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KLIMAT
Smog niepokoi Europejczyków

Większość Europejczyków uważa, że to UE powinna zaproponować dodatkowe środki w celu
rozwiązania problemów związanych z jakością powietrza – wynika z najnowszego badania
opinii Eurobarometr. - W Unii Europejskiej zanieczyszczenie powietrza co roku powoduje ponad
400 tysięcy przedwczesnych zgonów – przypomina komisarz Karmenu Vella.
Według nowego badania Eurobarometr ponad dwie trzecie Europejczyków uważa, że Unia
Europejska powinna zaproponować dodatkowe środki w celu poprawy jakości powietrza.
Spośród ponad 27 tys. obywateli, z którymi przeprowadzono rozmowy we wszystkich
państwach członkowskich, ponad połowa jest zdania, że gospodarstwa domowe, producenci
samochodów, producenci energii, rolnicy i władze publiczne nie podejmują wystarczających
działań na rzecz dobrej jakości powietrza.
Szczegóły dotyczące działań UE na rzecz walki z problemami związanymi z jakością
powietrza >>>tutaj.

ŻYWNOŚĆ
200 mln na promocję unijnej żywności

W 2020 r. Komisja Europejska przeznaczy 200,9 mln euro na współfinansowanie działań
promujących produkty rolno-spożywcze UE zarówno we wspólnocie jak i poza jej granicami
m.in. w Kanadzie, Chinach, Japonii, Korei, Meksyku i Stanach Zjednoczonych. - Reputacja
europejskich produktów rolno-spożywczych na świecie jest doskonała – zapewnia unijny
komisarz ds. rolnictwa Phil Hogan.
Szczegóły dotyczące środków można znaleźć >>> tutaj.
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KOMISJA EUROPEJSKA
Polak odpowiedzialny za rolnictwo

Prawnik i polityk Janusz Wojciechowski będzie reprezentował Polskę w nowo wybranej Komisji
Europejskiej pod przewodnictwem Ursuli von der Leyen. Podczas głosowania w Parlamencie 27
listopada 461 posłów zagłosowało za wyborem nowego składu kolegium komisarzy, 157
zagłosowało przeciwko, a 89 wstrzymało się od głosu. - Moje przesłanie jest proste: zabierzmy
się do pracy! - powiedziała szefowa nowej KE.
Głosowanie plenarne zakończyło długi proces starannej analizy przez Parlament
proponowanego zespołu komisarzy. Jego celem było zapewnienie organowi wykonawczemu UE
legitymacji demokratycznej do działania w interesie Europejczyków.
Więcej informacji nt. nowego składu Komisji Europejskiej można znaleźć >>>tutaj.

PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT – RZESZÓW
Debata podsumowująca rok 2019 w Unii Europejskiej

W telegraficznym skrócie:
•

Ruszyła kolejna edycja Discover EU. Do wygrania bilety na podróże po Europie
>>>tutaj.

•

Nagroda Access City 2020 dla Warszawy >>> tutaj.

•

Euro z rekordowym poparciem >>> tutaj.
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