicznej oraz
jak ostatnimi czasy
kształtowały się relacje z
wybranymi państwami.

Wykład z elementami
dyskusji

- Załącznik 1 –
Prezentacja
multimedialna,
slajd 13, 14
- Załącznik 5 –
Polityka
zagraniczna

Wykład z elementami
dyskusji

- Załącznik 1 –
prezentacja
multimedialna,
slajd 15
- Załącznik 6 –
Europejska
polityka
sąsiedztwa

6. Prowadzący podaje
najważniejsze informacje
dotyczące Europejskiej polityki
sąsiedztwa.

7. Prowadzący prezentuje ideę
Wykład z elementami
międzynarodowej współpracy i dyskusji
rozwoju.

- Załącznik 1 –
prezentacja
multimedialna,
slajd 16, 17
- Załącznik 7 –
Współpraca
międzynarodowa
i rozwój

8. Prowadzący przedstawia
główne fakty unijnej pomocy
humanitarnej oraz działań

- Załącznik 1 –
prezentacja
multimedialna,

Wykład z elementami
dyskusji
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V.

chroniących ludność cywilną.

slajd 18, 19
- Załącznik 8 –
KE, Europejski
Program w
zakresie migracji

9. Prowadzący przedstawia
Wykład z elementami
dane dotyczące silnej
dyskusji
pozycji handlowej UE i
istotności tej gałęzi polityki.

- Załącznik 1 –
prezentacja
multimedialna,
slajd 20
- Załącznik 9 –
Handel

10. Prowadzący przedstawia
dane dotyczące
bezpieczeństwa i
obronności, szczególnie
Wspólnej Polityki
Bezpieczeństwa i Obrony

Wykład z elementami
dyskusji

- Załącznik 1 –
prezentacja
multimedialna,
slajd 21
- Załącznik 10 –
Bezpieczeństwo i
obronność

11. Prowadzący przedstawia
dane dotyczące unijnej
polityki rozszerzenia, która
jest kluczowa w przypadku
Unii.

Wykład z elementami
dyskusji

- Załącznik 1 –
prezentacja
multimedialna,
slajd 22, 23
- Załącznik 11 –
Rozszerzenie Unii
Europejskiej
- Załącznik 1 –
Prezentacja
multimedialna,
slajd 24
- Załącznik 12 Quiz

Quiz – prowadzący rozdaje kartkę
z zadaniem (Załącznik 12)

VI. Podsumowanie

Quiz

- Załącznik 1 –
Prezentacja
multimedialna,
slajd 24
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Wykaz załączników:
Załącznik 1 – Prezentacja 9 „Pozycja UE na arenie międzynarodowej"
Załącznik 2 – Komisja Europejska – informacje podstawowe
Załącznik 3 – Odpowiedzialni komisarze
Załącznik 4 – Razem lepiej?
Załącznik 5 – Polityka zagraniczna
Załącznik 6 – Europejska Polityka Sąsiedztwa
Załącznik 7 – Współpraca międzynarodowa i rozwój
Załącznik 8 – Pomoc humanitarna i ochrona i ochrona ludności
Załącznik 9 – Handel
Załącznik 10 – Bezpieczeństwo i obronność
Załącznik 11 – Rozszerzenie Unii Europejskiej
Załącznik 12 – Quiz
Wykaz przykładowych dodatkowych materiałów z których może korzystać
prowadzący/prowadząca i na podstawie których może przygotować się do zajęć:
Komisja Europejska, Pozycja UE na arenie międzynarodowej (ang.):
http://ec.europa.eu/priorities/stronger-global-actor_pl
Europa.eu: https://europa.eu/european-union/topics/foreign-security-policy_pl
Europejska Polityka Sąsiedztwa: http://eeas.europa.eu/enp/index_en.htm
Komisja Europejska, Współpraca międzynarodowa i rozwój:
https://europa.eu/european-union/file/1170/download_pl?token=nwSy1s5Z
Komisja Europejska, Pomoc humanitarna i ochrona ludności:
https://europa.eu/eyd2015/sites/default/files/toolkit/teacherscorner/publication-humanitarian-aid-2014/publication-humanitarian-aid2014_pl.pdf
Komisja Europejska, DG Trade: http://ec.europa.eu/info/departments/trade_pl
Komisja Europejska, Handel: https://europa.eu/european-union/topics/trade_pl
Parlament Europejski, Unia Europejska i jej partnerzy handlowi:
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pl/FTU_6.2.1.pdf
Parlament Europejski, Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pl/FTU_6.1.2.pdf
Komisja Europejska, Rozszerzenie Unii Europejskiej:
http://ec.europa.eu/economy_finance/international/enlargement/index_pl.htm
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Załącznik 2
Komisja Europejska – informacje podstawowe
Informacje ogólne
Rola: Wspiera ogólne interesy UE, przedkładając wnioski ustawodawcze, egzekwując
prawo oraz realizując politykę i wykonując budżet UE.
Członkowie: Zespół (tzw. kolegium) komisarzy, po jednym z każdego kraju UE
Przewodniczący: Jean-Claude Juncker
Rok ustanowienia: 1958
Siedziba: Bruksela (Belgia)
Komisja jest politycznie niezależnym organem wykonawczym UE. Jako jedyna jest
odpowiedzialna za opracowywanie wniosków dotyczących nowych aktów prawa
unijnego. Ponadto wdraża decyzje Parlamentu Europejskiego i Rady UE.
Czym zajmuje się Komisja?
Przedkładanie nowych wniosków ustawodawczych
Komisja jest jedyną instytucją UE, która przedkłada projekty aktów prawnych
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie i która :



chroni interesy UE i jej obywateli w kwestiach, którymi nie można zająć się
skutecznie na szczeblu krajowym
gromadzi wszelkie szczegóły techniczne za pomocą konsultacji z ekspertami i
społeczeństwem.

Zarządzanie polityką UE i przydział środków finansowych




Wraz z Radą i Parlamentem Komisja określa priorytety dla wydatków UE.
Przygotowuje roczny budżet do zatwierdzenia przez Parlament i Radę.
Nadzoruje sposób wydawania środków finansowych pod czujnym okiem
Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.

Egzekwowanie prawa europejskiego


Wraz z Trybunałem Sprawiedliwości Komisja jest odpowiedzialna za
zapewnienie właściwego stosowania przepisów unijnych we wszystkich
państwach członkowskich.
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Reprezentowanie UE na arenie międzynarodowej




KE występuje w imieniu państw UE na forum organizacji międzynarodowych,
w szczególności w kwestiach dotyczących polityki handlowej i pomocy
humanitarnej.
W imieniu UE negocjuje również umowy międzynarodowe.

Skład Komisji Europejskiej
Skład
Polityczne składa się 28 komisarzy, po jednym z każdego państwa UE. Przewodniczący
Komisji Europejskiej decyduje o przydziale tek (obszarów polityki) poszczególnym
komisarzom.
W skład kolegium komisarzy wchodzą: przewodniczący Komisji, siedmiu
wiceprzewodniczących (w tym pierwszy wiceprzewodniczący i Wysoki Przedstawiciel
Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa) oraz 20 komisarzy
odpowiedzialnych za poszczególne dziedziny polityki.
Bieżącą działalnością Komisji zajmują się pracownicy Komisji (prawnicy, ekonomiści
itp.). Przydzieleni oni są do tzw. dyrekcji generalnych, z których każda odpowiada za
konkretny obszar polityki.
Mianowanie przewodniczącego KE
Kandydata na przewodniczącego przedstawiają przywódcy krajów UE na posiedzeniu
Rady Europejskiej, z uwzględnieniem wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego.
Kandydat musi mieć poparcie większości europosłów.
Wybór komisarzy
Proponowany przewodniczący Komisji wybiera, w oparciu o propozycje państw UE,
wiceprzewodniczących i pozostałych członków Komisji. Kandydatury komisarzy muszą
być zatwierdzone przez przywódców krajów UE na posiedzeniu Rady Europejskiej.
Każdy kandydat na komisarza występuje w Parlamencie Europejskim, gdzie przedstawia
swoje poglądy i odpowiada na pytania europosłów. Następnie Parlament decyduje w
głosowaniu, czy poprze skład nowej Komisji, który ostatecznie musi zostać
zatwierdzony większością kwalifikowaną przez Radę Europejską.
Kadencja obecnej Komisji trwa do 31 października 2019 r.
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Opracowane na podstawie: https://europa.eu/european-union/about-eu/institutionsbodies/european-commission_pl#skład
Załącznik 3
Odpowiedzialni komisarze
Federica Mogherini – Wysoka przedstawiciel Unii ds. zagranicznych i polityki
bezpieczeństwa/wiceprzewodnicząca Komisji

Johannes Hahn – Europejska polityka sąsiedztwa oraz sprawy rozszerzenia

Cecilia Malmström – Handel
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Neven Mimica – Współpraca międzynarodowa i rozwój

Christos Stylianides – pomoc humanitarna i zarządzanie kryzysowe

128

Załącznik 4
Razem lepiej?
Prowadzący zwraca się do grupy, aby z diagramu odczytała, ile medali na Igrzyskach
Olimpijskich zdobyły Stany Zjednoczone, Chińska Republika Ludowa oraz Unia
Europejska?
Prowadzący zadaje pytania dodatkowe:
- czy myślisz o sobie „ja, Europejczyk”?
- czy wierzysz, że dzięki współpracy państwa europejskie są w stanie osiągnąć więcej?
- jakie wartości unijne uważasz za najistotniejsze i dlaczego?
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Załącznik 5
Polityka zagraniczna
- Unia Europejska utrzymuje relacje z prawie wszystkimi państwami na świecie
- jest partnerem strategicznym największych potęg
- posiada silne relacje z wieloma rozwijającymi się państwami
- ma podpisane umowy stowarzyszeniowe z państwami sąsiedzkimi
Więcej:
Europa.eu: https://europa.eu/european-union/topics/foreign-security-policy_pl
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Załącznik 6
Europejska Polityka Sąsiedztwa
Głównym celem EPS jest stabilność polityczna oraz ekonomiczna w regionie, a także
bezpieczeństwo. Siła Unii Europejskiej jest oparta o demokrację, prawa człowieka oraz
zasady praworządności. Unia robi wszystko, aby wartości te przenieść do innych
państw.
Więcej (ang.):
- Europejska Polityka Sąsiedztwa: http://eeas.europa.eu/enp/index_en.htm
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Załącznik 7
Współpraca międzynarodowa i rozwój
Dzięki pomocy rozwojowej Unia przyczynia się do ograniczenia ubóstwa na świecie,
wzmocnienie zrównoważonego rozwoju gospodarczego, społecznego oraz
ekologicznego. Dzięki pomocy promuje także demokrację, rządy prawa, ochronę praw
człowieka oraz dobrą administrację.
Więcej:
Komisja
Europejska,
Współpraca
międzynarodowa
i
https://europa.eu/european-union/file/1170/download_pl?token=nwSy1s5Z

rozwój:
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Załącznik 8
Pomoc humanitarna i ochrona i ochrona ludności
Unia zapewnia pomoc humanitarną ze szczególnym uwzględnieniem osób najbardziej
bezbronnych, koordynuje również unijną pomoc cywilną udzielaną na całym świecie.
Więcej:
Komisja
Europejska,
Pomoc
humanitarna
i
ochrona
ludności:
https://europa.eu/eyd2015/sites/default/files/toolkit/teachers-corner/publicationhumanitarian-aid-2014/publication-humanitarian-aid-2014_pl.pdf
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Załącznik 9
Handel
Unia wyznacza kierunki rozwoju handlu oraz inwestycji, także poza swoimi granicami.
Więcej:
- Komisja Europejska, DG Trade: http://ec.europa.eu/info/departments/trade_pl
- Komisja Europejska, Handel: https://europa.eu/european-union/topics/trade_pl
- Parlament Europejski, Unia Europejska i jej
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pl/FTU_6.2.1.pdf

partnerzy

handlowi:
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Załącznik 10
Bezpieczeństwo i obronność
Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony przyczynia się do wzmocnienia unijnych
możliwości zapobiegania oraz zarządzania konfliktami przez rozwój narzędzi
militarnych oraz cywilnych.
Więcej:
Parlament
Europejski,
Wspólna
Polityka
Bezpieczeństwa
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pl/FTU_6.1.2.pdf

i

Obrony
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Załącznik 11
Rozszerzenie Unii Europejskiej
Możliwość stania się członkiem Unii Europejskiej ma dużą moc pozytywnej
transformacji politycznej, ekonomicznej oraz społecznej. Przyczynia się również do
umocnienia demokracji.
Więcej:
Komisja
Europejska,
Rozszerzenie
Unii
Europejskiej:
http://ec.europa.eu/economy_finance/international/enlargement/index_pl.htm
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Załącznik 12
Quiz
Dla ucznia
Przyporządkuj termin/datę/nazwę własną z opisem.
1. Akcesja
2. Chorwacja
3. Cecilia Malmström

a) Komisarz ds. handlu
b) Potencjalny kraj kandydujący
c) Rok pierwszego rozszerzenie Unii

4. Kosowo

d) Porozumienie pomiędzy dwoma
państwami

5. 1973

e) Wysoka przedstawiciel Unii ds.
zagranicznych
i
polityki
bezpieczeństwa

6. Umowa bilateralna

f)
Najmłodszy
Europejskiej

7. Europejska Polityka Sąsiedztwa

g) Dzielenie się efektami działalności
UE z krajami sąsiadującymi, a tym
samym
budowanie
stabilności,
bezpieczeństwa i dobrobytu

8. Federica Mogherini

h) Przystąpienie do struktur

członek

Unii

Odpowiedzi:
1- ….., 2 - ….., 3 -….., 4 -……, 5 - ….., 6 - ….., 7 - ….., 8 - …..

Dla prowadzącego
Rozwiązanie
1 – h, 2 – f, 3 – a, 4 – b, 5 – c, 6 – d, 7 – g, 8 - e
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SCENARIUSZ 10
Opis
TEMAT:

Demokratyczne zmiany

RODZAJ SPOTKANIA

Wykład z elementami warsztatu

AUTOR/AUTORKA:
GRUPA ODBIORCÓW

CZAS REALIZACJI:
METODY PRACY:
FORMY PRACY:
ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

CEL OGÓLNY:

CELE SZCZEGÓŁOWE

Sylwia K. Mazur, e-mail: europedirectrzeszow@wsiz.rzeszow.pl
Uczniowie szkół gimnazjalnych
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
45 – 90 minut
Metoda podająca, metoda problemowa, metoda
programowana
Analiza przypadku, praca indywidualna, praca w
grupach, prezentacja uzyskanych umiejętności
Prezentacja multimedialna, projektor multimedialny
laptop/komputer (z dostępem do Internetu), głośniki,
ekran, tablica/flipchart, pisaki, kartki papieru,
Przybliżenie uczniom szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych priorytetu Komisji Europejskiej
DEMOKRATYCZNE ZMIANY, ze szczególnym
uwzględnieniem programu lepszego stanowienia prawa.
W trakcie spotkania uczniowie poznają informacje nt.:
Podstawowych zasad funkcjonowania Komisji
Europejskiej
Potrzeby polepszania prawa w UE
Mitów związanych z unijnym prawodawstwem
Monitorowania prawa
REFITu, czyli programu „odchudzania” i upraszczania
prawa

ETAPY PROCEDURA
I.
1. Prowadzący przedstawia
plan spotkania, dokonuje
wprowadzenia do tematu
lekcji, prezentuje kontekst
spotkania.
1. Prowadzący przedstawia
II.
informacje ogólne

UWAGI METODYCZNE
Wprowadzenie

INNE UWAGI
- Załącznik 1 Prezentacja
multimedialna,
slajd 1

Wykład z elementami
dyskusji

- Załącznik 1 Prezentacja
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dotyczące Komisji
Europejskiej, jej zadań oraz
składu.

III.

multimedialna ,
slajd 2-5
- Załącznik 2 –
Komisja
Europejska –
informacje
podstawowe
- Załącznik 1 Prezentacja
multimedialna ,
slajd 6

1. Prowadzący przedstawia
10 priorytetów Komisji
Europejskiej.

Wykład

2. Prowadzący przedstawia
komisarzy
odpowiedzialnych za
priorytet.

Wykład

- Załącznik 1 –
Prezentacja
multimedialna,
slajd 7
- Załącznik 3 –
Odpowiedzialni
komisarze

3. Prowadzący przedstawia
cytat Komisarza JeanClaude Junckera odnośnie
priorytetu.
1. Prowadzący prezentuje
grupie niektóre z działań
służących umocnieniu
demokracji.

Wykład

- Załącznik 1 –
Prezentacja
multimedialna,
slajd 8
- Załącznik 1 –
Prezentacja
multimedialna,
slajd 9
- Załącznik 4 –
Niektóre działania
umacniające
demokrację w UE

2. Prowadzący podkreśla
znaczenie jakości prawa dla
jakości życia wspólnoty,
proponuje zabawę w
bezludną wyspę (Załącznik
5).

Wykład, praca w
grupie

Wykład, elementy
dyskusji, praca z
danymi

IV.
- Załącznik 1 –
Prezentacja
multimedialna,
slajd 10
- Załącznik 5 Uruchom
wyobraźnię –
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Bezludna wyspa
3. Prowadzący porusza temat
lepszych uregulowań
prawnych, wskazując na
dane Eurostatu. Wyjaśnia
również na czym polega
lepsze stanowienie prawa

Wykład z elementami
dyskusji, praca z
danymi

- Załącznik 1 –
Prezentacja
multimedialna,
slajd 11, 12

4. Prowadzący rozpoczyna
temat mitów związanych z
regulacjami unijnymi. Pyta
uczniów czy znają jakieś.
Potem rozprawia się z
trzema
najpopularniejszymi.

Wykład z elementami
dyskusji

- Załącznik 1 –
Prezentacja
multimedialna,
slajd 13-16
- Załącznik 6 Mity dotyczące
regulacji unijnych

5. Prowadzący przedstawia
główne informacje
związane z
monitorowaniem prawa w
UE.

Wykład z elementami
dyskusji

- Załącznik 1 –
Prezentacja
multimedialna,
slajd 17

6. Prowadzący wyjaśnia
Wykład z elementami
grupie czym jest REFIT oraz dyskusji
na czym polega, a także
jakie przynosi zyski

V.

Uruchom wyobraźnię, c.d.
(Załącznik 7)

VII. Podsumowanie

Kontynuacja

- Załącznik 1 –
prezentacja
multimedialna,
slajd 18, 19
- Załącznik 1 –
Prezentacja
multimedialna,
slajd 20
- Załącznik 7 Uruchom
wyobraźnię, c.d.
- Załącznik 1 –
Prezentacja
multimedialna,
slajd 21
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Wykaz załączników:
Załącznik 1 – Prezentacja 10 „Demokratyczne zmiany"
Załącznik 2 – Komisja Europejska – informacje podstawowe
Załącznik 3 – Odpowiedzialni komisarze
Załącznik 4 – Niektóre działania umacniające demokrację w UE
Załącznik 5 – Uruchom wyobraźnię – Bezludna wyspa
Załącznik 6 – Mity dotyczące regulacji unijnych
Załącznik 7 – Uruchom wyobraźnię, c.d.
Wykaz przykładowych dodatkowych materiałów z których może korzystać
prowadzący/prowadząca i na podstawie których może przygotować się do zajęć:
Komisja Europejska, Demokratyczne zmiany (ang.):
http://ec.europa.eu/priorities/democratic-change_pl
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Załącznik 2
Komisja Europejska – informacje podstawowe
Informacje ogólne
Rola: Wspiera ogólne interesy UE, przedkładając wnioski ustawodawcze, egzekwując
prawo oraz realizując politykę i wykonując budżet UE.
Członkowie: Zespół (tzw. kolegium) komisarzy, po jednym z każdego kraju UE
Przewodniczący: Jean-Claude Juncker
Rok ustanowienia: 1958
Siedziba: Bruksela (Belgia)
Komisja jest politycznie niezależnym organem wykonawczym UE. Jako jedyna jest
odpowiedzialna za opracowywanie wniosków dotyczących nowych aktów prawa
unijnego. Ponadto wdraża decyzje Parlamentu Europejskiego i Rady UE.
Czym zajmuje się Komisja?
Przedkładanie nowych wniosków ustawodawczych
Komisja jest jedyną instytucją UE, która przedkłada projekty aktów prawnych
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie i która :



chroni interesy UE i jej obywateli w kwestiach, którymi nie można zająć się
skutecznie na szczeblu krajowym
gromadzi wszelkie szczegóły techniczne za pomocą konsultacji z ekspertami
i społeczeństwem.

Zarządzanie polityką UE i przydział środków finansowych




Wraz z Radą i Parlamentem Komisja określa priorytety dla wydatków UE.
Przygotowuje roczny budżet do zatwierdzenia przez Parlament i Radę.
Nadzoruje sposób wydawania środków finansowych pod czujnym okiem
Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.

Egzekwowanie prawa europejskiego


Wraz z Trybunałem Sprawiedliwości Komisja jest odpowiedzialna za
zapewnienie właściwego stosowania przepisów unijnych we wszystkich
państwach członkowskich.

Reprezentowanie UE na arenie międzynarodowej
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KE występuje w imieniu państw UE na forum organizacji międzynarodowych,
w szczególności w kwestiach dotyczących polityki handlowej i pomocy
humanitarnej.
W imieniu UE negocjuje również umowy międzynarodowe.

Skład Komisji Europejskiej
Skład
Polityczne składa się 28 komisarzy, po jednym z każdego państwa UE. Przewodniczący
Komisji Europejskiej decyduje o przydziale tek (obszarów polityki) poszczególnym
komisarzom.
W skład kolegium komisarzy wchodzą: przewodniczący Komisji, siedmiu
wiceprzewodniczących (w tym pierwszy wiceprzewodniczący i Wysoki Przedstawiciel
Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa) oraz 20 komisarzy
odpowiedzialnych za poszczególne dziedziny polityki.
Bieżącą działalnością Komisji zajmują się pracownicy Komisji (prawnicy, ekonomiści
itp.). Przydzieleni oni są do tzw. dyrekcji generalnych, z których każda odpowiada za
konkretny obszar polityki.
Mianowanie przewodniczącego KE
Kandydata na przewodniczącego przedstawiają przywódcy krajów UE na posiedzeniu
Rady Europejskiej, z uwzględnieniem wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego.
Kandydat musi mieć poparcie większości europosłów.
Wybór komisarzy
Proponowany przewodniczący Komisji wybiera, w oparciu o propozycje państw UE,
wiceprzewodniczących i pozostałych członków Komisji. Kandydatury komisarzy muszą
być zatwierdzone przez przywódców krajów UE na posiedzeniu Rady Europejskiej.
Każdy kandydat na komisarza występuje w Parlamencie Europejskim, gdzie przedstawia
swoje poglądy i odpowiada na pytania europosłów. Następnie Parlament decyduje w
głosowaniu, czy poprze skład nowej Komisji, który ostatecznie musi zostać
zatwierdzony większością kwalifikowaną przez Radę Europejską.
Kadencja obecnej Komisji trwa do 31 października 2019 r.
Opracowane na podstawie: https://europa.eu/european-union/about-eu/institutionsbodies/european-commission_pl#skład
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Załącznik 3
Odpowiedzialni komisarze
Frans Timmermans – lepsze stosowanie prawa, stosunki międzyinstytucjonalne,
praworządność i Karta praw podstawowych
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Załącznik 4
Niektóre działania umacniające demokrację w UE
W 2015 r. Parlament Europejski wniósł znaczący wkład w debaty dotyczące
różnorodnych kwestii, od sytuacji gospodarczej w Grecji po kryzys uchodźczy.
W październiku Parlament prowadził rozmowy z kanclerz Niemiec Angelą Merkel
i prezydentem Francji François Hollande’em. Było to pierwsze od ponad 30 lat wspólne
wystąpienie przed Parlamentem przywódców dwóch największych państw
członkowskich UE. Również w październiku Parlament przyznał Nagrodę im.
Sacharowa za wolność myśli saudyjskiemu blogerowi i obrońcy praw człowieka
Raifowi Badawiemu.
Rotacyjne przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej sprawowały w 2015 r. Łotwa
i Luksemburg. Na harmonogram prac Rady wpłynęły ważne wydarzenia ubiegłego roku,
takie jak konflikt na Ukrainie, ataki terrorystyczne, kryzys uchodźczy i sytuacja w Grecji.
Działania Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów
skupiały się na programie prac Komisji na rok 2015. Georges Dassis został wybrany na
nowego przewodniczącego Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego,
a Markku Markkula – na nowego przewodniczącego Komitetu Regionów.
Parlamenty narodowe nadal zgłaszały swoje opinie w sprawach związanych z UE
w ramach dialogu politycznego z Komisją Europejską i mechanizmu kontroli zasady
pomocniczości. Mechanizm ten umożliwia parlamentom państw członkowskich UE
wydawanie opinii, jeżeli uznają, że projekt aktu prawnego UE nie jest zgodny z zasadą
pomocniczości. Członkowie Komisji wielokrotnie odwiedzali parlamenty narodowe w
celu wyjaśnienia kluczowych priorytetów oraz najważniejszych inicjatyw politycznych.
W 2015 r. Komisja zorganizowała w całej Unii 53 dialogi z obywatelami, dzięki którym
obywatele mogli przedstawić swoje poglądy decydentom UE.
Parlament Europejski w centrum życia politycznego UE
W 2015 r. Parlament prowadził dyskusje i wyraził swoje stanowisko w odniesieniu do
wielu kwestii politycznych. W minionym roku na jego forum wystąpiło wielu ważnych
gości, między innymi premier Łotwy Laimdota Straujuma, Jego Królewska Mość Król
Jordanii Abdullah II, sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych Ban Kimoon, prezydent Mongolii Cachiagijn Elbegdordż, premier Grecji Aleksis Tsipras,
premier Luksemburga Xavier Bettel, Jego Królewska Mość Król Hiszpanii Filip VI,
prezydent Francji François Hollande, kanclerz Niemiec Angela Merkel, prezydent Włoch
Sergio Mattarella oraz szefowie instytucji UE.
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Lepsze uregulowania prawne
W maju, przyjmując Program lepszego stanowienia prawa, Komisja podjęła
odpowiednie kroki zmierzające do zwiększenia otwartości i przejrzystości procesu
decyzyjnego w UE i jednoczesnej poprawy jakości nowych przepisów oraz promowania
systematycznego przeglądu istniejącego prawa unijnego.
Tym pakietem reform wprowadzono kilka nowych środków, w tym nowe możliwości
konsultacji i zgłaszania uwag, które umożliwią zwiększenie udziału zainteresowanych
stron i zakresu konsultacji społecznych. W lipcu Komisja uruchomiła instrument
umożliwiający zainteresowanym stronom zgłaszanie uwag w sprawie planów
działania, wstępnych ocen skutków oraz przyjętych wniosków. Dzięki temu
obywatele będą mieli większe możliwości monitorowania procesu kształtowania
polityki i wpływania na niego. Jest to pierwszy etap tworzenia portalu lepszego
stanowienia prawa, oferującego przyjazny dla użytkownika dostęp do procesu
stanowienia prawa UE.
Ponadto w lipcu powołano nową Radę ds. Kontroli Regulacyjnej. Zapewnia ona lepszą
centralną kontrolę jakości oraz wsparcie dla ewaluacji i ocen skutków
przeprowadzanych przez Komisję. Wraz z przewodniczącym w skład Rady wchodzi
sześciu członków zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu, w tym trzech spoza
instytucji UE.
W grudniu Komisja, wraz z Parlamentem i Radą, zatwierdziła nowe Porozumienie
międzyinstytucjonalne w sprawie lepszego stanowienia prawa, aby poprawić jakość
i wyniki prawodawstwa UE. Przyniesie ono zmiany w całym cyklu kształtowania
polityki, począwszy od konsultacji i ocen skutków po przyjmowanie, wdrażanie
i ewaluację prawodawstwa UE. Tekst był przedmiotem negocjacji z Parlamentem i Radą
i musi zostać zatwierdzony przez wszystkie trzy instytucje przed wejściem w życie.
Platforma REFIT
REFIT to realizowany przez Komisję program sprawności i wydajności regulacyjnej.
Uczestniczą w nim wysokiej klasy eksperci z państw członkowskich oraz
zainteresowane podmioty ze świata biznesu i przedstawiciele społeczeństwa
obywatelskiego. Jego celem jest zbieranie sugestii dotyczących zmniejszania obciążeń
regulacyjnych za pomocą otwartego dialogu z zainteresowanymi stronami i państwami
członkowskimi.
Od 2012 r. podjęto ok. 200 inicjatyw REFIT. Osiągnięto to dzięki przeprowadzonym
ewaluacjom, nowym inicjatywom uproszczenia prawa oraz wycofaniom i uchyleniom
przepisów. Postępy w realizacji inicjatyw REFIT zostały przedstawione
w opublikowanej w maju corocznej tablicy wyników. Trwają prace nad uproszczeniem
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unijnych przepisów i ograniczeniem kosztów regulacyjnych, przy jednoczesnym
zachowaniu korzyści politycznych.
Kontrola stosowania prawa UE
W lipcu Komisja przyjęła 32. sprawozdanie roczne z kontroli stosowania prawa UE,
w którym dokonano przeglądu wyników państw członkowskich w zakresie
prawidłowego i terminowego wdrażania prawa UE w 2014 r.
Komisja wszczyna postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom danego państwa
członkowskiego w przypadku, gdy nie naprawi ono sytuacji domniemanego naruszenia
prawa Unii lub jeśli nie zgłosi w uzgodnionym terminie, jakimi środkami prawnymi
zamierza dokonać transpozycji dyrektywy. Obywatele i zainteresowane strony mogą
bezpośrednio zgłaszać podejrzenia naruszenia prawa UE za pośrednictwem
internetowego formularza skargi dostępnego w portalu „Europa” w zakładce prawa
i możliwości. W 2014 r. większość skarg dotyczyła zatrudnienia, rynku wewnętrznego
oraz wymiaru sprawiedliwości.
Ogólne tendencje wskazują, że w ciągu ostatnich pięciu lat spadła liczba formalnych
postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Podobnie
jak w poprzednim roku, większość wszczętych postępowań dotyczyła takich obszarów,
jak ochrona środowiska, transport oraz rynek wewnętrzny i usługi. Spadek liczby
postępowań jest efektem skuteczności zorganizowanego dialogu z państwami
członkowskimi prowadzonego za pośrednictwem mechanizmu EU Pilot przed
wszczęciem postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa
członkowskiego.
Przejrzystość i odpowiedzialność
a) Nowa inicjatywa na rzecz przejrzystości oraz rejestr służący przejrzystości
2.0
Przejrzystość jest ważnym elementem społecznej legitymacji unijnego procesu
decyzyjnego, umożliwia też zdobycie zaufania obywateli.
W styczniu uruchomiono nową wersję wspólnego dla Parlamentu Europejskiego
i Komisji rejestru służącego przejrzystości. Rejestr jest kluczowym narzędziem
wdrażania polityki Komisji w zakresie przejrzystości. Ujawnia on podmioty, które
zamierzają wpływać na kształtowanie polityki w instytucjach UE, wymienia interesujące
je obszary, ich klientów lub członków, ich członkostwo w strukturach UE oraz
inwestowane przez nie zasoby ludzkie i finansowe. Wszystkie organizacje ujęte w
rejestrze zobowiązują się przestrzegać jego kodeksu postępowania, który zawiera
etyczne wskazówki dotyczące stosunków z instytucjami UE.
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b) Kontrola budżetu UE
Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę, w kwietniu Parlament udzielił Komisji tak
zwanego absolutorium z wykonania budżetu UE w 2013 r. Absolutorium jest jednym
z instrumentów stosowanych przez Parlament i Radę do kontrolowania tego, jak
wydawane są środki unijne. Po udzieleniu absolutorium następuje formalne zamknięcie
ksiąg rachunkowych instytucji na dany rok.
Przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu, odroczeniu lub odmowie udzielenia
absolutorium Parlament bierze pod uwagę sprawozdanie roczne Europejskiego
Trybunału Obrachunkowego. W listopadzie Trybunał przedstawił swoje roczne
sprawozdanie z wykonania budżetu UE w roku 2014. Audytor zewnętrzny Komisji ósmy
rok z rzędu pozytywnie zaopiniował sprawozdania finansowe UE i potwierdził, że
zarówno dochody, jak i wydatki administracyjne były wolne od istotnych błędów.
Ponadto Trybunał ocenił, że przez drugi rok z rzędu obniżył się ogólny poziom błędu w
płatnościach (4,4 proc.).
W tym kontekście należy pamiętać, że Komisja pełni ważną funkcję kontrolną
w odniesieniu do około 80 proc. rocznego budżetu UE, w szczególności w dziedzinie
rolnictwa i polityki spójności, ale za bieżące zarządzanie funduszami UE odpowiadają
przede wszystkim państwa członkowskie. W przypadku zidentyfikowania błędów
administracyjnych Komisja i organy krajowe w państwach członkowskich podejmują
działania w celu odzyskania środków. W latach 2009–2014 średnia roczna kwota takich
korekt finansowych i odzyskanych środków wyniosła 3,2 mld euro, czyli 2,4 proc.
płatności z budżetu UE. Możliwość dokonywania tego rodzaju korekt obrazuje wieloletni
charakter większości programów i zaangażowanie wszystkich władz publicznych
w ochronę pieniędzy podatników.
c) Dostęp do dokumentów
Prawo publicznego dostępu do dokumentów stanowi ważne narzędzie w dziedzinie
przejrzystości. W przyjętym w sierpniu sprawozdaniu rocznym na temat dostępu do
dokumentów, dotyczącym 2014 r., opisano, w jaki sposób Komisja wdrożyła
obowiązujące zasady i przepisy w tym obszarze.
Sprawozdanie roczne wyraźnie pokazuje znaczenie prawa dostępu do dokumentów jako
elementu ogólnej polityki przejrzystości Komisji. W 2014 r. Komisja otrzymała 6227
wniosków o udzielenie dostępu do dokumentów. W 88 proc. przypadków dokumenty te
zostały ujawnione w całości lub częściowo na etapie wstępnym. Po wstępnej odpowiedzi
służb Komisji wnioskodawcy mogli poprosić Komisję o zrewidowanie swojego
stanowiska, składając ponowny wniosek. W 2014 r. Komisja rozpatrzyła 300
ponownych wniosków. Liczba ponownych wniosków rośnie już siódmy rok z rzędu,
przy czym w roku 2014 wzrost ten był znaczący i wyniósł 27 proc. W 43 proc.
przypadków wnioskodawcy otrzymali szerszy, dodatkowy dostęp do dokumentów po
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złożeniu ponownego wniosku, co oznacza, że w sumie 90 proc. decyzji Komisji dotyczyło
udzielenia całkowitego lub częściowego dostępu.
Liczba wniosków o udzielenie dostępu do dokumentów i wysoki wskaźnik ich
ujawniania wskazują, że prawo dostępu do dokumentów jest aktywnie wykorzystywane
przez obywateli UE. W rezultacie udostępniono znaczną liczbę dokumentów, oprócz
obszernej dokumentacji już dostępnej na stronie internetowej Komisji.
d) Prawo obywateli do dobrej administracji
W 2015 r. Emily O’Reilly, Europejska Rzecznik Praw Obywatelskich, kontynuowała
realizację „Strategii 2019”, która ma na celu zwiększenie przydatności, oddziaływania
i widoczności działań Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. Wśród spraw
rozpatrywanych przez Rzecznika znalazły się dochodzenia z własnej inicjatywy w
sprawie składu grup ekspertów Komisji oraz przejrzystości rozmów trójstronnych, jak
również dochodzenie dotyczące przejrzystości negocjacji w sprawie transatlantyckiego
partnerstwa handlowo-inwestycyjnego.
Przegląd procesu decyzyjnego dotyczącego zatwierdzania
członkowskich organizmów zmodyfikowanych genetycznie

w

państwach

W kwietniu Komisja wypełniła swoje zobowiązanie złożone w wytycznych politycznych
do przeprowadzenia przeglądu procesu decyzyjnego dotyczącego zatwierdzania
organizmów zmodyfikowanych genetycznie. Złożono nowy wniosek ustawodawczy,
dający państwom członkowskim możliwość ograniczenia lub zakazu stosowania na
swoim terytorium dopuszczonych przez UE organizmów zmodyfikowanych genetycznie
w żywności lub paszy z przyczyn krajowych innych niż zagrożenie dla zdrowia lub
środowiska. Decyzje dotyczące zatwierdzenia danego organizmu zmodyfikowanego
genetycznie w oparciu o badania naukowe będą nadal podejmowane na szczeblu UE.
Wniosek został przedłożony do rozpatrzenia w ramach zwykłej procedury
ustawodawczej w Parlamencie i Radzie, które niedawno przyjęły dyrektywę dającą
państwom członkowskim podobne możliwości w zakresie upraw organizmów
zmodyfikowanych genetycznie. W październiku Parlament odrzucił wniosek. Dyskusje
w ramach pierwszego czytania kontynuowano w Radzie.
Europejska inicjatywa obywatelska
Europejska inicjatywa obywatelska umożliwia obywatelom wezwanie Komisji do
złożenia projektu aktu prawnego pod warunkiem zebrania jednego miliona podpisów
obywateli UE z co najmniej siedmiu państw członkowskich. Do chwili obecnej Komisja
otrzymała i rozpatrzyła trzy europejskie inicjatywy obywatelskie spełniające niezbędne
wymogi i progi – „Right2water” („Prawo do wody”), „One of Us” („Jeden z nas”) i „Stop
vivisection” („Stop wiwisekcji”).
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W marcu Komisja opublikowała sprawozdanie dotyczące stosowania inicjatywy
obywatelskiej, w którym dokonała przeglądu stosowania tego nowego instrumentu od
czasu jego wejścia w życie w kwietniu 2012 r. W sprawozdaniu stwierdzono, że
organizatorzy mieli trudności w tworzeniu systemów zbierania podpisów przez
internet, w szczególności ze względu na ograniczenia czasowe. W związku z tym Komisja
zaproponowała organizatorom tymczasowe rozwiązania hostingowe i zleciła badanie
w celu znalezienia trwałego rozwiązania dla systemów zbierania podpisów online.
W sprawozdaniu opisano również problemy, jakie napotykają organizatorzy, dotyczące
w szczególności różnic między warunkami i danymi osobowymi wymaganymi przez
poszczególne państwa członkowskie w procesie zbierania podpisów. Komisja wezwała
państwa członkowskie do zharmonizowania i uproszczenia tych wymogów.
Dialogi z obywatelami
W styczniu 2015 r. Komisja rozpoczęła nową serię dialogów z obywatelami,
umożliwiając im przedstawienie swoich poglądów decydentom UE i pokazując, że
słuchanie obywateli i rozmawianie z nimi jest istotnym elementem demokratycznego
procesu kształtowania polityki UE. Dzięki 53 imprezom w całej UE z udziałem
przewodniczącego Komisji, wiceprzewodniczących i komisarzy, przez cały rok Komisja
dotarła do tysięcy obywateli. W dialogach wzięli udział również przewodniczący
Parlamentu Europejskiego oraz wielu posłów do Parlamentu Europejskiego i polityków
krajowych.
Źródło: Komisja Europejska
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Załącznik 5
Uruchom wyobraźnię – Bezludna wyspa
Poproś grupę, aby wyobraziła sobie dopłynięcie do bezludnej wyspy. Niestety pomoc nie
przybędzie szybko. Grupa musi zacząć się organizować.
Zadaj grupie następujące pytania:
- czy możliwe jest życie bez ustalenia zasad?
- jakie zasady są w takich okolicznościach najbardziej potrzebne?
- czy grupa zdecyduje się na wybranie przywódcy, „starszyzny”, obydwu czy żadnego?
- jakie powinno być prawo, aby było przestrzegane przez wszystkich rozbitków?
Podpowiedź – cechy dobrego prawa





spójność (brak sprzeczności),
stabilność (zbyt częste zmienianie prawa powoduje utratę do niego szacunku),
możliwość jego spełnienia (przepisy nie mogą żądać wykonania rzeczy
niemożliwych),
przejrzystość (prawo musi być zrozumiałe dla tych, którzy mają je wykonywać).

Źródło: Rafał Belka, Kamil Grabowski, Pomocnik olimpijczyka: Elementy wiedzy
obywatelskiej i ekonomicznej, Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2011
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Załącznik 6
Mity dotyczące regulacji unijnych
Mity dotyczące regulacji unijnych (ang.): http://blogs.ec.europa.eu/ECintheUK/dailyexpress-11-barmy-eu-rules/
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Załącznik 7
Uruchom wyobraźnię, c.d.
Prawo na wyspie bardzo się rozrosło, powstała komisja REFIT, składająca się
przewodniczącego i czterech członków. Komisja może składać się z wolontariuszy lub
np. samorządu klasy. Komisja musi zdecydować, które regulacje na wyspie nie są
potrzebne.
Konsultacje
Ważne jest, aby przeprowadzić konsultacje z grupą, w ramach, której każdy będzie mógł
się wypowiedzieć nt. regulacji. Gdy Komisja poprosiła o konsultacje w ramach przeglądu
dyrektyw ptasiej i siedliskowej, wypowiedziała się rekordowa liczba 500 000 osób!
Komisja zdecyduje czy konsultacje zostanę przeprowadzone ustnie, pisemnie (na
karteczkach), czy on-line.
Regulacje
Konsultacje dotyczą czterech regulacji:
- o podziale wody pitnej;
- o liczbie godzin spędzanych na plaży;
- o pierwszeństwie skorzystania z pomocy ratujących;
- o sposobie wybierania przywódcy.
Komisja musi podać uzasadnienie, dlaczego zdecydowała się utrzymać niektóre
regulacje, rezygnując z pozostałych.
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