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POLITYKA SPÓJNOŚCI
128 mln euro na rozbudowę terminala LNG

128 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) zostanie zainwestowane
w rozbudowę terminala skroplonego gazu ziemnego (LNG) w Świnoujściu. Ta inwestycja
uzupełnia projekt budowy terminala LNG, który został dofinansowany przez UE w latach 20072013 dotacjami w wysokości 250 mln euro. Od 2007 Unia Europejska zainwestowała 2 miliardy
euro w polską infrastrukturę energetyczną.
Terminal regazyfikacji LNG w Świnoujściu jest największym obiektem skroplonego gazu
ziemnego w Europie Północnej i Europie Środkowo-Wschodniej. Jest to inwestycja strategiczna
dla interesów Polski.
Szczegóły dotyczące dofinansowania można znaleźć >>>tutaj.

DZIEŃ EUROPY
Świętuj z nami!

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Rzeszów oraz Wyższa Szkoła Informatyki i
Zarządzania w Rzeszowie serdecznie zapraszają do wspólnego świętowania Dnia Europy, 9 maja
2019 roku. Uroczyste obchody Dnia Europy odbędą się w przepięknie położonym Kampusie
WSIiZ w Kielnarowej, w Centrum Edukacji Międzynarodowej, KM8. Świętowanie rozpoczniemy
o godz. 10:00. Tematem przewodnim tegorocznych obchodów Dnia Europy jest 15-lecie
członkostwa Polski w UE oraz funkcjonowanie Parlamentu Europejskiego.
Szczegóły dotyczące wydarzenia wraz z formularze zgłoszeniowym można znaleźć >>>
tutaj.
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PRAWO
Lepsze stanowienie prawa w DNA Unii Europejskiej

- Lepsze stanowienie prawa jest już zakodowane w DNA europejskiego procesu decyzyjnego –
powiedział pierwszy wiceprzewodniczący KE Frans Timmermas podsumowując dotychczasowe
działania w tym zakresie. Jakość tworzenia prawa była jednym z priorytetów przewodniczącego
Jean-Claude’a Junckera. W ubiegłym roku OECD oceniła politykę regulacyjną UE jako jedną z
najlepszych.
Komisja Europejska podsumowała środki, które wprowadziła, aby zapewnić obywatelom i
przedsiębiorstwom w UE lepsze wyniki dzięki bardziej otwartemu, przejrzystemu i opartemu na
merytorycznych podstawach procesowi kształtowania polityki. Sprawozdanie pokazuje, że
położenie nacisku na lepsze stanowienie prawa przyniosło pozytywne rezultaty. Należy je teraz
umocnić i podtrzymać, aby móc wprowadzać dalsze ulepszenia.
Więcej informacji nt. unijnej polityki regulacyjnej można znaleźć >>>tutaj.

PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT – RZESZÓW
Od unii lubelskiej do Unii Europejskiej

W telegraficznym skrócie:
•

Facebook bardziej przejrzysty >>>tutaj.

•

Prawo po stronie autorów >>> tutaj.

•

InvestEU będzie kontynuowany w nowych ramach finansowych >>> tutaj.
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