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Dalsze informacje można znaleźć pod adresem:

Projekty rozporządzeń w sprawie polityki spójności
w latach 2014-2020
29 czerwca Komisja Europejska zaprezentowała swój
projekt budżetu na rzecz polityki spójności w latach
2014-2020 (patrz również artykuł SERG pod adresem:
http://www.aebr.eu/en/news/news_detail.php?news_id=101)
Teraz przyjęła projekt pakietu legislacyjnego w sprawie
przyszłej polityki spójności. Pakiet ten zawiera nowe
regulacje, mające na celu wzmocnić stretegiczny
wymiar polityki spójności i poprawić jej wkład w
osiągnięciu długowymiarowych celów wzrostu
gospodarczego i zatrudnienia (strategia "Europa
2020").
Ważnym punktem w tym pakiecie są umowy
partnerskie pomiędzy Komisją Europejska i Krajami
Członkowskimi, które zgodnie z założeniami Strategii
“Europa 2020” mają się koncentrować jedynie na
wybranych priorytetach inwestycyjnych. Aby
poszczególne instrumenty UE się lepiej uzupełniały,
zostały
ujednolicone
zasady
d o t yc z ą c e
poszczególnych funduszy UE, łącznie z rozwojem
terenów rolnych oraz polityką morską i rybołóstwem.
Komisja Europejska opublikowała ten pakiet tuż przed
Dniami Otwartymi 2011, stąd też był on głównym
tematem podczas tegorocznych Dni Otwartych. Dalsze
informacje i pierwsze opinie SERG dostępne są pod
adresem:

http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2011/index.cfm .

http://www.aebr.eu/en/news/news_detail.php?news_id=123

Stowarzyszenie

Dokąd kryzys zaprowadzi Europę?

Durban i Bruksela patrzą w przyszłość
Tuż przed opublikowaniem tego wydania rozpoczął się
w Durbanie szczyt klimatyczny, który miał zadecydować
o przyszłości protokołu z Kioto. W dniach 8-9 grudnia
Rada Europejska podjęła ważne dla przyszłości Unii
Europejskiej decyzje.

DNI OTWARTE 2011
W dniach 10-13 października 2011r. odbył się w Brukseli po
raz dziewiąty już Europejski Tydzień Regionów i Miast. W tym
roku bardzo intensywnie dyskutowano przede wszystkim
zaprezentowane parę dni wcześniej przez Komisję
Europejską projekty rozporządzeń dotyczących polityki
spójności w latach 2014-2020.
Około 5700 uczestników dyskutowało na temat
zaproponowanych rozporządzeń, które spotkały się z
ogólnym poparciem, a także na trzy dalsze tematy: strategia
“Europa 2020”, lepsza realizacja, aspekty geograficzne.

Europejskich Regionów Granicznych
aktywnie uczestniczyło w Dniach
Otwartych 2011. Prezydent
SERG, Karl-Heinz Lambertz,
Sekretarz Generalny SERG,
Martín Guillermo Ramírez oraz
Przewodniczący Rady Doradczej,
Jens Gabbe wzięli udział w wielu
warsztatach.

.

Zaostrzający się kryzys finansowy jest nie lada
wyzwaniem dla UE, a w szczególności dla krajów
strefy euro. By go przełamać, coraz częściej pojawia
się żądanie “wspólnego” zarządzania w UE, aby
wzmocnić gospodarczy wymiar Europejskiej Unii
Walutowej. Budżet UE na rok 2012 oraz wieloletnie
ramy finansowe UE 2014-2020 dyskutowane są pod
silną presją ze strony rynków. Także niektóre Kraje
Członkowskie wywierają nacisk, żądając podobnego
dofinansowania jak w poprzednich latach. Dalsze
informacje pod adresem:
http://www.aebr.eu/en/news/news_detail.php?news_id=122
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Szczyt europejskich regionów i miast
21 października 2011r. w St. Pölten/Austria
- Wspólna inicjatywa europejskich organizacji
regionalnych nt. polityki spójności 2014

Informacje Prezydenta
Karl-Heinza Lambertza

Wiceprezydent SERG, Gabriele Lackner-Strauss
reprezentowała SERG na szczycie i skomentowała to
spotkanie następująco:
“Mamy konkretne przesłanie do UE i Krajów Członkowskich:
chcemy uczestniczyć we wszystkich debatach dotyczących
przyszłej polityki spójności. Wielopoziomowe i przejrzyste
zarządzanie to niezbędne warunki dla dyskusji tak trudnych
tematów jak np. warunkowość. Jesteśmy bliżej obywateli,
dlatego chcemy, by nasza opinia została wysłuchana i wzięta
pod uwagę w dyskusjach, których wyniki nas bezpośrednio
dotkną w nadchodzących latach.”
Tekst “Manifestu na rzecz lepszej polityki spójności” oraz
komunikat prasowy można znaleźć pod adresem:
Komunikat prasowy:

12 października 2011: Komitet Regionów poparł
propozycje
p r z e wo d n i c z ą c e g o
grupy
socjaldemokratów, Karl-Heinza Lambertza w
kwestii zwiększenia pomocy de minis,
odrzucenia kryterium populacji i roli Komisji
Europejskiej w ocenie efektywności. Przyjęta
przez Plenum Komitetu Regionów opinia,
wniesiona przez Lambertza, jest wyraźnym
przesłaniem dla Komisji Europejskiej. Komunikat
prasowy można znaleźć pod adresem:

http://www.aer.eu/fileadmin/user_upload/PressComm/CommuniquesPresse/2011/GB-StPolten-DEF.pdf

Manifest:
http://www.aer.eu/fileadmin/user_upload/PressComm/CommuniquesPresse/2011/Common_declaration-EN-171011_01.pdf

SPOTKANIA
W
RAMACH
PROJEKTU
SCULTBORD W PAŹDZIERNIKU I LISTOPADZIE
2011
W tym roku odbyły się dwa
spotkania w ramach projektu
SCULTBORD. We wrześniu miały
miejsce w Kavali (GR) warsztaty nt. „Najlepsze praktyki i
doświadczenia instytucji gminy Kavala w zakresie edukacji
dorosłych.” W ramach trzeciego spotkania, które odbyło się w
Meridzie (ES), omawiano możliwości zacieśnienia stosunków
sąsiedzkich w regionach granicznych.
Dalsze informacje można znaleźć w biuletynie elektronicznym,
wydawanym w ramach projektu SCULTBORD. W internecie
można znaleźć także blog projektu pod adresem:
http://scultbord.blogspot.com/

Aktualizacja Europejskiej Karty
Granicznych i Transgranicznych

Regionów

Europejska Karta Regionów Granicznych i Transgranicznych,
opublikowana po raz pierwszy przez SERG w roku 1981
(zaktualizowana w latach 1995 i 2004) ma zostać po raz
kolejny zaktualizowana z uwzględnieniem ostatnich istotnych
wydarzeń w Europie.
W ramach konsultacji, która jest zaplanowana do 2 grudnia
2011, wszyscy członkowie SERG mają możliwość wnieść
swoje propozycje i poprawki.
Ostatnią wersję dokumentu znajdą Państwo pod adresem:
http://www.aebr.eu/files/publications/110915_Charta_EN_clean.pdf.

SERG,

http://www.pes.cor.europa.eu/e-press_111011_en.html

Podczas XXI Sesji Plenarnej Kongresu Władz
Lokalnych i Regionalnych, która odbyła się 18-20
października w Strasburgu (FR) omawiano
między innymi: kwestię włączenia społecznego,
zaangażowania obywateli oraz uwrażliwienia na
tematy związane z podstawowymi prawami
człowieka. Prezydent SERG Lambertz jest
sprawozdawcą Kongresu do spraw współpracy
transgranicznej. Przewodniczy także grupie
roboczej przy Kongresie do spraw współpracy
międzyregionalnej. Szczegółowe informacje
można znaleźć tutaj.
(https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?
id=1847497&Site=Congress&BackColorInternet=C3C3
C3&BackColorIntranet=CACC9A&BackColorLogged=E
FEA9C )

Sprawozdawca Komitetu Regionów Lambertz
popiera wotum Parlamentu Europejskiego w
sprawie usług publicznych:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?
reference=COR/11/58&type=HTML

Śledzcie SERG na Twitterze!
Podczas Walnego Zgromadzenia 2011
zostały przedstawione nowe konta SERG
na Twitterze (http://twitter.com/):
Język angielski: @SocialnetAEBR
Język niemiecki: @ageg_socialnet
Język francuski: @ArfeAebr
SERG jest także aktywny na Facebooku
w ram ach grupy „ Cross-Border
Cooperation Expert Group.“ Jeżeli
posiadają Państwo konto na Facebooku i
chcieliby dołączyć do tej grupy, prosimy o
kontakt z Martinem Guillermo (przez
Facebook ) lub
z
Sek retariatem
Generalnym SERG (info@aebr.eu).
Na portalu In LinkedIn znajdą Państwo
również wielu członków SERG, którzy
założyli tam swoje konta.
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Terminy Sekretarza Generalnego SERG,
Martina Guillermo Ramireza w październiku
i listopadzie 2011

·

20-22 paźdzernika 2011, Jindřichův Hradec
(Południowe Czechy): Czechy po wejściu do
strefy Schengen
Prezentacja:
http://www.aebr.eu/files/profile_files/fa2d541165cb4cfc911282c60eab6fc1.pdf

·

17-18 października 2011, St. Petersburg/
Rosja: Ogólnorosyjskie Forum na rzecz
rozwoju regionalnego
http://www.forumstrategov.ru/eng/news.html

·

26-27 października 2011, Tuluza/Francja: 5.
Konferencja na temat komunikacji w
Pirenejach i Walne Zebranie Wspólnoty
Roboczej Pirenejów, www.ctp.org

·

27-28 października 2011, Cavan (Irlandia):
Konferencja nt. edukacji transgranicznej w
Irlandii i Europie
http://www.crossborder.ie/events/inicco-conference/

·

24 listopada 2011, Transgraniczne Forum
Serbii, Pirot (Euroregion Nisava)

Polityka sąsiedztwa
Wschodnie

i

Partnerstwo

Podczas posiedzenia założycielskiego CORLEAP
(patrz obok) przedstawiciele samorządów
regionalnych i lokalnych zaapelowali o zwiększenie
funduszy na projekty promujące demokrację i
przestrzeganie praw człowieka. Wydaje się, że
zgodnie z żądaniami zainteresowanych tą tematyką
stron przyszła polityka sąsiedztwa będzie miała
bardziej zdecentralizowany wymiar. Ma także
stosować kryteria (demokratycznej) warunkowości
oraz
dywersyfikacji. Głównym celem jest
stworzenie strefy wolnego handlu pomiędzy UE a
krajami Partnerstwa Wschodniego (Armenia,
Azerbejdżan, Gruzja, Mołdawia i Ukraina). Bardziej
skomplikowana sytuacja istnieje w przypadku
Białorusi. Dalsze informacje w sprawie Partnerstwa
Wschodniego zamieścimy w następnym wydaniu
naszego biuletynu elektronicznego. Będziemy w
nim także analizować postępy wybranych krajów
kandydujących do UE, przede wszystkim na
Bałkanach.

TR ANSGR ANICZN A
ZDROWOTNA

OPIEKA

8 listopada 2011, Bruksela: Spotkanie robocze
platformy EUREGHA
16 listopada 2011, Maastricht, Konferencja końcowa
projektu EUREGIO II
Przyjęcie dyrektywy o prawach pacjentów w
transgranicznej opiece zdrowotnej to już przeszłość. I co
teraz? Dokąd zmierza transgraniczna opieka zdrowotna w
Europie? I jak zacieśniająca się współpraca transgraniczna
w zakresie opieki zdrowotnej rzutuje na przyszłość Unii
Europejskiej? Te pytania znajdowały się w centrum uwagi
podczas konferencji zorganizowanej w ramach projektu
Euregio II, który był współfinansowany przez Komisję
Europejską (DG Sanco). Wypowiedzi referentów
koncentrowały się na trzech tematach (dysproporcje, prawo
i technologia) z dwóch punktów widzenia (rozwój
regionalny i wizja europejska, http://www.euregio2conference.eu/en/page/1-Home). Urobki projektu Euregio II
będzie można wkrótce znaleźć w internecie. Chodzi tutaj
przede wszystkim o praktyczny przewodnik nt.
transgranicznych projektów w
zakresie opieki zdrowotnej i
podobne materiały.

Po zakończeniu konferencji
odbyło się przyjęcie pożegnalne
Prof. Jacquesa Scheresa, który
odchodzi na emeryturę. Prof.
Scheres był jednym z głównych referentów podczas
konferencji. Uczestnicy konferencji oraz znamienici
eksperci w tej dziedzinie, którzy uczestniczyli w
przyjęciu, świętowali jednego z pionierów
transgranicznej opieki zdrowotnej w Europie.
17 listopada 2011, Maastricht: Spotkanie ekspertów
do spraw transgranicznej opieki zdrowotnej na
poziomie regionalnym i lokalnym
7-9 grudnia 2011, Groningen (NL): Sympozjum w
r amach
pr oj ekt u
EurSaf et y
Heal t h- Net
(www.eursafety.eu)
Konsultacja w sprawie regulacji odnoszących się
do recept wydanych w innym Kraju Członkowskim,
termin do 8 stycznia 2012: http://ec.europa.eu/health/cross_border_care/
consultations/cons_prescriptions_en.htm

CORLEAP
8 września 2011 odbyło się w Poznaniu
założycielskie posiedzenie Konferencji Władz
Lokalnych i Regionalnych Partnerstwa
Wschodniego (CORLEAP).
Platforma ta została uruchomiona z inicjatywy
Komitetu Regionów. Współpracuje w niej 36
burmistrzów i polityków regionalnych w UE oraz z
Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii
oraz Ukrainy. CORLEAP ma umożliwić współpracę
samorządów lokalnych i regionalnych w ramach
Partnerstwa Wschodniego.
Postulaty CORLEAP przesłane do szefów rządów i
państw, uczestniczących w drugim szczycie
Partnerstwa Wschodniego, który odbył się 29-30
września 2011 w Warszawie, można znaleźć pod
adresem:
http://web.cor.europa.eu/epp/AtWork/Commissions/Pages/CORLEAP.aspx
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Pierwsze umowy o dofinansowanie w ramach
programu Europejska Polityka Sąsiedztwa Estonia Łotwa - Rosja podpisane i gotowe do wdrażania
(Źródło: Peipsi Center for Transboundary Cooperation):
Podczas konferencji, zorganizowanej 16 listopada w Sankt
Petersburgu w ramach programu współpracy
transgranicznej Estonia - Łotwa - Rosja, zostały podpisane
pierwsze umowy o dofinansowanie.
Łącznie zatwierdzono 25 projektów, zainicjowanych przez
samorządy regionalne i lokalne z krajów objętych
programem. Ich dofinansowanie z UE osiąga łączną
wartość 24 milionów euro. Projekty te wybrano spośród
226 wniosków, złożonych podczas pierwszego naboru
projektów.
Program obejmuje trzy tematy prioretytowe: “Rozwój
społeczno-gospodarczy” (chodzi tutaj przede wszystkim o
poprawienie konkurencyjności regionów granicznych
poprzez pozytywne impulsy dla przedsiębiorstw i na rynku
pracy, nowe rozwiązania w zakresie komunikacji, rozwój
turystyki oraz sprawną, broniącą bezpiecznych granic
s t ra t eg i ę
za rzą d za n ia
g ra ni c a mi );
“W sp óln e
wyzwania” (chodzi tutaj o wspólne interesy w zakresie
ochrony środowiska i zasobów naturalnych, zachowania i
promocji dziedzictwa kulturalnego i historycznego oraz
polepszenia wydajności energii); “Współpraca między
obywatelami” (chodzi tutaj o małe projekty wdrażane przez
podmioty lokalne i regionalne oraz organizacje
pozarządowe.
Dalsze informacje na temat programu są dostępne pod
adresem: http://estlatrus.eu/eng/home/

Rynek wewnętrzny
Polska Prezydencja, Parlament Europejski oraz Komisja
Europejska współpracują z parlamentami krajowymi w
obszarze reformy i sfinalizowania tworzenia rynku
wewnętrznego. Głównymi priorytetami są: mobilność
(pokonanie barier językowych i kulturalnych, a także tych
związanych z różnymi systemami zabezpieczenia
społecznego), kwalifikacje zawodowe (wprowadzenie karty
zawodowej), bardziej efektywne zarządzanie, stworzenie
rynku cyfrowego (komunikat Komisji Europejskiej w
sprawie handlu elektronicznego ma zostać opublikowany w
grudniu) oraz przetargi publiczne (uproszczenie i
jednoznaczne regulacje). Na grudzień zapowiedziano
także w kontekście unowocześnienia i optymalizacji umów
publicznych aktualizację regulacji dotyczących przetargów
publicznych. Proste przepisy mają ułatwić MŚP dostęp do
zleceń publicznych. Trzeba także dodać, że w swych
wystąpieniach Komisarz Barnier podkreślił, że jego
intencją jest pozostawić samorządom lokalnym możliwie
dużo wolności i swobody oraz by ułatwić dla wszelkiego
rodzaju usług dostęp do rynku wewnętrznego. Komunikat
w sprawie elektronicznych aukcji w zamównieniach
publicznych Komisja Europejska zapowiedziała na rok
2012.

WYRÓŻNIENIE DLA INICJATYWY
HIDRANATURA
Hidranatura, transgraniczna inicjatywa wdrażana
przez Uniwersytet Estremadury (ES), Uniwersytet w
Eworze (PT) oraz Instytut Politechniczny w Leirii
(PT) i ciesząca się dużym poparciem ze strony
znanych grup ekspertów o renomie narodowej i
międzynorodowej oraz ze strony dużych firm,
otrzymała 21 października wyróżnienie jako
Międzynarodowe Centrum Doskonałości w
obszarze efektywnego zarządzania zasobami
wodnymi.
W ramach HIDRANATURY opracowany został plan
prioretytowy, uwzględniający strategiczne strefy na
całym świecie. Jego celem jest znalezienie
rozwiązań dla aktualnych problemów, związanych z
zarządzaniem zasobami wodnymi oraz z
powstającymi w krótkim przedziale czasu
wzajemnymi oddziaływaniami naturalnych
ekosystemów. Inicjatorzy chcą, by plan ten służył
jako punkt wyjścia dla badań, planowania,
zarządzania i korzystania z naturalnych zasobów
wodnych na poziomie międzynarodowych centrów
doskonałości. Ma stanowić tutaj niezawodną
motywację dla wspólnego wkładu wszystkich
zainteresowanych stron w tej dziedzinie. Inicjatywa
ta ma służyć stworzeniu akademickiego,
naukowego, promującego przedsiębiorczość i
innowacyjność środowiska wokół transgranicznego
kampusu z dużym potencjałem i miedzynarodową
renomą, które sprzyjałoby zatrudnieniu i
innowacyjnej przedsiębiorczości, tak by centrum
znalazło i rozbudowało swoją pozycję na arenie
międzynarodowej w ramach tej specjalizacji.
SERG podpisał porozumienie o współpracy z
Uniwersytetem Estremadurskim, by wesprzeć tę
inicjatywę.

Roaming i europejska agenda cyfrowa
Agenda cyfrowa ma na celu ujednolicenie stawek za
połączenia w kraju i usługi roamingowe. Z obecnie
obowiązującymi regulacjami, tego celu niestety nie
uda się osiągnąć. W międzyczasie Komisja
zaproponowała rozdzielić usługi krajowe i
roamingowe. Dalszym priorytetem jest bezpieczny
internet (dostęp dzieci, zakupy w internecie). Dalsze
informacje pod adresem:
http://www.aebr.eu/en/news/news_detail.php?news_id=125

Transport
Projektami
priorytetowymi
w
ramach
Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) mają
być: 82 porty morskie, 37 portów lotniczych, 46
przejść granicznych z krajami nie należącymi do Unii
oraz 82 strefy miejskie. Lista tychże projektów jest
zamieszczona w projekcie rozporządzenia,
zaprezentowanym 19 października przez Komisję
Europejską
wspólnie z propozycją stworzenia
wspólnego funduszu infrastrukturalnego, już też
zresztą uwzględnionego w WRF 2014-2020 jako
“instrument promujący komunikację w Europie.” Cała
sieć ma być sfinalizowana do 31 grudnia 2050r.
Wyznaczono także sieć prioretytową, która ma być
gotowa do grudnia 2030r. Więcej na ten temat:
http://www.aebr.eu/en/news/news_detail.php?news_id=126
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TERMINY W UE
DATA/MIEJSCE

TEMAT

3-4 listopada 2011
Warszawa / Polska

Spotkanie dyrektorów generalnych ds. polityki
regionalnej, spójności terytorialnej i rozwoju miast

9 listopada 2011
Bruksela

Konferencja: “Lokalny i regionalny wymiar Partnerstwa
Wschodniego” zorganizowana przez Komitet Regionów i
Polską Prezydencję

9 listopada 2011
Bruksela

V Międzynarodowe Forum Ekonomiczne w Brukseli:
http://www.cesifo-group.de/portal/page/
“Przyszłość Europy: Jak uratować światową gospodarkę portal/ifoHome/c-event/c2conf/05BrIEF
i globalny klimat”

10 listopada 2011
Belgia

LET’S KEEP MOVING - Inteligentne, zrównoważone i
zadowalające rozwiązania dla europejskiej polityki
transportu
Debata zorganizowana przez grupę socjaldemokratów w
Komitecie Regionów

16 listopada 2011
Bruksela/Belgia

Komisja Europejska, DG REGIO: Dialog Strukturalny

16-17 listopada 2011
Gdynia/Polska

Konferencja “Region Morza Bałtyckiego pierwszym w
świecie EkoRegionem? Dotychczasowe sukcesy i
wyzwania na przyszłość”

17-18 listopada 2011
Lublin/Polska

Międzynarodowa konferencja: “Instrumenty polityki
spójności jako narzędzia wsparcia dla regionów
borykających się z problemami rozwojowymi”

17-18 listopada 2011
Elbląg/Polska

II Europejskie Forum Współpracy Transgranicznej
“Dialogi Graniczne” pod patronatem Polskiej
Prezydencji

23 listopada 2011
Warszawa/Polska

Zastosowania technologii satelitarnych w praktycznej
działalności MŚP metodą na przyśpieszenie ich rozwoju
i wzrost konkurencyjności

24 listopada 2011
Poznań/Polska

Zintegrowane podejście do rozwoju

24-25 listopada 2011
Ponta Delgada (Azory)

Walne Zebranie Zgromadzenia Regionów Europy

25 listopada 2011
Poznań/Polska

Nieformalne spotkanie ministrów odpowiedzialnych za
politykę spójności

24-26 listopada 2011
L’Aquila, Włochy

Zebranie Plenarne CALRE 2011

25 listopada 2011
Lizbona/Portugalia

IV Walne Zebranie Uniwersytetu EuroŚródziemnomorskiego (EMUNI)

29-30 listopada 2011
Bruksela

Konferencja Roczna Konferencji Regionów Europejskich
z Władzą Ustawodawczą

29-30 listopada 2011
Antwerpia

Dni TEN-T

29 listopada 2011

Polityka innowacyjna - 8 Program Ramowy UE: Jakie ma
znaczenie dla Górnej Nadrenii?

5 grudnia 2011
Bruksela

Dialog Strukturalny z Komisarzem Hahnem

5 grudnia 2011
Genewa/Szwajcaria

Walne Zebranie FOGAR

www.regionsunited-fogar.org

8 grudnia 2011
Bruksela

Konferencja GEOSPECS “Wyjątkowe obszary Europy”

http://www.geospecs.eu/ConsultationInfo.pdf

12-13 grudnia 2011
Bruksela

Forum Komitetu Regionów “Badania i innowacje w UE:
Jaką rolę obejmą regiony i miasta po roku 2013?”

www.cor.europa.eu/europcom (przez
internet do 28 września)

15 grudnia 2011
Bruksela

Dialog Strukturalny na temat planu roboczego Komisji
Europejskiej na rok 2012

15-16 grudnia 2011
Warszawa

Europejskie Dni Rozwoju
Temat: “Rozwój i demokracja”

16 grudnia 2011
Bruksela

Spotkanie ministrów odpowiedzialnych za politykę
spójności

INFORMACJE

www.pes.cor.europa.eu

http://www.mrr.gov.pl/konferencje/Lublin/
conference/Strony/home.aspx

http://tetis.emuni.si/

http://www.eudevdays.eu/
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Wiadomości instytucji europejskich
KOMISJA EUROPEJSKA:
· Nowy magazyn Panorama “Rok 2020 - Rola polityki regionalnej w przyszłości Europy” dostępny w
internecine w 29 językach: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/panorama/pdf/mag39/mag39_pl.pdf
· Prawo UE: Komisja aktywnie stara się, by prawo europejskie było w całości i prawidłowo wdrażane:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/739

·

Wspólny numer dla usług społecznych -116:
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_367_en.pdf

·

Komisja Europejska proponuje nowe partnerstwo między Europą i rolnikami :
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1181&format=HTML&aged=0&language=PL&guiLanguage=en

Parlament Europejski:
· REGI-News Nr. 25: http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201109/20110928ATT27785/20110928ATT27785EN.pdf
· Aktywiści związani z arabską “Wiosną Ludów” laureatami tegorocznej nagrody Sacharowa
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/content/20111021STO30027/html/Aktywi%C5%9Bci-z-kraj%C3%B3w-arabskichlaureatami-tegorocznej-Nagrody-Sacharowa

·

Budżet 2012 powinien sprzyjać wzrostowi gospodarczemu
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/pressroom/content/20111026IPR30364/html/PE-Bud%C5%BCet-2012-powinien-sprzyja%C4%87wzrostowi-gospodarczemu

·

Europejskie rynki pracy otwarte dla mieszkańców Bułgarii i Rumunii?
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/pressroom/content/20111025IPR30223/html/Europejskie-rynki-pracy-otwarte-dla-mieszka%C5%
84c%C3%B3w-Bu%C5%82garii-i-Rumunii

·

Komitet ds. rynku wewnętrznego żąda bezkompromisowego, lecz szybszego uznawania kwalifikacji
zawodowych:

·

Eurodeputowani opowiadają się za przyznaniem Serbii statusu kraju kandydackiego i popierają nową
strategię rozszerzenia: http://www.europarl.europa.eu/en/pressroom/content/20111012IPR29014/html/MEPs-favour-recommendation-to-give-Serbia-official-EU-

http://www.europarl.europa.eu/en/pressroom/content/20111017IPR29452/html/Cross-border-recognition-of-professional-skills-needs-to-be-faster-and-safer

candidate-status

·

Polityka rolnicza UE po roku 2013: Propozycje Komisji spotykają się z rezerwą
http://www.europarl.europa.eu/en/pressroom/content/20111010IPR28832/html/EU-farm-policy-after-2013-Commission-proposals-welcomed-with-reservations

Polska Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej:
· W Strasburgu o Europejskim Funduszu Demokracji
http://pl2011.eu/content/w-strasburgu-o-europejskim-funduszu-demokracji-0

Komitet Regionów:
· Newsletter “Regions & Cities of Europe”, no. 74: http://www.cor.europa.eu/en/press/newsletter.html
· Prezydent Mercedes Bresso: "Nowa polityka spójności musi w odpowiedni sposób uwzględnić
makroregiony”
http://www.cor.europa.eu/pages/PressTemplate.aspx?view=detail&id=239c1003-0632-4e35-9291-d9ca526a936d

·

Planowanie urbanistyczne nie kończy się na granicach miast
http://www.cor.europa.eu/pages/PressTemplate.aspx?view=detail&id=9f6d414e-65db-4285-a7d9-aff0ab5a5154

·

Szanse i ryzyka wieloletnich ram finansowych UE 2014-2020:
http://www.cor.europa.eu/pages/PressTemplate.aspx?view=detail&id=cba1ea82-4972-481f-b536-8cec3110fc91

Dalsze:

· EKES info, wydanie specjalne z grudnia 2011, dostępne w 22 językach
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/ed-pl-111812_e1.pdf

· Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich, ostatnia publikacja “Problemy związane z UE? Kto może
pomóc?”, dostępna w 23 językach: http://www.ombudsman.europa.eu

· Biuletyn elektroniczny Programu Morze Bałtyckie, wydanie październikowe
http://eu.baltic.net/Baltic_Sea_Region_Programme_Newsletter_October_2011_.18007.html?

· Publikacja EURISY: Technologie satelitarne na poziomie lokalnym: 30 regionów, miast i MŚP dzieli się
swymi dobrymi doświadczeniami
http://www.eurisy.org/index.php/news/item/141-eurisy-publication-satellites-going-local-30-regions-cities-and-smes-share-good-practice-%E2%80%9Csatellites-going-local%E2%80%93-30-regions-cities-and-smes-share-good-practice%E2%80%9D-is-a-collection-of-selected-success-stories-of-pioneering-local-or-regional-author.html
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TERMINY REGIONÓW CZŁONKOWSKICH SERG
· 16 listopada 2011, Ainring/Niemcy: 30. Posiedzenie Rady EuRegia Salzburg-Berchtesgadener Land-Traunstein
(www.euregio-salzburg.eu)

· 16 listopada 2011, Porto de Sines/Portugalia: A Eurorregião EUROAAA – Alentejo-Algarve-Andaluzia e o seu papel na
Europa do Mar, impreza lokalna Euroregionu EUROAAA zorganizowana w ramach Dni Otwartych

· 25-27 listopada 2011, Odessa, Euroregion Lower Danube/Ukraina: Danube Investment Days
· 1 - 2 grudnia 2011, Jelenia Góra/Polska: 20-lecie Euroregionu Neisse-Nysa-Nisa
· 9-10 grudnia 2011, Taormina (Sycylia): II Forum nt. EUWT (dalsze informacje pod adresem: dgrelex@regione.sicilia.it)

GŁÓWNE TERMINY SERG 2011/2012
7-8 listopada 2011:

Warsztaty SERG nt. współpracy transgranicznej w Afryce, Casa África
(Las Palmas de Gran Canaria)
(http://www.aebr.eu/en/news/news_detail.php?news_id=121 )

21 listopada 2011:

2. Wspólne warsztaty w ramach projektu ULYSSES, Barcelona (Hiszpania)

28 listopada 2011:

1. Spotkanie regionów zainteresowanych projektem Prometeus
Bruksela (Belgia)

1 grudnia 2011:

Spotkanie grupy roboczej SERG ds. “Granic Zewnętrznych” oraz Forum SERG
“Transgraniczny transport i komunikacja”, Vaasa (Finlandia)

2-3 grudnia 2011:

Posiedzenie Zarządu SERG w Vaasie (Finlandia)

14 grudnia 2011:

Komitet Regionów, Bruksela, Prezentacja laureatów nagrody SERG 2011

14 grudnia 2011:

Delegacja Estremadury w Brukseli, prezentacja projektu “Lepsze informacje
dla osób z regionów granicznych, pracujących w kraju sąsiedzkim”

7-9 listopada 2012:

Posiedzenie Zarządu SERG, Walne Zgromadzenie i Konferencja Roczna SERG
2012 w Berlinie (Niemcy)
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Jeżeli pragną
Państwo zamieścić
na łamach naszego
biuletynu ważne
terminy lub
informacje, prosimy
skontaktować się z
Sekretariatem
Generalnym SERG:
c.pandary@aebr.eu.

Dziękujemy za
współpracę!

Newsflash SERG wysyłamy do osób, tego biuletynu bez potrzeby. Wersję PDF
figurujących na naszej liście «członków i znajdą Państwo na naszej stronie
przyjaciół SERG». Jeżeli chcą Państwo, internetowej (www.aebr.eu).
by Państwa znajomi lub koledzy z pracy
zawidnieli na naszej liście, prosimy
przesłać na adres sekretariatu
(info@aebr.eu) ich dane. Prosimy wziąć
wzgląd na środowisko i nie drukować

Stowarzyszenie Europejskich Regionów
Granicznych (SERG) jest najstarszą
niezależną organizacją regionalną w
Europie. Została powołana w roku 1971 i
jako jedyna organizacja regionalna zajmuje
się współpracą transgraniczną. W ostanich
czterech dziesięcioleciach zdobyła wiele
doświadczenia w różnych dziedzinach
współpracy transgranicznej, a także w
zakresie współpracy międzyregionalnej i
transnarodowej.
Z jej 100 członkami (europejskie regiony
graniczne i transgraniczne) SERG jest
p l a tf o rm ą
na
rz e c z
w s p ó ł p ra c y
transgranicznej. Broni też interesów
regionów granicznych i transgranicznych na
płaszczyźnie europejskiej.
Euroregiony oraz regiony graniczne i
transgraniczne, które chcą otrzymać
informacje na temat członkostwa w SERG,
proszone są skontaktować się z
Sekretariatem Generalnym.

7

