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Witaj M³ody Czytelniku,
Jeœli przegl¹dasz tê publikacjê to znaczy, ¿e jesteœ na dobrej
drodze do zdobycia elementarnej wiedzy z zakresu Unii Europejskiej.
Mo¿e ju¿ nieco wiesz o integracji europejskiej i chcia³byœ
usystematyzowaæ swoj¹ wiedzê, mo¿e masz ju¿ doœæ przedzierania siê
przez sterty materia³ów dotycz¹cych Unii Europejskiej i rozwi¹zuj¹c
kolejne zadanie domowe marzy³eœ, ¿eby ktoœ wreszcie przygotowa³
„unijne abc” pod jednym tytu³em. Niniejsza publikacja jest w³aœnie
wyjœciem naprzeciw Twoim oczekiwaniom. Znajdziesz w niej
odpowiedzi na podstawowe pytania dotycz¹ce Unii Europejskiej, które
pozwol¹ Ci staæ siê œwiadomym obywatelem europejskiej spo³ecznoœci
„zjednoczonej w ró¿norodnoœci”.
Mamy nadziejê, ¿e publikacja ta zachêci Ciê do pog³êbiania
wiedzy o Unii Europejskiej i nie poprzestaniesz na zawartych w niej
podstawowych informacjach. Powodzenia i przyjemnej lektury.
Autorzy
Koszalin, wrzesieñ 2009
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1. IDEAINTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
Koncepcje integracji w Europie, w ró¿nych formach powstawa³y ju¿ od
wieków, pocz¹wszy od Cesarstwa Rzymskiego w staro¿ytnoœci, poprzez Karola
Wielkiego czy Ottona III w œredniowieczu, koñcz¹c na wieku XX.
W pocz¹tkach ubieg³ego 100-lecia powsta³ ruch paneuropejski - za³o¿ony w
1923 r. przez Richarda Nicolasa Coudenhove-Kalergi. Jego zwolennicy w obawie przed
wybuchem kolejnej wojny (ze wzglêdu na imperialne tendencje w ZSRR) zak³adali
potrzebê zjednoczenia Europy dla zapewnienia pokoju i wspó³pracy.
Po II Wojnie Œwiatowej grupa mê¿ów stanu rozpoczê³a dzia³ania maj¹ce na
celu po³o¿enie kresu miêdzynarodowym sporom, wprowadzenie trwa³ego pokoju oraz
ochronê bezpieczeñstwa zamieszkuj¹cych Europê narodów. Rozwa¿ano ró¿ne
koncepcje integracji, które ostatecznie doprowadzi³y do powstania trzech wspólnot Europejskiej Wspólnoty Wêgla i Stali, Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej,
Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej. Oto osoby - „Ojcowie Europy”, które mia³y
najwiêkszy wp³yw na powstanie Wspólnot oraz póŸniejsz¹ wspó³pracê w ich ramach:
Robert Schuman (1886-1963) - francuski premier
i minister spraw zagranicznych. Inicjator pojednania
francusko-niemieckiego poprzez silny zwi¹zek
gospodarczy. Plan tego pojednania, zwany Planem
Schumana, og³oszony 9 maja 1950 r., doprowadzi³ do
powstania Europejskiej Wspólnoty Wêgla i Stali. W latach
1958-1960 przewodnicz¹cy, a póŸniej honorowy
przewodnicz¹cy Parlamentu Europejskiego.

Jean Monnet (1888-1979) - dyplomata francuski. Bliski
wspó³pracownik Roberta Schumana, wspó³autor koncepcji
powi¹zania gospodarki niemieckiej z francusk¹. Pierwszy
prezydent Wysokiej W³adzy EWWiS. W póŸniejszym
okresie inicjator i szef Komitetu na rzecz Stanów
Zjednoczonych Europy - wspieraj¹cego integracjê
gospodarcz¹ pañstw Europy Zachodniej. W 1976 r.
szefowie rz¹dów pañstw Wspólnot uznali Monneta za
pierwszego prawdziwego obywatela Europy.

Alcide de Gasperi (1881-1954) - pierwszy po II Wojnie
Œwiatowej premier W³och (w latach 1945-1953). Mia³
istotny wp³yw na w³osk¹ politykê proeuropejsk¹, w której
upatrywa³ szansê na odbudowanie pozycji
miêdzynarodowej tego kraju. Przyczyni³ siê do powstania
EWWiS (W³ochy by³y jednym z pañstw - za³o¿ycieli).
W 1954 r. przez kilka miesiêcy przewodniczy³ Wspólnemu
Zgromadzeniu EWWiS.
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Paul Henri Spaak (1899-1972) - belgijski polityk.
Wspó³twórca Unii Ekonomicznej Beneluksu. W 1956 r. na
forum ministrów spraw zagranicznych EWWiS przed³o¿y³
raport, zalecaj¹cy utworzenie Europejskiej Wspólnoty
Gospodarczej oraz Europejskiej Wspólnoty Energii
Atomowej. Raport ten (zwany „raportem Spaaka”) by³
podstaw¹ Traktatów Rzymskich powo³uj¹cych te dwie
wspólnoty.

Wœród zas³u¿onych dla pocz¹tków integracji europejskiej mo¿na wymieniæ równie¿
ówczesnego kanclerza niemieckiego Konrada Adenauera, by³ego premiera Wielkiej
Brytanii Winstona Churchilla oraz holenderskiego ministra spraw zagranicznych
Johana Beyena.
2. CELE UNII EUROPEJSKIEJ
Unia Europejska jest form¹ wspó³pracy miêdzynarodowej maj¹c¹ na celu realizacjê
wspólnych interesów jej pañstw cz³onkowskich. Wspó³praca ta nawi¹zana zosta³a,
gdy¿ zauwa¿ono, ¿e znacznie ³atwiej realizowaæ pewne zadania wspólnie ni¿ osobno.
Najwa¿niejszymi celami Unii Europejskiej s¹:
*
*
*
*

Zapewnienie bezpieczeñstwa jej cz³onkom
Umo¿liwienie szybkiego rozwoju gospodarki
Zapewnienie swobody osiedlania siê i podejmowania pracy na ca³ym jej obszarze
Ochrona praw i wolnoœci obywateli.

Aby cele te realizowaæ, podzielono dzia³ania Unii Europejskiej na trzy obszary, zwane
filarami:
*
*
*
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Wspólnota Europejska - obejmuje wspó³pracê w dziedzinie gospodarczej
i spo³ecznej
Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeñstwa
Wymiar Sprawiedliwoœci i Sprawy Wewnêtrzne.

Unia Europejska
Pierwszy filar:
Wspólnoty Europejskie

Drugi filar:
Wspólna polityka
zagraniczna
i bezpieczeñstwa

Trzeci filar:
Wspó³praca w dziedzinie
sprawiedliwoœci
i spraw wewnêtrznych

Wspólnota Europejska
- unia celna i rynek
wewnêtrzny
- polityka rolna
- polityka strukturalna
- polityka handlowa
Nowe lub zmienione
dyspozycje dotycz¹ce:
- obywatelstwa Unii
- edukacji i kultury
- sieci transeuropejskich
- ochrony konsumenta
- zdrowia
- badañ naukowych i
œrodowiska
- polityki socjalnej
- polityki azylu
- granic zewnêtrznych
- polityki zagranicznej
EWWiS
EWEA

Polityka zagraniczna:
- wspó³praca, wspólne
stanowiska i dzia³ania utrzymanie pokoju
- prawa cz³owieka
- demokracja
- pomoc krajom trzecim
Polityka bezpieczeñstwa:
- ze wsparciem UZE:
kwestie dotycz¹ce
bezpieczeñstwa UE
- rozbrojenie
- ekonomiczne aspekty
zbrojeñ
- d³ugoterminowo:
europejski system
bezpieczeñstwa

- wspó³praca s¹dowa w
materii cywilnej i karnej
- wspó³praca policyjna
- walka z rasizmem i
ksenofobi¹
- walka z narkomani¹ i
przemytem broni
- walka z przestêpczoœci¹
zorganizowan¹
- walka z terroryzmem
- walka ze zbrodniami
pope³nianymi na dzieciach i
z handlem ¿ywym towarem

3. KALENDARIUM INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
Unia Europejska obecnie to 27 pañstw, czyli niemal¿e 5 razy wiêcej ni¿ na pocz¹tku drogi
do integracji. Rozszerzenie UE odbywa³o siê do tej pory w 6 etapach i nadal nie jest to
proces zamkniêty (rys.1). Kolejnymi pañstwami ubiegaj¹cymi siê formalnie o przyjêcie do
UE s¹ Turcja, Chorwacja i Macedonia. Przez lata tworzy³y siê równie¿ i rozwija³y kolejne
p³aszczyzny wspó³pracy pañstw cz³onkowskich oraz formu³a samej UE.
* 9 maja 1950 r. - Robert Schuman minister spraw zagranicznych Francji - przedstawia
plan koordynacji wydobycia wêgla i produkcji stali pomiêdzy Francj¹ a Republik¹
Federaln¹ Niemiec. Plan ten stworzono w celu zapobie¿enia konfliktom zbrojnym w
zachodniej Europie. Uzale¿nienie przemys³u ciê¿kiego jednego kraju od pañstwa
s¹siedniego powoduje, ¿e ¿adne z nich nie mo¿e samodzielnie produkowaæ broni, któr¹
mog³oby skierowaæ przeciw s¹siadowi. Zak³adano, ¿e organizacja bêdzie otwarta dla
innych pañstw.
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* 18 kwietnia 1951 r. - Szeœæ pañstw europejskich podpisuje traktat wprowadzaj¹cy
wspólny zarz¹d dla przemys³u wêgla i stali. Traktat Ustanawiaj¹cy Europejsk¹
Wspólnotê Wêgla i Stali oparty by³ na planie Schumana. Te 6 pañstw to Niemcy, Francja,
W³ochy, oraz Belgia, Holandia i Luksemburg. Traktat ten wszed³ w ¿ycie 23 lipca 1952 r.
* 25 marca 1957 r. - Kolejnym kamieniem milowym integracji europejskiej by³o
podpisanie Traktatów Rzymskich,
rozszerzaj¹cych dotychczasow¹ wspó³pracê.
Traktaty te by³y podstaw¹ utworzenia Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, daj¹cej
podstawy do utworzenia wspólnego rynku oraz Europejskiej Wspólnoty Energii
Atomowej. Data wejœcia w ¿ycie Traktatów Rzymskich - 1 stycznia 1958 r.
* 30 lipca 1962 r. - Wprowadzenie Wspólnej Polityki Rolnej umo¿liwiaj¹cej wspóln¹
kontrolê nad produkcj¹ ¿ywnoœci. Efektem by³o ustalenie jednolitych cen,
zapewniaj¹cych dobry zarobek rolnikom oraz wystarczaj¹c¹ iloœæ ¿ywnoœci na rynku. W
efekcie doprowadzi³o to do nadprodukcji.
* 20 lipca 1963 r. - Pierwsza umowa miêdzynarodowa podpisana przez Wspólnoty Pierwsza Konwencja z Jaunde. Dokument ten ustanawia³ stowarzyszenie miêdzy EWG,
a 18 by³ymi koloniami w Afryce (Benin, Burundi, Czad, Gabon, Górna Wolta - obecnie
Burkina Faso, Kamerun, Kongo, Mali, Madagaskar, Mauretania, Niger, Republika
Œrodkowoafrykañska, Ruanda, Senegal, Somalia, Togo, Wybrze¿e Koœci S³oniowej, Zair
- obecnie Demokratyczna Republika Kongo). W konsekwencji kraje te otrzymywa³y
pomoc rozwojow¹ od EWG, pod warunkiem przestrzegania praw cz³owieka.
* 1 lipca 1968 r. - Kraje „szóstki” zakoñczy³y proces tworzenia unii celnej. Zniesiono c³a
w wewnêtrznym obrocie towarami, jednoczeœnie ustanawiaj¹c wspólne stawki ce³ na
towary sprowadzane spoza obszaru EWG.
* 24 kwietnia 1972 r. - Ustanowienie mechanizmu kursu wymiany walut (ERM).
Wprowadzaj¹c w¹ski zakres wahañ kursowych pomiêdzy walutami pañstw „szóstki”,
kraje te zapewniaj¹ stabilnoœæ swoich walut. Jest to pierwszy krok do wprowadzenia
wspólnej waluty, co nast¹pi³o 30 lat póŸniej.
* 1 stycznia 1973 r. - Pierwsze rozszerzenie Wspólnot. Przystêpuj¹ do nich 3 nowe kraje:
Dania, Irlandia oraz Wielka Brytania.
* 10 grudnia 1974 r. - Utworzenie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ma
on za zadanie transfer œrodków z regionów bogatszych do biedniejszych, w celu
poprawienia infrastruktury, œci¹gniêcia inwestorów i stworzenia nowych miejsc pracy.
* 7-10 czerwca 1979 r. - Pierwsze bezpoœrednie wybory do Parlamentu Europejskiego.
Wczeœniej deputowani delegowani byli przez parlamenty krajów cz³onkowskich. W
Parlamencie Europejskim deputowani zasiadaj¹ wed³ug frakcji politycznych, a nie
wed³ug krajów pochodzenia.
* 1 stycznia 1981 r. - dziesi¹tym cz³onkiem Wspólnot zostaje Grecja.
* 1 stycznia 1986 r. - Kolejne pañstwa wchodz¹ w sk³ad Wspólnot. Tym razem kolej na
Hiszpaniê i Portugaliê. W tym momencie mamy ju¿ „dwunastkê”.
* 17 lutego 1986 r. - Jednolity Akt Europejski. Dokument ten wprowadza szeœcioletni plan
maj¹cy wyeliminowaæ problemy wynikaj¹ce z ró¿nic w przepisach krajowych cz³onków
Wspólnot. Ró¿nice te maj¹ istotny wp³yw na problemy w handlu wewn¹trz EWG.
Jednolity Akt Europejski nadaje szersze uprawnienia Parlamentowi Europejskiemu oraz
zwiêksza wp³yw instytucji Wspólnot na kwestie ochrony œrodowiska.
* 7 lutego 1992 r. - W Maastricht podpisany zostaje Traktat o Unii Europejskiej. Zawiera
on sprecyzowane kierunki dzia³añ w zakresie ustanowienia wspólnej waluty, polityki
zagranicznej i bezpieczeñstwa, wspó³pracy w zakresie wymiaru sprawiedliwoœci i spraw
wewnêtrznych. Od tej chwili powszechnie u¿ywana jest nazwa Unia Europejska.
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1 stycznia 1993 r. - Utworzenie Jednolitego Rynku UE wraz z czterema
swobodami (przep³ywu towarów, us³ug, osób i kapita³u). Wystêpuj¹ jednak pewne
opóŸnienia dotycz¹ce swobody przep³ywu niektórych us³ug. Od 1986 roku
stopniowo uchwalano regulacje prawne dotycz¹ce m.in. podatków, uznawania
kwalifikacji zawodowych, dzia³alnoœci gospodarczej, dziêki czemu zlikwidowano
wiêkszoœæ barier stoj¹cych na przeszkodzie pe³nemu otwarciu granic.
1 stycznia 1995 r. - Unia Europejska rozszerza siê - przystêpuj¹ do niej trzy nowe
pañstwa: Austria, Finlandia i Szwecja.
26 marca 1995 r. - Wchodzi w ¿ycie Uk³ad z Schengen, dziêki któremu obywatele
siedmiu pañstw (Belgii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Luksemburga, Niemiec
i Portugalii), które go przyjê³y mog¹ siê miêdzy nimi przemieszczaæ bez kontroli
paszportowej. W kolejnych latach przystêpuj¹ do niego nastêpne pañstwa.
17 czerwca 1997 r. - Podpisany zostaje Traktat Amsterdamski, zmieniaj¹cy Traktat
z Maastricht. Zawiera program reform instytucji UE.
13 grudnia 1997 r. - Rada Europejska na posiedzeniu w Luksemburgu podejmuje
decyzjê o rozpoczêciu procesu akcesyjnego z szeœcioma pañstwami
kandyduj¹cymi do cz³onkostwa w UE, w tym z Polsk¹. W póŸniejszym okresie lista
kandydatów zostaje rozszerzona i zawiera dziesiêæ pañstw (Cypr, Czechy, Estoniê,
Litwê, £otwê, Maltê, Polskê, S³owacjê, S³oweniê i Wêgry), w kolejnych etapach
rozszerzeñ planuje siê w³¹czenie Bu³garii i Rumunii, a nastêpnie innych krajów
(Chorwacja, Turcja).
1 stycznia 1999 r. - W transakcjach handlowych i finansowych waluty jedenastu
krajów (Austrii, Belgii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii,
Luksemburga, Niemiec, Portugalii i W³och) zostaj¹ zast¹pione przez Euro. W roku
2001 do listy tych pañstw do³¹czona zostaje Grecja. Na razie jednak obywatele tych
pañstw u¿ywaj¹ swoich walut narodowych. Dania, Szwecja oraz Wielka Brytania
decyduj¹ siê pozostaæ przy swoich walutach.
1 stycznia 2002 r. - Do powszechnego obiegu wchodz¹ monety i banknoty Euro.
Banknoty w ka¿dym kraju wygl¹daj¹ tak samo, monety natomiast maj¹ wspólne
awersy, ró¿ni¹ siê rewersami. Od tej chwili mo¿na mówiæ o Unii Gospodarczej i
Walutowej. Nadal nie przystêpuj¹ do niej trzy pañstwa - Dania, Szwecja oraz
Wielka Brytania.
1 maja 2004 r. - Unia Europejska rozszerza siê o kolejne pañstwa, przyjmuj¹c do
swojego grona m.in. pañstwa, znajduj¹ce siê do niedawna za „¿elazn¹ kurtyn¹”. UE
liczy teraz 25 pañstw. Nowo przyjête pañstwa to Cypr, Czechy, Estonia, Litwa,
£otwa, Malta, Polska, S³owacja, S³owenia i Wêgry.
29 paŸdziernika 2004 r. - dwadzieœcia piêæ krajów UE podpisuje Traktat
ustanawiaj¹cy Konstytucjê dla Europy. Ma on za zadanie usprawniæ procesy
podejmowania decyzji i zarz¹dzania w poszerzonej do dwudziestu piêciu
cz³onków Unii. Zak³ada równie¿ m.in. powo³anie europejskiego Ministra Spraw
Zagranicznych. Warunkiem wejœcia w ¿ycie Traktatu jest jego ratyfikacja przez
wszystkie dwadzieœcia piêæ pañstw. Proces ten zostaje zablokowany wskutek
niekorzystnego wyniku referendów we Francji i Holandii.
1 stycznia 2007 r. - Unia Europejska rozszerza siê o kolejne kraje - Bu³gariê
i Rumuniê. UE liczy teraz 27 pañstw.
1 stycznia 2007 r. - S³owenia, jako pierwszy z krajów, które przyst¹pi³y do Unii
Europejskiej 1 maja 2004 roku, wesz³a do pañstw strefy euro. Euro zajê³o miejsce
s³oweñskiego tolara. Strefa euro liczy teraz trzynaœcie pañstw.
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13 grudnia 2007 r. - Podpisany zostaje przez Pañstwa cz³onkowskie w Lizbonie
Traktat Lizboñski, który ustanawia nowe ramy prawne i sposób zorganizowania
Unii Europejskiej. Traktat m.in. wzmacnia rolê Parlamentu Europejskiego
i parlamentów krajowych, wprowadza reformê pozosta³ych instytucji oraz
wprowadza istotne zmiany w polityce zagranicznej UE poprzez ustanowienie
funkcji Wysokiego Przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych oraz powo³anie
Europejskiej S³u¿by Dzia³añ Zewnêtrznych.Aby wejœæ w ¿ycie Traktat musi zostaæ
ratyfikowany przez wszystkie 27 pañstw.
21 grudnia 2007 r. – Czechy, Estonia, Litwa, £otwa, Malta, Polska, S³owacja,
S³owenia i Wêgry wchodz¹ do strefy Schengen.
1 stycznia 2008 r. – Cypr i Malta wchodz¹ do strefy euro. Euro zajê³o miejsce funta
cypryjskiego i lira maltañskiego. Strefa euro liczy teraz piêtnaœcie pañstw.
12 grudnia 2008 r. – Szwajcaria przystêpuje do strefy Schengen.
1 stycznia 2009 r. – S³owacja wchodzi do strefy euro. Euro zastêpuje koronê
s³owack¹. Strefa euro liczy teraz szesnaœcie pañstw.

4. INSTYTUCJE UNII EUROPEJSKIEJ
Komisja Europejska
Komisja Europejska to organ wykonawczy Unii Europejskiej. Sk³ada siê z 27
komisarzy. Obecnie ka¿de pañstwo cz³onkowskie ma swojego przedstawiciela w
Komisji. Przewodnicz¹cym jest Jose Manuel Barroso. Kadencja Komisji trwa 5 lat.
Komisja sk³ada propozycje aktów prawnych, wydaje w³asne akty prawne, czuwa nad
przestrzeganiem prawa, zarz¹dza bud¿etem oraz funduszami strukturalnymi. Siedziba
Komisji mieœci siê w Brukseli.
Rada Unii Europejskiej
Rada Unii Europejskiej (zwana te¿ Rad¹ Ministrów) jest g³ównym organem
decyzyjnym i prawodawczym Unii Europejskiej. Reprezentuje ona pañstwa
cz³onkowskie, a w jej obradach uczestniczy jeden minister z ka¿dego rz¹du krajowego.
Przewodnictwo w Radzie, sprawowane przez przedstawicieli poszczególnych pañstw
cz³onkowskich, zmieniane jest rotacyjnie co pó³ roku. Siedziba Rady mieœci siê w
Brukseli. Polska ma obecnie 27 g³osów w Radzie Unii Europejskiej.
Parlament Europejski
Instytucja ta jest organem ustawodawczym i kontrolnym wobec w³adzy wykonawczej
(Komisji Europejskiej). Uprawnienia PE stopniowo s¹ zwiêkszane. Kadencja trwa 5
lat. Deputowani wybierani s¹ w wyborach bezpoœrednich we wszystkich pañstwach
UE. Parlament Europejski ma 3 siedziby: Bruksela, Luksemburg i Strasburg.
Comiesiêczne sesje odbywaj¹ siê w Strasburgu. Deputowani w PE nie zasiadaj¹ w
zespo³ach narodowych, ale w oparciu o przynale¿noœæ do okreœlonej frakcji
politycznej. Zgodnie z podzia³em mandatów na lata 2009-20014 w ³awach Parlamentu
Europejskiego zasiada 736 deputowanych, z czego 50 pochodzi z Polski. Od 13 lipca
2009 r. funkcjê przewodnicz¹cego Parlamentu Europejskiego pe³ni Polak – Jerzy
Buzek.
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Rada Europejska
Rada Europejska to spotkania szefów pañstw i rz¹dów krajów cz³onkowskich UE oraz
przewodnicz¹cego Komisji Europejskiej. Okreœla ona kierunki polityki Unii oraz
rozwi¹zuje problemy sporne. Jest czêsto mylona z Rad¹ Europy, która nie jest
instytucj¹ Unii Europejskiej, a odrêbn¹ organizacj¹ miêdzynarodow¹.
Europejski Trybuna³ Obrachunkowy
ETO zwany jest równie¿ Trybuna³em Rewidentów Ksiêgowych. Jest organem kontroli
finansowej, sk³adaj¹cym siê z 27 cz³onków (po 1 przedstawicielu ka¿dego pañstwa).
Kontroluje rozliczenia wszystkich dochodów i wydatków Unii oraz upewnia siê co do
nale¿ytego zarz¹dzania finansami. Opracowuje coroczny raport z wykonania bud¿etu,
który jest podstaw¹ do udzielania absolutorium Komisji Europejskiej przez Parlament.
Siedziba Trybuna³u Obrachunkowego znajduje siê w Luksemburgu.
Trybuna³ Sprawiedliwoœci
Europejski Trybuna³ Sprawiedliwoœci jest tzw. stró¿em prawa Unii Europejskiej,
organem dokonuj¹cym wyk³adni prawa europejskiego i interpretacji traktatów.
Trybuna³ jest uprawniony do rozstrzygania sporów prawnych wynik³ych miêdzy
pañstwami cz³onkowskimi, instytucjami UE, przedsiêbiorstwami i osobami
fizycznymi. ETS sk³ada siê z 27 sêdziów (po 1 przedstawicielu ka¿dego pañstwa).
Sêdziowie ETS sprawuj¹ swoj¹ funkcjê przez szeœæ lat. Siedzib¹ Trybuna³u jest
Luksemburg.
S¹d Pierwszej Instancji
Niezale¿ny s¹d dzia³aj¹cy przy Europejskim Trybunale Sprawiedliwoœci.
Odpowiedzialny jest za wydawanie orzeczeñ w niektórych rodzajach spraw np.
wnoszonych przez osoby prywatne lub zwi¹zanych z nieuczciw¹ konkurencj¹. Sk³ada
siê, podobnie jak ETS, z 27 sêdziów (po 1 z ka¿dego pañstwa).
Komitet Regionów
Organ doradczy sk³adaj¹cy siê z przedstawicieli w³adz regionalnych i lokalnych.
Umo¿liwia on regionom i spo³ecznoœciom lokalnym uczestniczenie w okreœlaniu
kierunków dzia³añ polityki Unii Europejskiej. Komitet liczy 344 cz³onków - liczba
przedstawicieli ka¿dego z pañstw uzale¿niona jest od liczby jego mieszkañców.
Siedziba Komitetu znajduje siê w Brukseli. Polska posiada 21 przedstawicieli w
Komitecie Regionów.
Komitet Ekonomiczno-Spo³eczny
Organ doradczy reprezentuj¹cy pracodawców, zwi¹zki zawodowe, rolników,
konsumentów i inne grupy interesów. Komitet przedstawia pogl¹dy tych grup i broni
ich racji w debatach z Komisj¹ Europejsk¹, Rad¹ i Parlamentem. Komitet
Ekonomiczno-Spo³eczny liczy 344 cz³onków - liczba przedstawicieli ka¿dego z
pañstw uzale¿niona jest od liczby jego mieszkañców. Siedziba Komitetu znajduje siê w
Brukseli. Polska posiada 21 przedstawicieli w KES.
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Europejski Bank Centralny
Europejski Bank Centralny okreœla i realizuje politykê gospodarcz¹ i monetarn¹ Unii
Europejskiej. Kontroluje stabilnoœæ kursu Euro. Zapewnia sprawne funkcjonowanie
wspólnej waluty. G³ówny organ decyzyjny Banku to Rada Prezesów sk³adaj¹ca siê
z zarz¹du oraz prezesów wszystkich krajowych banków centralnych z pañstw obszaru
euro. Siedziba EBC znajduje siê we Frankfurcie nad Menem. Polska posiada 1
przedstawiciela w tzw. Radzie Ogólnej Europejskiego Banku Centralnego.
5. SYMBOLE UNII EUROPEJSKIEJ
Flaga
Historia Flagi UE siêga roku 1955. W tym czasie istnia³a ju¿ pierwsza wspólnota
Europejska Wspólnota Wêgla i Stali. Liczy³a ona zaledwie 6 cz³onków. Obok EWWiS
istnia³a jednak du¿o wiêksza organizacja - Rada Europy, zajmuj¹ca siê ochron¹ praw
cz³owieka i rozpowszechnianiem kultury europejskiej. W³aœnie ta organizacja
stworzy³a flagê, która obecnie funkcjonuje jako flaga UE.
Wybrano projekt hiszpañskiego dyplomaty Salvadora de Madariaga y Rojo oraz
francuskiego plastyka Arsena Heitza przedstawiaj¹cy 12 z³otych gwiazd u³o¿onych w
okr¹g na niebieskim tle. Liczba 12 wed³ug ró¿nych tradycji symbolizuje jednoœæ
i doskona³oœæ. Tak wiêc flaga symbolizuje doskona³¹ jednoœæ miêdzy narodami
Europy.
W 1983 roku Parlament Europejski podj¹³ temat stworzenia flagi Wspólnot.
W 1985 roku zdecydowano siê przyj¹æ flagê u¿ywan¹ przez Radê Europy jako symbol
Wspólnot Europejskich , a nastêpnie Unii Europejskiej. Od pocz¹tku 1986 roku
wszystkie instytucje unijne pos³uguj¹ siê flag¹ europejsk¹.
Hymn
Historia hymnu UE ³udz¹co przypomina historiê flagi. W 1972 roku Rada Europy
przyjê³a fragment IX symfonii Ludwika van Beethovena „Oda do radoœci”, jako swój
hymn. Aran¿acjê napisa³ znany dyrygent Herbert von Karajan. W 1985 roku przyjêto
„Odê do radoœci” jako oficjalny hymn Wspólnot.
„Oda do radoœci” zosta³a napisana przez Beethovena jako interpretacja muzyczna
utworu Fryderyka Schillera, który wyra¿a³ swoj¹ wizjê przedstawicieli rasy ludzkiej
staj¹cych siê dla siebie braæmi.
Utwór ten odtwarzany jako hymn UE nie posiada s³ów.
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Oda do radoœci (Ode an die Freude)
Friedrich Schiller,w przek³adzie K.I. Ga³czyñskiego

Jasnoœæ twoja wszystko zaæmi,
z³¹czy, co rozdzieli³ los.
Wszyscy ludzie bêd¹ braæmi
tam, gdzie twój przemówi g³os.

Z nami ten, kto choæby jedn¹
duszê rozp³omieniæ móg³.
Ale kto mi³oœci nie zna,
Niech nie wchodzi tu na próg.

Radoœæ tryska z piersi ziemi,
Radoœæ pije ca³y œwiat.
Dziœ wchodzimy, wstêpujemy
na Radoœci z³oty œlad.

Bracie, mi³oœæ niezmierzona
mieszka pod namiotem z gwiazd,
ca³¹ ludzkoœæ weŸ w ramiona
i uca³uj jeszcze raz.

O Radoœci, iskro bogów,
kwiecie Elizejskich pól,
œwiêta, na twym œwiêtym progu
staje nasz natchniony chór.

Kto przyjaciel, ten niech zaraz
stanie tutaj poœród nas,
i kto wielk¹ mi³oœæ znalaz³,
ten niech z nami dzieli czas.

Patrz, patrz: wielkie s³oñce œwiatem
biegnie sypi¹c z³ote skry,
jak zwyciêzca i bohater biegnij, bracie, tak i ty.

Ona w sercu, w zbo¿u, w œpiewie,
ona w splocie ludzkich r¹k,
z niej najlichszy robak czerpie,
w niej - najwy¿szy niebios kr¹g.

Wstañcie, ludzie, wstañcie wszêdzie,
ja nowinê niosê wam:
na gwiaŸdzistym firmamencie
mi³oœæ, mi³oœæ mieszka tam.

Motto Unii Europejskiej
Motto “Zjednoczona w ró¿norodnoœci” pojawi³o siê oko³o roku 2000, zaœ po raz
pierwszy u¿yto go oficjalnie w Traktacie ustanawiaj¹cym Konstytucjê dla Europy,
podpisanym w 2004 r.
Dzieñ Europy
9 maja 1950 roku Robert Schuman og³osi³ swoj¹ propozycjê stworzenia organizacji
pañstw Europy, która zagwarantuje pokojow¹ koegzystencjê. Fakt ten znany jako
„Deklaracja Schumana” powszechnie uwa¿any jest za pocz¹tek obecnej Unii
Europejskiej i dlatego kolejne rocznice tego wydarzenia obchodzone s¹ jako Dzieñ
Europy.
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Niektóre Ÿród³a zaliczaj¹ równie¿ do symboli UE „Paszport europejski” oraz wspóln¹
walutê Euro.
6. PAÑSTWACZ£ONKOWSKIE

Uniê Europejsk¹ tworzy obecnie 27 pañstw (rys.2)
Austria
Republika Austrii
Republik Österreich
Stolica: Wiedeñ
2
Obszar: 83.871 km
Ludnoœæ: 8 348 233 (2008)
Waluta: euro (EUR)
Jêzyk urzêdowy: niemiecki
Rok przyst¹pienia do Wspólnot: 1995

Czechy
Republika Czeska
Èeská republika
Stolica: Praga
2
Obszar: 78 866 km
Ludnoœæ: 10 467 542 (2008)
Waluta: korona czeska (CZK)
Jêzyk urzêdowy: czeski
Rok przyst¹pienia do Wspólnot: 2004

Belgia
Królestwo Belgii
Royaume de Belgique
Koninkrijk België
Königreich Belgien
Stolica: Bruksela
2
Obszar: 30 528 km
Ludnoœæ: 10 584 534 (2007)
Waluta: euro (EUR)
Jêzyk urzêdowy: francuski, niderlandzki,
niemiecki
Rok przyst¹pienia do Wspólnot: 1957
(za³o¿yciel)

Dania
Królestwo Danii
Kongeriget Danmark
Stolica: Kopenhaga
2
Obszar: 43 094 km
Ludnoœæ: 5 500 510 (2009)
Waluta: korona duñska (DKK)
Jêzyk urzêdowy: duñski
Rok przyst¹pienia do Wspólnot: 1973

Bu³garia
Republika Bu³garii
Áúëãàðèÿ, Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ
Stolica: Sofia
2
Obszar: 110 910 km
Ludnoœæ: 7 262 675 (2008 r.)
Waluta: lew (BGN)
Jêzyk urzêdowy: bu³garski
Rok przyst¹pienia do Wspólnot: 2007
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Cypr
Republika Cypryjska
ÊõðñéáêÞ Äçìïêñáôßá (gr.)
Kýbrýs Cumhuriyeti (tur.)
Republic of Cyprus (ang.)
Stolica: Nikozja
2
Obszar: 9 250 km
Ludnoœæ: 794 600 (2008)
Waluta: funt cypryjski (CYP)
Jêzyk urzêdowy: grecki, turecki, angielski
Rok przyst¹pienia do Wspólnot: 2004

Estonia
Republika Estoñska
Eesti Vabariik
Stolica: Tallin
2
Obszar: 45226 km
Ludnoœæ: 1 307 600 (2008)
Waluta: korona estoñska (EEK)
Jêzyk urzêdowy: estoñski
Rok przyst¹pienia do Wspólnot: 2004
Finlandia
Republika Finlandii
Suomen Tasavalta (fin.)
Republiken Finland (szw.)
Stolica: Helsinki
2
Obszar: 338 145 km
Waluta: euro (EUR)
Ludnoœæ: 5 313 026 (2008)
Jêzyk: fiñski, szwedzki
Rok przyst¹pienia do Wspólnot: 1995

Rys. 1 Etapy rozszerzania siê Unii Europejskiej
1951 r.
1973 r.
1981 r.
1986 r.
1995 r.
2004 r.
2007 r.

kandydat

FINLANDIA

ESTONIA
SZWECJA
£OTWA
DANIA
IRLANDIA

LITWA

WIELKA
BRYTANIA
HOLANDIA

NIEMCY

POLSKA

BELGIA
LUKSEMBURG

FRANCJA

CZECHY
AUSTRIA

S£OWACJA
WÊGRY

RUMUNIA

S£OWENIA
CHORWACJA
BU£GARIA

PORTUGALIA

W£OCHY

HISZPANIA

MACEDONIA
TURCJA
GRECJA

CYPR
MALTA
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Rys. 2 Pañstwa cz³onkowskie Unii Europejskiej
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Rys. 3 Strefa Schengen
Pañstwa nale¿¹ce do strefy Schengen
Pañstwa, które rozpoczê³y przygotowania do przyst¹pienia do strefy Schengen
Pañstwa Unii Europejskiej znajduj¹ce siê poza stref¹ Schengen
Pozosta³e pañstwa znajduj¹ce siê poza stref¹ Schengen

17

Rys. 4 Banknoty Euro
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Francja
Republika Francuska
République Française
Stolica: Pary¿
2
Obszar: 675 417 km
Ludnoœæ: 63 753 140 (2008)
Waluta: euro (EUR)
Jêzyk urzêdowy: francuski
Rok przyst¹pienia do Wspólnot: 1957
(za³o¿yciel)

Litwa
Republika Litewska
Lietuvos Respublika
Stolica: Wilno
Obszar: 65 200 km2
Ludnoœæ: 3 343 500 (2009)
Waluta: lit (LTL)
Jêzyk: litewski
Rok przyst¹pienia do Wspólnot: 2004

Grecja
Republika Grecka
ÅëëçíéêÞ Äçìïêñáôßá
Stolica: Ateny
2
Obszar: 131 940 km
Ludnoœæ: 11 216 708 (2008)
Waluta: euro (EUR)
Jêzyk: grecki
Rok przyst¹pienia do Wspólnot: 1981

Luksemburg
Wielkie Ksiêstwo Luksemburga
Großherzogtum Luxemburg (niem.)
Grand-Duché de Luxembourg (fr.)
Grousherzogdem Lëtzebuerg (luks.)
Stolica: Luksemburg
2
Obszar: 2 586 km
Ludnoœæ: 474 413 (2006)
Waluta: euro (EUR)
Jêzyk: niemiecki, francuski, luksemburski
Rok przyst¹pienia do Wspólnot: 1957
(za³o¿yciel)

Hiszpania
Królestwo Hiszpanii
Reino de España
Stolica: Madryt
2
Obszar: 504 645 km
Ludnoœæ: 46 661 950 (2008)
Waluta: euro (EUR)
Jêzyk: hiszpañski
Rok przyst¹pienia do Wspólnot: 1986

£otwa
Republika £otewska
Latvijas Republika
Stolica: Ryga
2
Obszar: 64 589 km
Ludnoœæ: 2 231 503 (2009)
Waluta: lat (LVL)
Jêzyk: ³otewski
Rok przyst¹pienia do Wspólnot: 2004

Holandia
Królestwo Niderlandów
Koninkrijk der Nederlanden
Stolica: Amsterdam
2
Obszar: 41 526 km
Ludnoœæ: 16 509 303 (2008)
Waluta: euro (EUR)
Jêzyk: niderlandzki
Rok przyst¹pienia do Wspólnot: 1957
(za³o¿yciel)

Malta
Republika Malty
Repubblika ta' Malta (malt.)
Republic of Malta (ang.)
Stolica: La Valetta
2
Obszar: 316 km
Ludnoœæ: 403 532 (2008)
Waluta: lira maltañska (MTL)
Jêzyk: maltañski, angielski
Rok przyst¹pienia do Wspólnot: 2004

Irlandia
Republika Irlandii
Éire (irl.)
Ireland (ang.)
Stolica: Dublin
2
Obszar: 70 273km
Ludnoœæ: 4 422 100 (2008)
Waluta: euro (EUR)
Jêzyk: irlandzki, angielski
Rok przyst¹pienia do Wspólnot: 1973

Niemcy
Republika Federalna Niemiec
Bundesrepublik Deutschland
Stolica: Berlin
2
Obszar: 357 114 km
Ludnoœæ: 82 046 000 (2008)
Waluta: euro (EUR)
Jêzyk: niemiecki
Rok przyst¹pienia do Wspólnot: 1957
(za³o¿yciel)
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Polska
Rzeczpospolita Polska
Stolica: Warszawa
2
Obszar: 322 575 km
Ludnoœæ: 38 149 000 (2009)
Waluta: z³oty (PLN)
Jêzyk urzêdowy: polski
Rok przyst¹pienia do Wspólnot: 2004
Portugalia
Republika Portugalii
República Portuguesa
Stolica: Lizbona
2
Obszar: 92 391 km
Ludnoœæ: 10 677 00 (2008)
Waluta: euro (EUR)
Jêzyk: portugalski
Rok przyst¹pienia do Wspólnot: 1986
Rumunia
Republika Rumunii
România
Stolica: Bukareszt
Obszar: 238 391 km²
Ludnoœæ: 22 215 421 (2009 r.)
Waluta: lej (RON)
Jêzyk urzêdowy: rumuñski
Rok przyst¹pienia do Wspólnot: 2007
S³owacja
Republika S³owacka
Slovenská republika
Stolica: Bratys³awa
2
Obszar: 49 035 km
Ludnoœæ: 5 455 000 (2008)
Waluta: korona s³owacka (SKK)
Jêzyk: s³owacki
Rok przyst¹pienia do Wspólnot: 2004
S³owenia
Republika S³owenii
Republika Slovenija
Stolica: Lublana
2
Obszar: 20 273 km
Ludnoœæ: 2 039 399 (2008)
Waluta: tolar (SIT)
Jêzyk: s³oweñski
Rok przyst¹pienia do Wspólnot: 2004
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Szwecja
Królestwo Szwecji
Konungariket Sverige
Stolica: Sztokholm
2
Obszar: 449 964 km
Ludnoœæ: 9 196 227 (2008)
Waluta: korona szwedzka (SEK)
Jêzyk: szwedzki
Rok przyst¹pienia do Wspólnot: 1995
Wêgry
Republika Wêgierska
Magyar Köztársaság
Stolica: Budapeszt
2
Obszar: 93 030 km
Ludnoœæ: 9 931 000 (2008)
Waluta: forint (HUF)
Jêzyk: wêgierski
Rok przyst¹pienia do Wspólnot: 2004
Wielka Brytania
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i
Irlandii Pó³nocnej
United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland
Stolica: Londyn
2
Obszar: 244 820 km
Ludnoœæ: 60 975 000(2007)
Waluta: funt szterling (GBP)
Jêzyk: angielski
Rok przyst¹pienia do Wspólnot: 1973
W³ochy
Republika W³oska
Repubblica Italiana
Stolica: Rzym
2
Obszar: 301 230 km
Ludnoœæ: 60 054 511 (2008)
Waluta: euro (EUR)
Jêzyk: w³oski
Rok przyst¹pienia do Wspólnot: 1957
(za³o¿yciel)

Jêzyki Unii Europejskiej
Ka¿dy z jêzyków urzêdowych pañstw cz³onkowskich jest równoprawnym jêzykiem
urzêdowym Unii Europejskiej. W chwili przyst¹pienia ka¿de pañstwo cz³onkowskie
zg³asza jêzyk - lub jêzyki - który powinien uzyskaæ status jêzyka urzêdowego UE.
Prawo do istnienia ró¿norodnoœci jêzykowej jest obowi¹zuj¹c¹ zasad¹ w instytucjach
unijnych. Podstawowe zasady polityki jêzykowej Unii Europejskiej przewiduj¹, ¿e
ka¿dy obywatel powinien mieæ mo¿liwoœæ przyczyniania siê do jej budowania,
uzyskiwania informacji o podejmowanych przez ni¹ w jego imieniu dzia³aniach oraz
dostêp do tekstów prawa wspólnotowego w jêzyku, który rozumie.
Od rozszerzenia Unii Europejskiej 1 stycznia 2007 r. obowi¹zuj¹ 23 równoprawne
jêzyki urzêdowe: angielski, duñski, fiñski, francuski, grecki, hiszpañski, niderlandzki,
niemiecki, portugalski, szwedzki, w³oski, czeski, estoñski, litewski, ³otewski,
maltañski, polski, s³oweñski, wêgierski, irlandzki, rumuñski, bu³garski.
7. DROGAPOLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ
*

*

*
*

*

*
*
*

Droga Polski do Wspólnot Europejskich rozpoczê³a siê w roku 1988, gdy we
wrzeœniu nawi¹zano stosunki dyplomatyczne z Europejsk¹ Wspólnot¹
Gospodarcz¹. W roku tym Polska znajdowa³a siê jeszcze w tzw. bloku
komunistycznym, który jednak wtedy chyli³ siê ju¿ ku upadkowi, natomiast EWG
skupia³a pañstwa nale¿¹ce do oficjalnie wrogiego Polsce bloku kapitalistycznego.
Nawi¹zanie stosunków dyplomatycznych miêdzy Polsk¹ a EWG by³o wyraŸnym
symptomem rozpadu Uk³adu Warszawskiego i os³abienia roli ZSRR, jako
hegemona w regionie Europy Œrodkowo-Wschodniej.
Nieca³y rok póŸniej, Polska - œwie¿o upieczone demokratyczne pañstwo, w lipcu
1989 r. otworzy³a swoje przedstawicielstwo przy Wspólnotach Europejskich w
Brukseli, co mia³o pog³êbiæ wspó³pracê z „Zachodem”.
25 maja 1990 r. w Brukseli Polska z³o¿y³a oficjalny wniosek o rozpoczêcie
negocjacji umowy o stowarzyszeniu ze Wspólnotami.
16 grudnia 1991 r. w Brukseli podpisano Uk³ad Europejski ustanawiaj¹cy
stowarzyszenie miêdzy RP a Wspólnotami i ich pañstwami cz³onkowskimi. Uk³ad
ten wszed³ w ¿ycie 1 lutego 1994 r.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e w owym czasie nie mówiono jeszcze oficjalnie o mo¿liwoœci
przyst¹pienia by³ych pañstw socjalistycznych do Wspólnot. Zmieni³o siê to
dopiero po decyzji Rady Europejskiej, która zapad³a 21-22 czerwca 1993 r. w
Kopenhadze. Decyzja ta umo¿liwia³a rozszerzenie Unii Europejskiej o pañstwa
Europy Œrodkowo-Wschodniej.
8 kwietnia 1994 r. Minister Spraw Zagranicznych RP z³o¿y³ w Atenach oficjalny
wniosek o przyjêcie Polski do Unii Europejskiej.
8 sierpnia 1996 r. Parlament RP przyj¹³ ustawê powo³uj¹c¹ Komitet Integracji
Europejskiej (KIE).
13 grudnia 1997 r. Rada Europejska na posiedzeniu w Luksemburgu podjê³a
decyzjê o rozpoczêciu procesu akcesyjnego z pañstwami kandyduj¹cymi do
cz³onkostwa w UE, w tym z Polsk¹.
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W marcu 1998 r. Rada Ministrów RP przyjê³a Narodowy Program Przygotowania do
Cz³onkostwa w Unii Europejskiej (NPPC). Dokument ten okreœli³ kierunek
koniecznych dzia³añ dostosowawczych oraz harmonogram ich realizacji.
Aktualizowano go co roku, aby by³ zgodny z kolejnymi wersjami Partnerstwa dla
Cz³onkostwa i by³ spójny ze zobowi¹zaniami zawartymi w stanowiskach
negocjacyjnych.
* 31 marca 1998 r. Polska i Unia Europejska oficjalnie rozpoczê³y proces negocjacji
warunków cz³onkostwa. Negocjacje prowadzone by³y w 31 obszarach:
- Swobodny przep³yw towarów
- Swobodny przep³yw osób
- Swoboda œwiadczenia us³ug
- Swobodny przep³yw kapita³u
- Prawo spó³ek
- Polityka konkurencji
- Rolnictwo
- Rybo³ówstwo
- Polityka transportowa
- Podatki
- Unia Gospodarcza i Walutowa (EMU)
- Statystyka
- Polityka spo³eczna i zatrudnienie
- Energia
- Polityka przemys³owa
- Ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa (MŒP)
- Nauka i badania
- Edukacja, kszta³cenie i m³odzie¿
- Telekomunikacja i technologie informacyjne
- Kultura i polityka audiowizualna
- Polityka regionalna i koordynacja instrumentów strukturalnych
- Œrodowisko
- Ochrona konsumentów i zdrowia
- Wymiar sprawiedliwoœci i sprawy wewnêtrzne
- Unia celna
- Stosunki zewnêtrzne
- Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeñstwa (WPZiB)
- Kontrola finansowa
- Finanse i bud¿et
- Instytucje
- Inne
*

13 grudnia 2002 r. w Kopenhadze zakoñczono proces negocjacji w sprawie
cz³onkostwa Polski w UE. W ich wyniku ustalono okresy przejœciowe w 12
obszarach negocjacyjnych (m.in. wszystkie cztery swobody Jednolitego Rynku UE).
* 16 kwietnia 2003 r. w Atenach nast¹pi³o podpisanie Traktatu Akcesyjnego,
okreœlaj¹cego warunki przyst¹pienia Polski do UE. Rzeczpospolita Polska
reprezentowana by³a przez premiera Leszka Millera, ministra spraw zagranicznych
W³odzimierza Cimoszewicza oraz minister ds. europejskich Danutê Hübner.
*
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7-8 czerwca 2003 r. przeprowadzono w Polsce referendum akcesyjne, w którym
zdecydowana wiêkszoœæ g³osuj¹cych (77,45% wa¿nych g³osów) opowiedzia³a siê za
wejœciem Polski do Unii Europejskiej. Frekwencja wynios³a 58,85 % uprawnionych
do g³osowania.
* 1 lipca 2003 r. Prezydent RP Aleksander Kwaœniewski ratyfikowa³ Traktat
Akcesyjny.
* 1 maja 2004 r. Polska przyst¹pi³a do Unii Europejskiej.
*

8. OBYWATELSTWO UNII EUROPEJSKIEJ
Obywatelstwo Unii Europejskiej zosta³o ustanowione w oparciu o poprawki do
Traktatu Rzymskiego o EWG uczynione w ramach Traktatu o Unii Europejskiej, z
póŸniejszymi drobnymi modyfikacjami wprowadzonymi przez Traktat Amsterdamski.
Koniecznoœæ regulacji problematyki obywatelstwa europejskiego w normach
traktatowych nie budzi³a w¹tpliwoœci. Wspólnota wielokrotnie by³a krytykowana, ¿e
ogranicza siê wy³¹cznie do rynku, towarów, kapita³u, a zapomina o ludziach.
Jean Monnet, jeden z ojców integracji europejskiej, mówi³: "My nie tworzymy
koalicji pañstw, my jednoczymy ludzi". Zgodnie z t¹ myœl¹, Unia Europejska staje siê
uni¹ obywateli Europy, przywi¹zanych do zasad wolnoœci, demokracji i rz¹dów prawa.
W krajach cz³onkowskich Unii wielk¹ wagê przywi¹zuje siê do ochrony praw
i
interesów obywateli.
"Ka¿da osoba posiadaj¹ca obywatelstwo pañstwa cz³onkowskiego staje siê
obywatelem Unii Europejskiej. Obywatelstwo Unii uzupe³nia, ale nie zastêpuje
obywatelstwa narodowego" mo¿emy przeczytaæ w art. 17. Traktatu o Wspólnocie
Europejskiej.
Paszporty wydawane przez kraje cz³onkowskie otrzymuj¹ odt¹d nowy wzór.
Paszport obywatela Unii ma kolor burgundzkiego wina (czyli bordowy) i posiada napis
„Unia Europejska” pod nazw¹ pañstwa wydaj¹cego dokument.
Prawa wynikaj¹ce z obywatelstwa europejskiego s¹ nastêpuj¹ce:
* Prawo do swobodnego poruszania siê i przebywania na obszarze pañstw
cz³onkowskich, a co za tym idzie podjêcia pracy w ka¿dym pañstwie cz³onkowskim.
* Ka¿dy obywatel Unii zamieszka³y na terenie pañstwa cz³onkowskiego, którego nie
jest obywatelem, ma prawo do g³osowania i kandydowania w wyborach
samorz¹dowych i w wyborach do Parlamentu Europejskiego w pañstwie
cz³onkowskim, na którego terenie przebywa.
* Obywatele Unii przebywaj¹cy na obszarze kraju trzeciego (poza UE), w którym ich
pañstwo nie ma swojego przedstawicielstwa dyplomatycznego, maj¹ prawo do
ochrony przez w³adze dyplomatyczne lub konsularne innych pañstw cz³onkowskich
na takich samych warunkach, jak obywatele tych pañstw.
* W ramach praw przys³uguj¹cych obywatelom Unii, ka¿dy z nich ma prawo sk³adaæ
petycje do Parlamentu Europejskiego. S¹ one rozpatrywane przez rzecznika praw
obywatelskich mianowanego przez Parlament Europejski. Petycje mog¹ mieæ
charakter indywidualny albo zbiorowy, w sprawach objêtych kompetencj¹
Wspólnoty i dotycz¹cych obywateli bezpoœrednio. Ponadto ka¿demu obywatelowi
Unii przys³uguje prawo sk³adania skarg do Ombudsmana, czyli Rzecznika Praw
Obywatelskich Unii Europejskiej. Przy czym przedmiotem takiej skargi mo¿e byæ
tylko niew³aœciwe administrowanie instytucji unijnych. Skargi te dotycz¹ tylko
sporów pomiêdzy obywatelami UE a jej instytucjami. Nie odnosz¹ siê one do sporów
z instytucjami krajowymi.
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9. JEDNOLITY RYNEK UNII EUROPEJSKIEJ
Za³o¿eniem Jednolitego Rynku by³a likwidacja barier dla gospodarki wynikaj¹cych z
istnienia granic miêdzy pañstwami tworz¹cymi Uniê Europejsk¹. Przyk³adem takich
barier mog¹ byæ przeszkody administracyjne - kontrole graniczne, celne, równie¿
ró¿nice w przepisach prawnych, normach. Bariery mog¹ wynikaæ równie¿ z ró¿nic w
standardach niektórych dziedzin ¿ycia - opiece zdrowotnej, edukacji. Ostatnia grupa to
bariery fiskalne - wynikaj¹ce z ró¿nic w systemach podatkowych poszczególnych
krajów. Ju¿ Traktat o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, podpisany 25
marca 1957 r. zak³ada³ utworzenie Wspólnego Rynku, w którym te bariery bêd¹
stopniowo likwidowane. Jednolity Rynek sta³ siê faktem w pe³ni dokonanym od
1 stycznia 1993 r. W efekcie, jego sprawne funkcjonowanie zapewniaj¹ tzw. cztery
swobody:
* Swobodny przep³yw towarów - pomiêdzy pañstwami nale¿¹cymi do UE istnieje
swoboda obrotu towarami - nie istniej¹ kontrole graniczne i celne, ograniczenia
iloœciowe i jakoœciowe. Towar wprowadzony legalnie na teren jednego pañstwa
cz³onkowskiego, mo¿e bez przeszkód trafiæ na rynek pozosta³ych pañstw.
Ujednolicone zosta³y normy techniczne i oznakowanie towarów. Wprowadzono tak¿e
jednolite przepisy dotycz¹ce obrotu towarowego z pañstwami spoza UE.
* Swobodny przep³yw us³ug - oznacza mo¿liwoœæ œwiadczenia us³ug ponad
granicami, tzn. us³ugodawca mo¿e czasowo udaæ siê do kraju us³ugobiorcy w celu
wykonania us³ugi (np. wybudowania budynku, instalacji urz¹dzenia itp.),
us³ugobiorca mo¿e udaæ siê do us³ugodawcy, aby tam skorzystaæ z us³ugi (np. us³ugi
medyczne) lub te¿ obydwa podmioty przebywaj¹ w swoich krajach, a tylko produkt
przekracza granice (np. tworzenie stron internetowych, nadawanie programów
telewizyjnych). W ramach swobody przep³ywu us³ug mo¿na równie¿ za³o¿yæ
przedsiêbiorstwo w dowolnym pañstwie UE i prowadziæ tam dzia³alnoœæ na zasadzie
tzw. samozatrudnienia.
* Swobodny przep³yw kapita³u - dotyczy transakcji finansowych nie maj¹cych
zwi¹zków z przemieszczaniem ludzi, towarów i us³ug. Swoboda ta umo¿liwia transfer
zysków z jednego kraju cz³onkowskiego UE do drugiego, prawo do nabywania
wszelkich walorów (np. nieruchomoœci, akcji itp.) za granica bez ¿adnych przeszkód.
Obywatele UE maja prawo do dokonywania wszelkich operacji bankowych
i finansowych na obszarze ca³ej Unii.
* Swobodny przep³yw osób - oznacza mo¿liwoœæ przemieszczania siê po ca³ym
terytorium Unii bez koniecznoœci posiadania wiz i zezwoleñ, daje równie¿ prawo do
osiedlania siê, poszukiwania i podejmowania pracy w dowolnym kraju nale¿¹cym do
UE. Obywatele jednego pañstwa cz³onkowskiego UE podejmuj¹cy pracy lub
jak¹kolwiek dzia³alnoœæ ekonomiczn¹ nie mog¹ byæ dyskryminowani, tzn. nie mog¹
byæ traktowani gorzej od obywateli pañstwa , w którym przebywaj¹. Obecnie Polacy
mog¹ swobodnie podejmowaæ pracê we wszystkich pañstwach UE poza Austri¹
i Niemcami, w których to krajach do 1 maja 2011 r. obowi¹zuje okres przejœciowy na
podejmowanie pracy. Oznacza to, ¿e Polak, jak te¿ obywatele krajów, które z Polsk¹
1 maja 2004 r. przyst¹pi³y do UE jeœli chc¹ podj¹æ pracê na terenie Austrii i Niemiec
musz¹ uzyskaæ zezwolenie na pracê wydane przez w³aœciwy urz¹d austriacki lub
niemiecki.
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10. UK£AD SCHENGEN
26 marca 1995 r. wszed³ w ¿ycie Uk³ad z Schengen. Dzia³ania z Schengen
doprowadzi³y do zniesienia kontroli na wewnêtrznych granicach pañstw
cz³onkowskich obszaru Schengen, ustanowienia jednolitych zasad kontroli na
granicach zewnêtrznych, wprowadzenia wspólnej polityki wizowej oraz wdro¿enia
dzia³añ towarzysz¹cych, które umo¿liwiaj¹ zniesienie wewnêtrznych kontroli
granicznych (w szczególnoœci w zakresie wspó³pracy policyjnej i s¹dowej w sprawach
kryminalnych). A zatem dzia³ania te maj¹ bezpoœrednie skutki dla obywateli dotycz¹ce
swobodnego przep³ywu osób:
*
*
*

*

zniesienie kontroli granicznych na wspólnych granicach wewnêtrznych,
jednolity zestaw zasad maj¹cy zastosowanie do osób przekraczaj¹cych zewnêtrzne
granice w pañstwach cz³onkowskich bêd¹cych czêœci¹ obszaru Schengen,
oddzielenie – na dworcach lotniczych i w miarê mo¿liwoœci w portach morskich osób podró¿uj¹cych po obszarze Schengen od osób przybywaj¹cych z krajów
le¿¹cych poza obszarem Schengen,
harmonizacja zasad dotycz¹cych warunków wjazdu i wiz na krótki pobyt.

Najbardziej widocznym dla obywateli skutkiem Schengen jest fakt, i¿ nie musz¹
ju¿ okazywaæ paszportów przy przekraczaniu granic miêdzy pañstwami
cz³onkowskimi Schengen, bo mog¹ tê granicê przekraczaæ w dowolnym miejscu. Do
podró¿owania po obszarze UE wystarczy posiadanie jednego z dwóch dokumentów:
dowodu osobistego lub paszportu. Nale¿y je zawsze mieæ przy sobie udaj¹c siê do
innego kraju UE. Natomiast podstawowymi dokumentami pozwalaj¹cymi
podró¿owaæ dzieciom i m³odzie¿y – s¹ paszport lub dowód osobisty. Legitymacja
szkolna nie jest dokumentem uprawniaj¹cym do podró¿owania po terytorium UE.
Strefa Schengen obejmuje nastêpuj¹ce pañstwa: Belgia, Francja, Holandia,
Niemcy, Luksemburg, Hiszpania, Portugalia, W³ochy, Austria, Grecja, Dania,
Finlandia, Szwecja, Islandia, Norwegia oraz pañstwa, które przyst¹pi³y do strefy
Schengen 21 grudnia 2007r. Czechy , Estonia, Litwa, £otwa, Malta, Polska, S³owacja,
S³owenia, Wêgry oraz Szwajcaria, która przyst¹pi³a do Uk³adu z Schengen 12 grudnia
2008r. Pañstwami cz³onkowskimi UE, które nadal pozostaj¹ poza obszarem Schengen
s¹ Wielka Brytania i Irlandia. Dlatego granice tych pañstw przekraczaæ mo¿na tylko na
przejœciach granicznych, gdzie nadal prowadzone s¹ kontrole graniczne. Pañstwa,
które rozpoczê³y wdra¿anie dorobku prawnego Schengen to: Rumunia, Bu³garia i Cypr
(rys.3)
11. EURO
Euro jest drug¹ najwa¿niejsz¹ walut¹ œwiatow¹. Ponad 300 mln obywateli
europejskich u¿ywa jej w swoim ¿yciu codziennym. Jedno euro sk³ada siê ze 100
centów. Symbolem euro jest grecka litera epsilon przeciêta dwiema równoleg³ymi
liniami. Z jednej strony znak ten przypomina o antycznych korzeniach cywilizacji
europejskiej, z drugiej nawi¹zuje do podobnie przekreœlonych znaków przyjêtych dla
g³ównych walut œwiata, czyli funta, dolara amerykañskiego i japoñskiego jena.
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Droga do Euro
*
*
*
*
*

*
*

*

*
*
*
*
*

1979 r. - utworzenie Europejskiego Systemu Walutowego, wprowadzenie jednostki
rozliczeniowej ECU.
1988 r. - opracowanie planu utworzenia Unii Gospodarczej i Walutowej przez
grupê ekspertów pod przewodnictwem Jacquesa Delorsa (Raport Delorsa).
1989 r. - szefowie pañstw i rz¹dów EWG podejmuj¹ decyzjê o trzyetapowym
wprowadzeniu Unii Gospodarczej i Walutowej (UGiW).
1992 r. - szefowie pañstw i rz¹dów EWG podpisuj¹ w Maastricht Traktat o Unii
Europejskiej.
1994 r. - utworzenie Europejskiego Instytutu Walutowego we Frankfurcie nad
Menem - instytucja ta zostanie przekszta³cona póŸniej w Europejski Bank
Centralny.
1995 r. - przysz³ej wspólnej walucie nadano nazwê Euro.
1998 r. - podjêto decyzjê, ¿e od stycznia 1999 r. do Unii Gospodarczej i Walutowej
wejdzie 11 spoœród 15 cz³onków UE. Grecja nie spe³nia³a jeszcze wówczas tzw.
kryteriów konwergencji, a Szwecja, Dania i Wielka Brytania odmówi³y przyjêcia
wspólnej waluty.
1999 r. - powstaje Europejski System Banków Centralnych. Europejski Bank
Centralny przejmuje odpowiedzialnoœæ za politykê pieniê¿n¹ 11 pañstw UGiW.
1 stycznia ustalone zostaj¹ kursy wymiany walut tych pañstw na euro. Euro staje siê
samodzieln¹ walut¹, ale w tym czasie funkcjonuje tylko w operacjach
bezgotówkowych.
2001 r. - Grecja spe³nia kryteria konwergencji i zostaje przyjêta do UGiW jako
dwunaste pañstwo.
2002 r. - 1 stycznia wprowadzone do obiegu zostaj¹ banknoty i monety euro.
Waluty narodowe stopniowo wycofywane s¹ z obiegu.
2007 r. - 1 stycznia S³owenia przystêpuje do strefy euro jako trzynaste pañstwo.
2008 r. – 1 stycznia Cypr i Malta przystêpuj¹ do strefy euro jako czternaste
i piêtnaste pañstwo.
2009 r. – 1 stycznia S³owacja przystêpuje do strefy euro jako szesnaste pañstwo.

1 stycznia 2002 roku zakoñczono d³ugi proces prowadz¹cy do wspólnej waluty euro.
Obecnie w 13 krajach Unii Europejskiej, a docelowo i w pozosta³ych (z wyj¹tkiem
Danii, Szwecji i Wielkiej Brytanii, które zastrzeg³y sobie mo¿liwoœæ odmowy
przyjêcia wspólnej waluty) funkcjonuje ta sama europejska waluta. Wprowadzenie
euro w znacz¹cym stopniu u³atwi³o funkcjonowanie Jednolitego Rynku Unii
Europejskiej i jego czterech swobód. Dziêki wspólnej walucie zniknê³y problemy
zwi¹zane z wahaniem kursów walut, przeliczaniem i wymian¹ (co zawsze poci¹ga za
sob¹ dodatkowe koszty). Obywatele Unii podró¿uj¹c po krajach nale¿¹cych do UGiW
³atwiej mog¹ orientowaæ siê w cenach towarów i us³ug - s¹ one wyra¿one w tej samej
walucie.
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Aby przyst¹piæ do Unii Gospodarczej i Walutowej, ka¿dy kraj musi spe³niæ pewne
kryteria nazywane „kryteriami konwergencji”. S¹ to:
* Kryterium stabilnoœci cen - œrednia inflacja nie mo¿e byæ wy¿sza ni¿ 1,5% ponad
œredni¹ inflacjê w trzech najlepszych pod tym wzglêdem pañstwach UE.

*
*
*

*

Kryterium deficytu bud¿etowego - deficyt bud¿etowy nie mo¿e przekraczaæ 3%
produktu krajowego brutto (PKB).
Kryterium d³ugu publicznego - d³ug publiczny nie mo¿e przekraczaæ 60% PKB
Kryterium stóp procentowych - œrednia nominalna d³ugoterminowa stopa
procentowa nie mo¿e byæ wy¿sza o wiêcej ni¿ 2% od œredniej stopy procentowej w
trzech krajach UE o najni¿szej inflacji.
Kryterium udzia³u w mechanizmie kursowym Europejskiego Systemu
Walutowego kraj aspiruj¹cy do przyst¹pienia do UGiW powinien przynajmniej
dwa lata byæ cz³onkiem ESW - waluta tego kraju nie powinna wykraczaæ poza
ustalony przedzia³ wahañ kursu.

Banknoty
Banknoty euro w ka¿dym kraju wygl¹daj¹ tak samo. Emitowanych jest 7 nomina³ów:
5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 euro. Banknoty zawieraj¹ na awersie flagê europejsk¹ z
dwunastoma gwiazdami, inicja³y EBC w piêciu wersjach jêzykowych, podpis prezesa
EBC oraz formy architektoniczne bram lub okien. Na rewersie znajduje siê rysunek
mostu. Ka¿dy nomina³ banknotu przedstawia formy architektoniczne typowe dla
kolejnych epok w architekturze. (rys. 4)
Monety
W obiegu znajduje siê 8 nomina³ów monet: 1, 2, 5, 10, 20, 50 centów oraz 1 i 2 euro.
Awers jest wspólny dla wszystkich monet i przedstawia: na nomina³ach 1, 2, 5
centowych po³o¿enie Europy na kuli ziemskiej, na nomina³ach 10, 20, 50 centowych
Uniê Europejsk¹ jako zwi¹zek narodów, a na nomina³ach 1 i 2 euro Europê bez granic.
Natomiast rewersy uzale¿nione s¹ od kraju w którym s¹ emitowane:
12. PROGRAMY EDUKACYJNE UE
Rozdzia³ opracowano na podstawie informacji zawartych na stronach Fundacji
Rozwoju Systemu Edukacji www.frse.org.pl
Uczenie siê przez ca³e ¿ycie
Uczenie siê przez ca³e ¿ycie (The Lifelong Learning Programme) to program Unii
Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego, przewidziany na lata
2007-2013. W programie kontynuowane s¹ dzia³ania prowadzone wczeœniej w
programach SOCRATES, Leonardo da Vinci, Jean Monnet, e-Learning i European
Language Label. Celem programu jest rozwój ró¿nych form uczenia siê przez ca³e
¿ycie poprzez wspieranie wspó³pracy miêdzy systemami edukacji i szkoleñ w krajach
uczestnicz¹cych. Program ma siê przyczyniæ do podnoszenia jakoœci i zwiêkszenia
atrakcyjnoœci szkolnictwa i kszta³cenia zawodowego w Europie. W sk³ad programu
"Uczenie siê przez ca³e ¿ycie" wchodz¹ cztery programy sektorowe: Erasmus,
Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig oraz program miêdzysektorowy i program
Jean Monnet.
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Comenius
Comenius - jeden z czterech programów sektorowych Programu "Uczenie siê przez
ca³e ¿ycie" (The Lifelong Learning Programme) wspiera finansowo oraz
merytorycznie:
* partnersk¹ wspó³pracê europejskich placówek edukacyjnych (polegaj¹c¹ na
realizacji wspólnego projektu);
* uczestnictwo nauczycieli w kursach doskonalenia zawodowego;
* przygotowanie do pracy przysz³ych nauczycieli (poprzez umo¿liwienie im odbycia
sta¿u w roli asystenta).
Kontakt:
www.comenius.org.pl
Erasmus
Erasmus jest programem dla uczelni, ich studentów i pracowników. Wspiera
miêdzynarodow¹ wspó³pracê szkó³ wy¿szych, umo¿liwia wyjazdy studentów za
granicê na czêœæ studiów i praktykê, promuje mobilnoœæ pracowników uczelni, stwarza
uczelniom liczne mo¿liwoœci udzia³u w projektach wraz z partnerami zagranicznymi.
Polska bierze udzia³ w programie Erasmus od roku 1998/99. W latach 1995–2006
Erasmus wchodzi³ w sk³ad wspólnotowego programu Socrates, a od roku
akademickiego 2007/2008 jest czêœci¹ programu „Uczenie siê przez ca³e ¿ycie” (LLP –
The Lifelong Learning Programme), którego celem jest przede wszystkim
podnoszenie jakoœci i atrakcyjnoœci kszta³cenia oraz u³atwianie miêdzynarodowej
wspó³pracy i wymiany w dziedzinie edukacji.
Kontakt:
www.erasmus.org.pl
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Leonardo da Vinci
Program ma na celu promowanie mobilnoœci pracowników na europejskim rynku
pracy oraz wdra¿anie innowacyjnych rozwi¹zañ edukacyjnych dla podnoszenia
kwalifikacji zawodowych. Wspiera tak¿e rozwi¹zania zwiêkszaj¹ce przejrzystoœæ
i uznawalnoœæ kwalifikacji zawodowych w krajach europejskich (np. transfer punktów
kredytowych w kszta³ceniu i szkoleniu zawodowym ECVET, narzêdzia EUROPASS),
a tak¿e dzia³ania wzmacniaj¹ce jakoœæ kszta³cenia zawodowego i ustawicznego (np.
europejskie i narodowe ramy kwalifikacji EQF / NQF, czy europejskie systemy oceny
jakoœci EQARF). Program Leonardo da Vinci promuje innowacyjne podejœcia do
edukacji i doskonalenia zawodowego, w taki sposób, aby systemy kszta³cenia jak
najpe³niej odpowiada³y potrzebom rynku pracy. Program Leonardo da Vinci wspiera
tak¿e mobilnoœæ pracowników na europejskim rynku pracy, aby absolwenci
i pracownicy zdobywali nowe kwalifikacje w czasie sta¿y i praktyk zawodowych oraz
doskonalili swoje umiejêtnoœci wed³ug nowoczesnych standardów. Niezwykle wa¿ne
jest przy tym kszta³towanie otwartoœci i wra¿liwoœci miêdzykulturowej, nauka
jêzyków obcych oraz umiejêtnoœci adaptowania siê do warunków ¿ycia i pracy w
ró¿nych krajach europejskich. Rozwój innowacji i modernizacja systemów kszta³cenia
ustawicznego jest realizowana w ramach tzw. projektów tematycznych, natomiast
wspieranie mobilnoœci na europejskim rynku pracy odbywa siê w ramach projektów
wymian i sta¿y.
Kontakt
www.leonardo.org.pl

Grundtvig
Program Grundtvig dotyczy szeroko rozumianej edukacji ogólnej (niezawodowej)
osób doros³ych i wspiera wspó³pracê na poziomie europejskim w tym obszarze.
Skierowany jest do ró¿nego typu organizacji zajmuj¹cych siê ogóln¹ edukacj¹
doros³ych – ich s³uchaczy i pracowników. Promuje przede wszystkim wspó³pracê w
zakresie edukacji tych osób doros³ych, które s¹ z grup wymagaj¹cych szczególnego
wsparcia, takich jak: osoby niepe³nosprawne, osoby starsze, mniejszoœci narodowe i
etniczne, osoby o niskich kwalifikacjach, a tak¿e zamieszkuj¹ce tereny o utrudnionym
dostêpie do oferty edukacyjnej dla doros³ych. Osoba doros³a w rozumieniu programu
Grundtvig to ka¿da osoba, która zakoñczy³a ju¿ edukacjê formaln¹ w szkole i ew.
ukoñczy³a studia wy¿sze, niezale¿nie od tego, czy otrzyma³a, czy nie œwiadectwo lub
dyplom ukoñczenia szko³y. Dzia³ania programu Grundtvig mog¹ dotyczyæ równie¿
m³odych osób doros³ych, które jeszcze siê ucz¹ w szko³ach lub studiuj¹, o ile dzia³ania
te dotycz¹ oferty edukacyjnej dla doros³ych a nie programu nauczania w szkole czy
uczelni (np. wieczorowe kursy jêzykowe, komputerowe; zajêcia dotycz¹ce rozwoju
osobistego, edukacji miêdzypokoleniowej, edukacji miêdzykulturowej, itd.).
Kontakt:
www.grundtvig.org.pl
M³odzie¿ w dzia³aniu
„M³odzie¿ w dzia³aniu” to program Unii Europejskiej wspieraj¹cy uczestnictwo w
kszta³ceniu pozaszkolnym, czyli w edukacji pozaformalnej. Jest skierowany przede
wszystkim do m³odych ludzi w wieku 13-30 lat oraz do osób pracuj¹cych z m³odzie¿¹,
dla których edukacja pozaformalna to wspania³a szansa indywidualnego rozwoju oraz
zdobycia wiedzy i umiejêtnoœci niezbêdnych we wspó³czesnym œwiecie. Program
umo¿liwia nawi¹zywanie kontaktów miêdzynarodowych i wymianê doœwiadczeñ.
Zachêca do podejmowania ró¿norakich dzia³añ na rzecz spo³ecznoœci lokalnej,
s³u¿¹cych równie¿ indywidualnemu rozwojowi. Promuje ideê zjednoczonej Europy.
Nadrzêdnym celem programu jest przezwyciê¿anie barier, uprzedzeñ i stereotypów
wœród m³odych ludzi, wspieranie ich mobilnoœci oraz promowanie aktywnoœci
obywatelskiej. „M³odzie¿ w dzia³aniu” wspiera przedsiêwziêcia, które maj¹ pomóc w
rozwoju osobowoœci m³odych ludzi oraz nabywaniu nowych umiejêtnoœci. W
programie mo¿e uczestniczyæ ka¿dy m³ody cz³owiek bez wzglêdu na p³eæ,
pochodzenie etniczne, status spo³eczny, sytuacjê materialn¹ itp. Szczególny nacisk
program k³adzie na zwiêkszenie udzia³u w ¿yciu spo³ecznym m³odzie¿y z mniejszymi
szansami, czyli takiej, która ze wzglêdów spo³ecznych, geograficznych, zdrowotnych
lub ekonomicznych ma mniejsze mo¿liwoœci uczestnictwa w spo³eczeñstwie. Program
wspiera m³odzie¿ i osoby pracuj¹ce z m³odzie¿¹ g³ównie poprzez dofinansowanie ich
projektów, ale równie¿ poprzez udostêpnianie im informacji, organizowanie szkoleñ
oraz tworzenie mo¿liwoœci przygotowywania nowych przedsiêwziêæ z partnerami w
ca³ej Europie i poza jej granicami.
Dzia³ania dofinansowywane przez program „M³odzie¿ w dzia³aniu”:
* Akcja 1.1. Wymiana M³odzie¿y – spotkania m³odzie¿y w wieku 13-25 lat z krajów
europejskich w celu wzajemnego poznania, przedyskutowania interesuj¹cych
tematów, zrealizowania wspólnych przedsiêwziêæ.
* Akcja 1.2. Inicjatywy M³odzie¿owe – lokalne dzia³ania m³odych ludzi w wieku 1830 lat, których g³ównym odbiorc¹ jest otaczaj¹ca, najbli¿sza spo³ecznoœæ.
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Akcja 1.3. M³odzie¿ w Demokracji – dzia³ania promuj¹ce uczestnictwo m³odzie¿y
w ¿yciu obywatelskim na poziomie lokalnym, krajowym i miêdzynarodowym.
* Akcja 2. Wolontariat Europejski – praca przy ró¿norodnych projektach
zagranicznych podejmowana przez m³odych ludzi na zasadach wolontariatu.
Projekty Wolontariatu Europejskiego mog¹ byæ realizowane indywidualnie lub
grupowo przez m³odych ludzi w wieku 18-30 lat.
* Akcja 3. M³odzie¿ w Œwiecie – wspó³praca pomiêdzy m³odzie¿¹ z krajów UE i
krajów s¹siaduj¹cych. Organizacja wymian z m³odymi ludŸmi z pañstw
s¹siaduj¹cych z Europ¹ i z innych krajów œwiata oraz szkolenia i projekty
wspó³pracy w sieci.
* Akcja 4.3 Szkolenie i tworzenie sieci – wsparcie dla wszystkich, którzy s¹
zaanga¿owani w dzia³alnoœæ m³odzie¿ow¹, w przygotowanie i realizacjê projektów
w ramach programu „M³odzie¿ w dzia³aniu”. Oferuje miêdzy innymi szkolenia,
seminaria, sta¿e dla pracowników m³odzie¿owych.
* Akcja 5.1 Spotkania m³odzie¿y i osób odpowiedzialnych za politykê m³odzie¿ow¹
– pomaga w dialogu m³odzie¿y z osobami odpowiedzialnymi za kreowanie polityki
m³odzie¿owej w Europie. Umo¿liwia miêdzy innymi organizacjê krajowych i
miêdzynarodowych seminariów dotycz¹cych wspó³pracy w tej dziedzinie.
Kontakt:
www.mlodziez.org.pl
*

Portal Unii Europejskiej
http://www.europa.eu
Parlament Europejski
http://www.europarl.europa.eu
Komisja Europejska
http://ec.europa.eu
Europejski Bank Centralny
http://www.ecb.eu
Reprezentacja Komisji Europejskiej w Polsce
http://ec.europa.eu/polska/index_pl.htm
Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej
http://www.ukie.gov.pl
Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Koszalinie
http://www.rcie.koszalin.pl
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Europejski Portal M³odzie¿owy
www.portalmlodziezowy.eu

Ploteus
www.europa.eu/ploteus
Schoolnet
www.eun.org
MyEurope
http://myeurope.eun.org
Your Europe
http://ec.europa.eu/youreurope
e-Twinning
www.etwinning.net
Debate Europe
www.europa.eu/debateeurope
Xplora
www.xplora.org
Europejski Parlament M³odzie¿y
www.eypej.org
Eurodesk
www.eurodesk.pl
Europe Direct
www.europa.eu/europedirect
Eures (Europejskie S³u¿by Zatrudnienia)
www.europa.eu/eures
Salto (Suport for Advance Learning and Training Opportunities)
www.salto-youth.net
Solvit
www.solvit.gov.pl
Euroguidance
www.euroguidance.net
Europejskie Forum M³odzie¿y
www.youthforum.org
Zdrowie
http://health.europa.eu
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Europocket TV
www.europocket.tv
EUtube
www.youtube.com/eutube
Radio Web Europe
www.radiowebeurope.eu
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