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Możesz pomóc kształtować unijną politykę. 
Europejska inicjatywa obywatelska, konsul-
tacje społeczne, petycje do Parlamentu Euro-
pejskiego, rejestr służący przejrzystości, skargi 
formalne. To tylko niektóre z możliwości, któ-
re pomogą ci ulepszać prawo wspólnoty.

Europejska inicjatywa obywatelska – sko-
rzystać z tej możliwości może każdy, choć nie 
jest to proste. Trzeba zebrać podpisy miliona 
obywateli UE (z co najmniej jednej czwartej 
państw członkowskich, czyli 7 z 28). Następ-
nie zwrócić się do Komisji Europejskiej, aby 

ta zaproponowała akt prawny regulujący kwe-
stię którą poruszamy. Każdy obywatel Unii, 
przedsiębiorcy i organizacje mogą zabrać głos 
podczas prac nad nową inicjatywą polityczną 
i  przymiarek do  zmian istniejącego ustawo-
dawstwa. Komisja Europejska podejmując 
temat zwykle otwiera konsultacje społeczne. 
Obywatele, firmy, organizacje mogą pomóc 
w  kształtowaniu propozycji, zanim Komisja 
przekaże ją  Radzie i  Parlamentowi (do  dal-
szych prac i  ewentualnego przyjęcia). Oby-
watele i mieszkańcy krajów UE mogą złożyć 

petycję do Parlamentu Europejskiego. Chodzi 
tu  o  sprawy związane z  polityką i  dotyczące 
ich bezpośrednio. Organizacje i  osoby pro-
wadzące działalność zaangażowane w kształ-
towanie unijnej polityki mogą zarejestrować 
się w  rejestrze Parlamentu Europejskiego 
i Komisji Europejskiej służącym przejrzysto-
ści. Jeśli sądzisz, że wskazany przez ciebie kraj 
nie wdraża prawidłowo prawa UE, możesz 
złożyć skargę do Komisji Europejskiej. Skargę 
też możesz złożyć do Europejskiego Rzeczni-
ka Praw Obywatelskich. A  to  jeśli uważasz, 

że jedna z unijnych instytucji podjęła działa-
nia niezgodne z  prawem lub popełniła błąd 
administracyjny. Zgłosić można też naduży-
cia finansowe dotyczące funduszy unijnych 
lub popełnione przez pracowników instytucji. 
Aby to uczynić należy się skontaktować z Eu-
ropejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć 
Finansowych. Porad jak wnieść skargę udziela 
serwis Europe Direct. 

Oprac. Iwona Łazowa
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Drodzy Czytelnicy

25 maja 2014  r. 
Polacy po  raz kolejny 
pójdą do  urn by  wy-
brać europosłów – re-
prezentantów naszego 
kraju w  Parlamencie 

Europejskim. Mamy wpływ na to, kogo wytypu-
jemy jako swoich przedstawicieli i jako obywate-
le Unii Europejskiej czujmy się odpowiedzialni 
za wspólny interes zrzeszonych krajów, a  także 
ten każdemu z  nas najbliższy – interes Polski 
i naszego regionu – Mazowsza. Zachęcam Pań-
stwa do wzięcia udziału w wyborach parlamen-
tarnych bo  jakkolwiek Bruksela czy Strasburg 
są daleko, tak decyzje, które tam zapadają do-
tyczą nas wszystkich. To  naprawdę ważne jak 
wielu z  nas weźmie udział w  tych wyborach. 
Frekwencja świadczy o zaangażowaniu.

Oddajemy w  Państwa ręce Informator Par-
lamentarny. Znajdziecie w  nim informacje 
na temat istoty i funkcjonowania Unii Europej-
skiej, wspólnoty, do której przed 10 laty została 
włączona również Polska. Jesteśmy jednym z 28 
krajów, które biorą czynny udział w  kształto-
waniu i  budowaniu przyszłości europejczyków. 
To  nasza wspólna sprawa. Czy mamy wpływ 
na to co dzieje się w Parlamencie Europejskim? 
Czy przystąpienie do  Unii realnie wpłynęło 
na jakość życia Polaków? Czy pozyskujemy i jak 
wykorzystujemy europejskie fundusze? Co  zy-
skało Mazowsze jako region? Mam nadzieję, 
ze  na  wiele tych pytań znajdą Państwo odpo-
wiedź w naszej publikacji.

Dyrektor Zarządzający 
Mazowieckie Media

SPIS TREŚCI
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Parlament Europejski razem Radą Unii 
Europejskiej i  Komisją Europejską to  główne 
instytucje, na  których opiera się unijny pro-
ces decyzyjny. Rolę nadrzędną pełni wobec 
nich Rada Europejska. Posłowie Parlamentu 
reprezentują 500  mln mieszkańców Unii. Eu-
roparlamentarzyści wybierani są  w  wyborach 
bezpośrednich przez obywateli UE odbywają-
cych się co pięć lat.

Polacy wybiorą 51 eurodeputowanych
Liczba posłów z  każdego kraju jest pro-

porcjonalna do  liczby jego ludności. Zgodnie 
z  traktatem lizbońskim żaden kraj nie może 
mieć mniej niż 6 lub więcej niż 96 posłów. 
Mandaty poselskie podzielono na  podstawie 
„degresywnej proporcjonalności”. Oznacza to, 
że krajom o większej liczbie ludności przysłu-
guje więcej mandatów niż mniejszym. W wy-
borach, które odbędą się w  maju 2014  roku, 
europejczycy wybiorą do  Parlamentu Euro-
pejskiego 751 posłów. Każde państwo człon-
kowskie ma własną ordynację wyborczą i samo 
decyduje, którego dnia jego obywatele pójdą 
do  urn w  trakcie czterodniowego okresu wy-
borczego w  dniach  22–25 maja 2014  roku. 
Do  głosowania jest  uprawnionych 400 milio-
nów osób. Polacy będą głosować 25 maja w go-
dzinach 7–21, aby wybrać 51 europosłów. Wy-
niki z wszystkich 28 państw zostaną ogłoszone 
wieczorem 25 maja. Przepisy unijne określają 
podstawowe zasady wyborów. Muszą one być 
powszechne, wolne i bezpośrednie, a głosowa-
nie tajne.

Parlament a unijne prawo
Posłowie do  Parlamentu Europejskiego 

sprawują swój mandat w  sposób niezależny. 
Zasiadają w  PE nie według kraju pochodze-
nia, lecz według przynależności politycznej. 
Parlament pełni trzy podstawowe funkcje: 
debatuje nad aktami prawa europejskiego 
i uchwala je wraz z Radą, sprawuje nadzór nad 
innymi instytucjami UE (zwłaszcza nad Ko-
misją), aby upewnić się, że  działają w  sposób 
demokratyczny oraz debatuje nad budżetem 
UE i  przyjmuje go wraz z  Radą. Parlament 
współpracuje z  Radą przy podejmowaniu de-
cyzji o treści aktów prawnych UE i ich oficjal-
nym przyjęciu w  wielu obszarach, takich jak 
ochrona konsumentów i  środowiska. Proces 

Polaków reprezentuje 51 eurodeputowanych
Europarlamentarzyści reprezentują 500 mln mieszkańców Unii

ten stanowi tzw. zwykłą procedurę ustawodaw-
czą. Dzięki traktatowi lizbońskiemu zwiększył 
się zakres zagadnień objętych zwykłą procedu-
rą ustawodawczą. Parlament uzyskał większe 
uprawnienia i wpływ na treść aktów prawnych 
w  obszarach obejmujących rolnictwo, poli-
tykę energetyczną, imigrację i  fundusze UE. 
Bez zgody Parlamentu nie obejdzie się rów-
nież w przypadku innych ważnych decyzji, jak 
np. o przyjęciu nowych krajów do UE.

Nadzorowanie budżetu i nie tylko
Rada i Parlament przyjmują roczny budżet 

UE. Parlament monitoruje wydatki budżeto-
we i każdego roku dokonuje oceny wykonania 
przez Komisję budżetu za poprzedni rok. Parla-
ment na wiele sposobów wpływa na pozostałe 
instytucje europejskie. Nowy skład Komisji, 
28  członków – po  jednym z każdego państwa 

UE – nie może objąć urzędu przed zatwier-
dzeniem ich przez Parlament. Jeżeli posłowie 
do  Parlamentu Europejskiego nie zatwierdzą 
danego kandydata na komisarza, mogą odrzu-
cić cały skład Komisji. Parlament może również 
wezwać Komisję do  dymisji w  trakcie jej ka-
dencji – jest to tzw. „wotum nieufności”. Kiedy 
przywódcy państw członkowskich spotykają 
się na szczytach Rady Europejskiej, Parlament 
przedstawia swoją opinię na  temat zagadnień 
w porządku obrad.

Iwona Łazowa

Archiwum European Union 2013

Do głosowania jest uprawnionych 400 milionów osób� 
Polacy będą głosować 25 maja w godzinach 7–21, 

aby wybrać 51 europosłów� Wyniki z wszystkich 
28 państw zostaną ogłoszone wieczorem 25 maja�
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Wsparcie ze środków unijnych 
– ile zyskało Mazowsze

Unia Europejska udziela wsparcia finanso-
wego i  dotacji na  realizację wielu projektów 
z różnych dziedzin. Pomoc unijna z ostatnich 
lat zmieniła krajobraz Mazowsza. Wojewódz-
twu przyznano na  lata 2007–2013 najwięcej 

pieniędzy na  realizację regionalnego pro-
gramu operacyjnego – blisko 1,9 mld euro. 
O  unijne dotacje można się starać niemal 
we  wszystkich takich obszarach gospodarczo 
społecznych.

Unia dotuje badania naukowe 
i rolnictwo

W  okresie 2007–2013 na  badania nauko-
we przeznaczono ponad 53 mld euro. Współ-
finansowano projekty badawcze dotyczące: 
współpracy, pomysłów, ludzi, możliwości oraz 
badań w  dziedzinie energii jądrowej. Więk-
szość rolników w UE może się ubiegać o dopła-
ty bezpośrednie, które znacząco zmieniły obraz 
mazowieckiej wsi. W zamian muszą przestrze-
gać norm związanych z  ochroną środowiska, 
dobrostanem zwierząt i  dostarczaniem bez-
piecznej żywności.

Środki unijne na Mazowszu
Dofinansowanie z  budżetu UE pozyskują 

również projekty regionalne w  ramach Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Fundu-
szu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolne-
go na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Eu-
ropejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. 

Nowe inwestycje zmieniły oblicze regionu
Wiele zyskało dzięki dotacjom unijnym woje-
wództwo mazowieckie. Dzięki bezzwrotnym 
dotacjom z  regionalnego programu opera-
cyjnego na  lata 2007–2013 powstały: nowe 
drogi, szpitale, szkoły, przedszkola, instytucje 
kultury. Zwiększyła się dostępność do e-usług. 
Lwia część środków poszła na  inwestycje 
transportowe. Wybudowano około 600 przejść 

dla pieszych i  około 300  km chodników, wy-
tyczono ponad 100  km ścieżek rowerowych. 
Około 1000 km dróg przebudowano, zmoder-
nizowano ponad 500 skrzyżowań i  wybudo-
wano ponad 3 300 urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu oraz ponad 105  km nowych dróg. Tak 
zwane projekty miękkie z  programu „Kapitał 
ludzki” pozwoliły stworzyć ponad 2,8 tys. firm. 
Szansę na  aktywizację zawodową zyskało bli-
sko 80 tys. bezrobotnych. Dotacje trafiły m.in. 
do  powiatu przasnyskiego, w  którym przygo-
towano tereny pod działalność gospodarczą 

w  Przasnyskiej Strefie Gospodarczej. Strefę 
uzbrojono w  infrastrukturę komunalną, dro-
gową, energetyczną i teleinformatyczną.

Realizacja planów
Już wkrótce dzięki funduszom unijnym 

(426 tys. zł.) na turystycznej mapie Mazowsza 

pojawią się kolejne atrakcje. W  Muzeum 
Romantyzmu w  Opinogórze rozpocznie się 
III  etap unijnego projektu. Uzupełniona zo-
stanie bogata oferta muzeum. Poza tym teren 
gminy Glinojeck wzbogaci się o  kolektory 
słoneczne. Z  odnawialnych źródeł energii 
będą mogli skorzystać mieszkańcy gminy oraz 
sześć placówek edukacyjnych. Władze gminy 
pozyskały na  ten cel ponad 1,6 mln  zł. Oba 
projekty otrzymały wsparcie z  UE w  ramach 
RPO WM 2007-2013. 

Iwona Łazowa

Droga gminna przed …i po przebudowie (Gmina Olszewo-Borki, powiat ostrołęcki)� Archiwum UG Olszewo-Borki Dzięki dotacjom na mazowieckich polach pracują coraz nowsze maszyny

Wizualizacja basenu pływackiego budowanego w Chorzelach� Archiwum UG Chorzele

Przyszłość Polski w paliwie łupkowym?
Podczas obecnej kadencji Parlament Europejski

kilkakrotnie zajmował się tematyką wydobycia gazu
łupkowego, próbując utrudnić jego eksploatację na
skalę przemysłową. Ten nowy rodzaj paliwa to
ogromna szansa dla Polski, której nie można stra-
cić. Jego złoża ciągnące się od Pomorza, poprzez Ku-
jawy, Mazowsze, aż po Lubelszczyznę szacowane są
na blisko 5 bilionów metrów sześciennych. To wy-
starczająca ilość, aby zapewnić bezpieczeństwo
energetyczne w Polsce na co najmniej kilkadziesiąt
lat. Nie można też zapominać, że spalanie gazu łup-
kowego powoduje znacznie mniej emisji dwutlenku
węgla, co nie jest bez znaczenia w kontekście pro-
wadzonej unijnej polityki klimatyczno-energetycznej.

Sama eksploatacja złóż łupkowych jest zada-
niem kosztownym i skomplikowanym technolo-
gicznie, bowiem jego zasoby zlokalizowane są na
znacznej głębokości. Ich wydobywanie polega na
wtłaczaniu w głąb złoża specjalnej mieszanki, któ-
ra pod wpływem wysokiego ciśnienia powoduje
pęknięcie skały i uwolnieniu gazu, który zostaje ode-
ssany. O tego rodzaju gazie głośno zrobiło się rów-
nież dzięki środowiskom ekologicznym, które pod-
dają w wątpliwość bezpieczeństwo wydobywania gazu
z łupków i wskazują na możliwość skażenia gruntów,
wód podziemnych i powierzchniowych poprzez
wtłaczanie mieszanki chemicznej do złóż. Jednak nie
ma jak dotąd żadnego naukowego potwierdzenia, hi-
potez.

Najnowsze wyniki z gospodarki amerykańskiej,
której system energetyczny w dużej części opiera się
na eksploatacji gazu łupkowego, pokazuje, że decyzja
o jego masowym wydobyciu była znakomitym po-
sunięciem. Przede wszystkim to właśnie dzięki ga-
zowi łupkowemu w USA ceny energii obniżyły się
w ostatnich latach o 8%. Jest to niezwykle istotne
zarówno dla przemysłu, jak i dla zwykłych obywateli,
dając przy okazji kilkadziesiąt tysięcy nowych miejsc
pracy. Czy więc Polacy nie powinni wykorzystać ta-

kiej szansy? Amerykanie już zadbali o lepszy rozwój
swojego kraju na najbliższe lata.

Nowości w polu i zagrodzie
Dopuszczenie do hodowli i obrotu organizmów mo-

dyfikowanych genetycznie (GMO) jest kolejną waż-
ną sprawą, która była przedmiotem debat w Parla-
mencie Europejskim. Na pewno GMO jest kwestią
do dalszej dyskusji. Z jednej strony metoda ta jest wy-
korzystywana przede wszystkim przez przemysł far-
maceutyczny do produkcji szczepionek, hormonów
oraz czynników diagnostycznych. Znajduje również
zastosowanie w przemyśle energetycznym przy pro-
dukcji biomasy i biopaliw oraz w nanotechnologii, wy-
twarzającej enzymy i dodatki żywnościowe, takie jak
aminokwasy i witaminy. Ale czy na pewno powinno
się ją stosować na masową skalę w polskim rolnictwie?
Odpowiedź nie jest jednoznaczna.

Polskie rolnictwo i hodowla słyną z wysokiej jakości
surowców, które służą do produkcji żywności i cieszą
się ogromnym powodzeniem w całej Unii Europej-
skiej. Produkcja rolna w Polsce w dużej części opar-
ta jest na metodach ekologicznych, co znacząco
wpływa na poprawę jakości produktów. Choć w Pol-
sce obowiązuje zakaz handlu materiałem siewnym
w skład którego wchodzą organizmy modyfikowane
genetycznie, produkty GMO są już w powszechnym
użyciu przy wytwarzaniu pasz przemysłowych, opie-
rających się w dużej części na kukurydzy importowanej
z Ameryki Południowej. Z drugiej zaś strony do-
puszczenie do obrotu na danym obszarze GMO może
dość łatwo doprowadzić do wymieszania materiału
siewnego niezawierającego organizmów genetycznie
modyfikowanych z tym, który je posiada. Konsek-
wencje takiego działania dość łatwo można sobie wy-
obrazić.

Jeśli chcemy by nasze produkty rolne były naj-
wyższej jakości nie możemy genetycznie modyfiko-
wanych organizmów wprowadzać kuchennymi drzwia-
mi bez jakiegokolwiek nadzoru. Genetycznie mody-

fikowane zwierzęta czekają jeszcze na swój czas
wejścia „na salony”, gdyż w celach konsumpcyjnych
ich hodowla jest jedynie w fazie badań laboratoryj-
nych. Bionowości tak, ale drzwi uchylajmy powoli, aby
nie zaprosić do środka „żubroświniokonia”.

Równość zawodów w Europie
Jednym z sukcesów obecnej kadencji Parlamentu

Europejskiego były też zmiany w dyrektywie o uzna-
waniu kwalifikacji zawodowych. Korzystne regulacje
dotyczą głównie polskich pielęgniarek i położnych,
które przed 2004 r. ukończyły już nieistniejące licea
medyczne, a które teraz będą automatycznie uzna-
wane w UE. Dotychczas na terenie Europy automa-
tycznie uznawane były kwalifikacje tylko tych polskich
pielęgniarek, które ukończyły studia magisterskie lub
uzyskały licencjat.

Dyrektywa dotyczy także innych zawodów, m.in. le-
karzy, dentystów, weterynarzy, farmaceutów czy ar-
chitektów. Wprowadzona zostanie również Europej-
ska Karta Zawodowa w formie elektronicznego cer-
tyfikatu, która przyspieszy uznawanie kwalifikacji,
zwiększając zarazem mobilność pracowników i bez-
pieczeństwo w Europie. Na karcie będzie można za-
pisać wszystkie kwalifikacje zawodowe, dyplomy i do-
pisywać nowe, w miarę ich zdobywania w różnych kra-
jach. Karta wydana w Polsce będzie mogła być przed-
stawiana w innych krajach i poświadczone w niej kwa-
lifikacje będą uznane tak samo jak w Polsce. System
będzie opierał się na istniejącym już systemie wymiany
informacji między urzędami w krajach Unii.

Dokument wprowadza też mechanizm ostrze-
gawczy, który uniemożliwi pracę osobom, które zos-
tały skazane lub przeciwko którym toczą się postę-
powania dyscyplinarne. W przyszłości wszystkie kra-
je członkowskie będą informowały się wzajemnie
o anulowaniu prawa do wykonywania zawodu, by np.
lekarz nie wykonywał zawodu w sposób nieupraw-
niony w innym kraju. Z tekstu wynika, że wszystkie
kraje UE będą informowane o wyrokach lub decyz-
jach dotyczących postępowania dyscyplinarnego
w ciągu trzech dni.

Dyrektywa aktualizuje jednocześnie minimalne wy-
magania dotyczące specjalistów, którzy są objęci
systemem automatycznego uznawania kwalifikacji.
Dzięki przyjętemu dokumentowi jakość kształcenia
będzie coraz lepsza, gdyż zagwarantowane będzie to,
że wszyscy profesjonaliści będą mogli kontynuować
szkolenia zawodowe i stale podnosić kwalifikacje. Te-
raz zostaje nam tylko zrównanie płac i poczujemy Eu-
ropę z bliska.

Jolanta Hibner
poseł do Parlamentu Europejskiego

Europoseł Jolanta Hibner
- głos z Mazowsza w Unii Europejskiej



Przyszłość Polski w paliwie łupkowym?
Podczas obecnej kadencji Parlament Europejski
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się ogromnym powodzeniem w całej Unii Europej-
skiej. Produkcja rolna w Polsce w dużej części opar-
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Wszelka działalność poselska i polityka tworzona w Strasburgu nie może
odbywać się bez wsłuchania się w potrzeby tych, których bezpośrednio dotyczy.
Praca w Parlamencie Europejskim trwa od poniedziałku do czwartku;
piątek oraz weekend zazwyczaj poświęcone są na obowiązki krajowe posłów.

Jarosław Kalinowski 
Poseł do Parlamentu Europejskiego

O Polsce w Brukseli
Kończy się kadencja Parlamentu Euro-

pejskiego – instytucji, która jest jedynym wy-
bie-ranym w bezpośrednich wyborach orga-
nem Unii Europejskiej. Praca 736 posłów ma
duże znaczenie dla 500 milionów obywateli
z 27 państw UE. Decyzje dotyczące nowych
europejskich przepisów w wielu obszarach po-
lityki są podejmowane właśnie przez Parla-
ment wspólnie z Radą Unii Europejskiej re-
prezentującą państwa członkowskie. Parla-
ment odgrywa czynną rolę w sporządzaniu
projektów legislacyjnych, mających wpływ na
codzienne życie obywateli. 

Posłowie wybierani w państwach człon-
kowskich pracują na posiedzeniach plenar-
nych, ale przede wszystkim działają w ramach
poszczególnych komisji tematycznych. Dla-
tego warto wybierać do Parlamentu eksper-
tów w swoich dziedzinach, aby mogli podjąć
równorzędną dyskusję z parlamentarzysta-
mi z innych krajów. 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parla-
mentu Europejskiego, której jestem człon-
kiem, ma za sobą bardzo pracowite 5 lat.
W mijającej kadencji ważyły się losy nowego
budżetu na lata 2014-2020, a także zapada-

ły rozstrzygnięcia dotyczące reformy Wspól-
nej Polityki Rolnej – polityki, która stanowi
blisko 40% unijnego budżetu i reguluje
funkcjonowanie rolnictwa w całej UE. Z uwa-
gi na różnorodne uwarunkowania i interesy
prezentowane przez posłów z państw człon-
kowskich, dyskusje nad kształtem reformy
były bardzo trudne, ale osiągnięty kompro-
mis jest zadowalający. Jestem przekonany, że
proces pozytywnych zmian w naszym rolnic-
twie będzie trwał, a wprowadzone m.in.
z mojej inicjatywy poprawki sprawią, że
Nowa Wspólna Polityka Rolna będzie łatwa
do wdrożenia i nie stworzy barier i utrudnień
dla rolników. Co się zmieni w rolnictwie
w nadchodzących latach?

Różnice w dopłatach między państwami
członkowskimi będą stopniowo wyrówny-
wane. Dążymy do tego, by dopłaty dla pol-
skich rolników osiągnęły poziom średniej eu-
ropejskiej, czyli ok. 240-250 euro/ha.

Z sukcesem wprowadziliśmy zmiany w za-
pisach mówiących o płatnościach z tytułu
ONW, czyli dla obszarów z utrudnionymi wa-
runkami gospodarowania. Jeżeli gospodar-
stwo jest w strefie ONW, którymi jest obję-
ta blisko połowa Polski (dwie strefy górskie
i dwie strefy nizinne), rolnik będzie wciąż
otrzymywał, w ramach II filaru WPR, zwięk-
szone wsparcie z tego tytułu.

Nowością w rolnictwie będzie tzw. zazie-
lenienie, czyli uzależnienie udzielania płat-
ności dla rolników europejskich od spełnie-
nia przez nich dodatkowych wymogów, któ-
re oznaczają prowadzenie praktyk korzyst-
nych dla klimatu i środowiska. Staraliśmy się
jak najbardziej złagodzić jego reguły, by
nasi rolnicy nie mieli problemów z przysto-
sowaniem się do nowych zasad. Za praktyki
proekologiczne uważa się np. istniejące trwa-
łe użytki zielone czy dywersyfikację upraw.
Ten wymóg z pewnością nie będzie stanowił
problemu dla polskich rolników: dywersyfi-
kacja nie będzie obowiązywała w gospodar-
stwach do 10 ha, czyli w połowie polskich gos-
podarstw. W gospodarstwach o wielkości od
10 do 30 ha trzeba będzie prowadzić przy-
najmniej dwie różne uprawy; większych niż
30 ha – co najmniej trzy.

Wymóg przymusowego wyłączenia 5%
gruntów ornych na tzw. powierzchnie pro-
ekologiczne będzie można spełnić, upra-
wiając rośliny wiążące azot. Realizacja pro-
gramu uprawy roślin strączkowych, reali-
zowanego w Polsce przy wsparciu funduszy
unijnych, pozytywnie wpływa na zmiano-
wanie, a przy tym dostarcza białka, a więc
w efekcie końcowym to korzystne roz-
strzygnięcie.

www.kalinowski.pl

Sesje plenarne odbywają się w Strasburgu zazwyczaj raz w miesiącu. To wtedy przegłosowywane są projekty przygotowywane
wcześniej w Brukseli podczas prac komisji parlamentarnych. Poseł Jarosław Kalinowski koncentruje się przede wszystkim na
pracy w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego.

Udało nam się zmodyfikować zasady pro-
gramu dla drobnych producentów rolnych,
który w wersji zaproponowanej przez KE nie
mógł być w Polsce realizowany. Wsparcie nie
będzie miało charakteru ryczałtowego (nieza-
leżnego od wielkości gospodarstwa) jak chci-
ała Komisja, lecz jego wysokość będzie ściśle
uzależniona od liczby hektarów, dzięki temu
program ten będziemy mogli realizować
w naszym kraju.

Przyjęliśmy również nowe zasady doty-
czące płatności dla młodych rolników. Be-
neficjentem programu będzie mogła zostać
osoba, która nie ukończyła 40. roku życia, po-
siada odpowiednie kwalifikacje i dopiero
rozpoczyna prowadzenie gospodarstwa rol-
nego. Poszczególne państwa członkowskie
będą określały limit powierzchniowy dla
przyznawania płatności, który ma się zawie-
rać w przedziale od 25 do 90 ha.

Osobiście czerpię satysfakcję z wprowa-
dzenia poprawki, która obliguje państwa
członkowskie do wprowadzenia definicji tzw.
aktywnego rolnika – czyli rolnika, który orze,

sieje, pielęgnuje, ponosi koszty i produkuje.
To on ma być podmiotem, który uzyskuje do-
płaty bezpośrednie, a dziś w Polsce nie do
końca tak to wygląda. Środki z Unii mają
wspierać prawdziwych rolników, a nie tych,
którzy działalności rolniczej nie prowadzą.
Właścicielom ziemi oczywiście wciąż będzie
przysługiwał umowny czynsz dzierżawczy.

Obok wywalczenia tych korzystnych dla pol-
skiego rolnictwa zapisów w nowej WPR,
wraz z innymi posłami domagałem się pomocy
producentom mleka i odstępstw od regulacji
w czasie kryzysu sektora mleczarskiego.
W wyniku tych działań do polskich rolników,
producentów mleka, trafiło ponad 20 milio-
nów euro.

Unia Europejska stwarza nam bardzo
wiele możliwości. Uważam, że 10-letni już
okres naszego członkostwa w UE to najlep-
szy okres w historii Polski w ogóle. Mam na-
dzieję, że każdy z Państwa w swoim co-
dziennym życiu odczuwa pozytywne aspekty
naszej obecności we Wspólnocie.

Przed obserwowanymi właśnie wydarze-
niami na Ukrainie w Brukseli odbywało
się wiele spotkań i rozmów poświęco-
nych problematyce ukraińskiej.
Tutaj w trakcie współorganizowanej
przez posła Kalinowskiego konferencji
na temat możliwej integracji naszego
wschodniego sąsiada z UE
(październik 2013).

www.kalinowski.pl
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uzależniona od liczby hektarów, dzięki temu
program ten będziemy mogli realizować
w naszym kraju.

Przyjęliśmy również nowe zasady doty-
czące płatności dla młodych rolników. Be-
neficjentem programu będzie mogła zostać
osoba, która nie ukończyła 40. roku życia, po-
siada odpowiednie kwalifikacje i dopiero
rozpoczyna prowadzenie gospodarstwa rol-
nego. Poszczególne państwa członkowskie
będą określały limit powierzchniowy dla
przyznawania płatności, który ma się zawie-
rać w przedziale od 25 do 90 ha.

Osobiście czerpię satysfakcję z wprowa-
dzenia poprawki, która obliguje państwa
członkowskie do wprowadzenia definicji tzw.
aktywnego rolnika – czyli rolnika, który orze,

sieje, pielęgnuje, ponosi koszty i produkuje.
To on ma być podmiotem, który uzyskuje do-
płaty bezpośrednie, a dziś w Polsce nie do
końca tak to wygląda. Środki z Unii mają
wspierać prawdziwych rolników, a nie tych,
którzy działalności rolniczej nie prowadzą.
Właścicielom ziemi oczywiście wciąż będzie
przysługiwał umowny czynsz dzierżawczy.

Obok wywalczenia tych korzystnych dla pol-
skiego rolnictwa zapisów w nowej WPR,
wraz z innymi posłami domagałem się pomocy
producentom mleka i odstępstw od regulacji
w czasie kryzysu sektora mleczarskiego.
W wyniku tych działań do polskich rolników,
producentów mleka, trafiło ponad 20 milio-
nów euro.

Unia Europejska stwarza nam bardzo
wiele możliwości. Uważam, że 10-letni już
okres naszego członkostwa w UE to najlep-
szy okres w historii Polski w ogóle. Mam na-
dzieję, że każdy z Państwa w swoim co-
dziennym życiu odczuwa pozytywne aspekty
naszej obecności we Wspólnocie.

Przed obserwowanymi właśnie wydarze-
niami na Ukrainie w Brukseli odbywało
się wiele spotkań i rozmów poświęco-
nych problematyce ukraińskiej.
Tutaj w trakcie współorganizowanej
przez posła Kalinowskiego konferencji
na temat możliwej integracji naszego
wschodniego sąsiada z UE
(październik 2013).

www.kalinowski.pl
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Strefa Schengen
Dotacje to  oczywiście nie wszystko. Jed-

ną z  korzyści dla Polski było przystąpienie 
w  2007  r. do  strefy Schengen. Dzięki temu 
możemy swobodnie, bez poddawania się kon-
troli granicznej, przekraczać granice innych 
państw Unii Europejskiej. Warto przypomnieć, 
że  od  1  lipca do  31 grudnia 2011  r. Polska 
sprawowała prezydencję w UE, czyli przewod-
nictwo w Radzie Unii Europejskiej. W Polsce 
jednak coraz częściej, zwłaszcza po  wybuchu 
kryzysu gospodarczo-ekonomicznego, poja-
wiają się głosy uniosceptyczne. Uniosceptycy 
krytykują  m.in. centralne sterowanie gospo-
darką (np. limity w produkcji rolnej czy zakaz 
produkcji żarówek 100 watowych) oraz urasta-
jącą czasami do granic absurdu próbę regulo-
wania praktycznie wszystkiego przez unijnych 
urzędników. Ze  słynnych absurdów warto 
przypomnieć choćby przepisy dotyczące krzy-
wizny banana czy najnowsze regulacje w spra-
wie zapewnienia świniom „zabawek”. Krytyce 
poddane były także unijne dofinansowania, 
które zdaniem niezadowolonych samorządy 
często dostają na rzeczy zupełnie niepotrzebne 
lub drogie w  utrzymaniu, np.  aquaparki war-
te kilkadziesiąt milionów złotych. Jednak jak 
podkreślają specjaliści, w ogólnym rozrachun-
ku przynależność do UE przyniosła nam wię-
cej zysków niż strat.

Robert Bartosewicz

1 maja b.r. minie dokładnie 10 lat od przy-
stąpienia Polski do Unii Europejskiej. Od tego 
czasu zmieniło się wiele w  naszym kraju. 
Mamy m.in. nowe drogi, dopłaty dla rolników 
i  wsparcie dla przedsiębiorców. Z  kolei unio-
sceptycy wskazują na rozrost biurokracji i wie-
le nietrafionych inwestycji.

Na oficjalnej stronie kancelarii prezesa rady mi-
nistrów Donalda Tuska (ww.premier.gov.pl) znaj-
dujemy same pozytywne informacje dotyczące 
przynależności naszego kraju do  Unii Europej-
skiej. Według portalu przez 9 lat w ramach tzw. 
polityki spójności Polska otrzymała w sumie 342 
mld  zł. Kwota ta  przekracza roczny budżet na-
szego kraju. Za  środki te udało się zrealizować 
prawie 172 tys. projektów. Natomiast w ramach 
finansowania na lata 2007 – 2013 Polska wyko-
rzystała 243,4 mld środków z UE.

Wielokierunkowe inwestycje
Jak do tej pory największe wsparcie z UE do-

staliśmy z przeznaczeniem na budowę i moder-
nizację dróg oraz linii kolejowych. To  łącznie 
25,4 mld euro. Z informacji na stronie kance-
larii premiera wynika, że w przeciągu ostatnich 
9 lat wybudowano lub wyremontowano po-
nad 15,5 tys. km dróg oraz ponad 2,1 tys. km 
linii kolejowych. Aż 21,1 mld euro dostaliśmy 
na inwestycje w tzw. kapitał ludzki. W ramach 

Polska w Unii Europejskiej – bilans 
wychodzi na plus

Wykorzystaliśmy 342 mld środków z UE 

tych dofinansowań powstawały  m.in. nowe 
firmy, sfinansowano zajęcia w  przedszkolach 
oraz kształcenie na  nowych kierunkach stu-
diów. Kolejna pokaźna pula dotacji (10,7 mld 
euro) została przeznaczona na  szeroko rozu-
mianą ochronę środowiska. To  m.in. budowa 
sieci kanalizacyjnych i  wodociągowych oraz 

oczyszczalni ścieków. Z  kolei 11,2 mld euro 
poszło na rozwijanie przedsiębiorczości i bada-
nia. Bezpośrednie wsparcie otrzymało ponad 
42500 firm. Utworzono albo zmodernizowano 
ponad 1700 laboratoriów.

Jedną z korzyści dla Polski było przystąpienie w 2007 r� 
do strefy Schengen� Dzięki temu możemy swobodnie, 
bez poddawania się kontroli granicznej, przekraczać 

granice innych państw Unii Europejskiej� 

Aż 21,1 mld euro dostaliśmy na inwestycje 
w tzw� kapitał ludzki� W ramach tych dofinansowań 
powstawały m�in� nowe firmy, sfinansowano zajęcia 

w przedszkolach oraz kształcenie na nowych 
kierunkach studiów�
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Unijne wsparcie dla małych firm 
i młodych ludzi

102 mln euro przeznaczono na  realiza-
cję w 2014 roku w Polsce unijnego programu 
Erasmus+. W  całej Unii będzie mogło z  nie-
go skorzystać ponad 4 miliony młodych ludzi 
–  studentów i  dorosłych – zdobywając do-
świadczenie zawodowe, studiując, szkoląc się, 
odbywając wolontariat za granicą.

Siedmioletni budżet wynosi 
14�7 mld euro

Erasmus+ to  nowy program edukacyjny 
na lata 2014 – 2020, który od 1 stycznia 2014 roku 
zastąpił programy „Uczenie się przez całe życie” 
i  „Młodzież w  działaniu”. Siedmioletni budżet 
programu wynosi 14.7 mld euro, co stanowi 40% 
wzrost w  stosunku do poprzedniej edycji unij-
nych programów edukacyjnych. Budżet na rok 
2014 wyniesie 1,8 mld EUR, w tym 102 mln euro 
przeznaczono na Erasmus+ w Polsce.

Poprą też działania w dziedzinie sportu
W  ramach programu oferuje się wsparcie 

finansowe dla instytucji i organizacji działają-
cych w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży 
oraz sportu w Europie. Wsparcie działań doty-
czących sportu to nowość w historii unijnych 
programów edukacyjnych. Program ma  się 
przyczyniać do  rozwijania umiejętności 
jego uczestników oraz zwiększania ich szans 

9 maja przypada kolejna rocznica podpisania 
deklaracji Schumana. W 1950 r. ówczesny mini-
ster spraw zagranicznych Francji Robert Schuman 
zaproponował nową formę współpracy politycz-
nej pomiędzy europejskimi państwami. Jej głów-
nym celem miało być niedopuszczenie do wybu-
chu nowej wojny. Pomysł polegał na utworzeniu 

Nowy Erasmus+ w Polsce

Dzień Europy i Dzień Otwartych Drzwi 
w instytucjach UE

na  zatrudnienie. Chodzi także o  moderniza-
cję systemów edukacji, szkoleń i  wspierania 
młodzieży. W praktyce Erasmus+ umożliwia 
wyjazdy w celach edukacyjnych, np. podjęcia 
studiów lub pracy, odbycia szkoleń, zaangażo-
wania się w wolontariat uczniów, studentów, 

kadry edukacyjnej i  pracowników młodzie-
żowych. Wspiera też budowę partnerstw po-
między uniwersytetami, szkołami wyższymi 
i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacja-
mi non-profit (nie kierującymi się osiągnię-
ciem zysku). Działania w obrębie sportu mają 
wspierać inicjatywy zwalczające przemoc, 
dyskryminację i  doping. Na  dofinansowanie 
będą mogły liczyć również międzynarodowe 
imprezy sportowe typu non-profit.

Pożyczki i gwarancje dla firm 
i organizacji

Dotacje i  wsparcie finansowe, pożyczki 
i  gwarancje mogą też otrzymać małe firmy. 
Same dotacje mają charakter bezpośredni. 

Dofinansowanie innego rodzaju jest udziela-
ne za pośrednictwem programów krajowych. 
Z  programów unijnych mogą też skorzystać 
organizacje pozarządowe i  społeczeństwa 
obywatelskiego. Mogą się one ubiegać się 
o  dofinansowanie jeśli prowadzą działalność 
niezarobkową i w obszarze objętym zakresem 
kompetencji UE. 

Iwona Łazowa

Fot� Paweł Koziński

ponadnarodowej instytucji europejskiej sprawu-
jącej zarząd nad całą produkcją węgla i stali. Rok 
później podpisano traktat powołujący do  życia 
tę  instytucję. Aby uczcić Dzień Europy, europej-
skie instytucje organizują na początku maja Dzień 
Otwartych Drzwi. W wydarzeniu tym mogą wziąć 
udział m.in. osoby, które akurat zwiedzają Brukselę 

i  Strasburg. Ponadto szereg imprez odbędzie się 
w lokalnych przedstawicielstwach UE w Europie. 
Co roku wiele osób uczestniczy m.in. w debatach 
i koncertach oraz innych wydarzeniach organizo-
wanych w ramach świętowania Dnia Europy.

Robert Bartosewicz
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Podczas pełnienia funkcji komisarze zachowu-
ją odpowiedzialność przed Parlamentem, któ-
ry ma wyłączne prawo odwołania Komisji.

Trybunał Sprawiedliwości
Trybunał Sprawiedliwości znajduje się 

w Luksemburgu. Zadaniem Trybunału jest za-
pewnienie jednolitej interpretacji i  stosowania 
prawa europejskiego we wszystkich krajach Unii. 
Trybunał czuwa również nad tym, by wszystkie 
państwa członkowskie i  instytucje unijne wy-
pełniały nałożone na nie zobowiązania prawne. 
Jest też uprawniony do  rozstrzygania sporów 
prawnych między państwami członkowskimi, 
instytucjami UE, osobami prawnymi i  fizycz-
nymi. W skład Trybunału wchodzi po jednym 
sędzi z każdego państwa członkowskiego.

Trybunał Obrachunkowy
Trybunał Obrachunkowy powstał 

w  1975  roku. Jego siedzibą jest Luksemburg. 
Zadanie Trybunału polega na  sprawdzaniu, 
czy fundusze UE – pochodzące od  podatni-
ków, są  właściwie pozyskiwane i  wydawane 
zgodnie z prawem, na zamierzone cele. Trybu-
nał jest uprawniony do kontroli każdej osoby 
lub organizacji, dysponującej środkami unij-
nymi. W skład Trybunału wchodzi po jednym 
członku z każdego państwa Unii. Członkowie 
są mianowani przez Radę na sześcioletnią, od-
nawialną kadencję. Członkowie wybierają spo-
śród siebie Prezesa na  trzyletnią, odnawialną 
kadencję.

Europejski Bank Centralny
Europejski Bank Centralny (EBC) powstał 

w 1998 r. Jego siedzibą jest Frankfurt nad Me-
nem (Niemcy). Rolą EBC jest zarządzanie euro 
– wspólną walutą UE – oraz chronienie stabil-
ności cen. EBC odpowiada również za kształ-
towanie i  wdrażanie polityki pieniężnej 
w  strefie euro. EBC jest instytucją niezależną 
i współpracuje z krajowymi bankami central-
nymi oraz przygotowuje i wprowadza w życie 
decyzje podejmowane przez organy decyzyj-
ne. Podejmuje decyzje niezależnie od  rządów 
i innych instytucji zarządzając wspólną walutą 
euro – odpowiada np.  za ustalanie wysokości 
stóp procentowych. 

Monika Piskorz

Do najważniejszych instytucji Unii Europej-
skiej należą: Parlament Europejski, Rada Unii 
Europejskiej, Komisja Europejska, Trybunał 
Sprawiedliwości, Europejski Bank Centralny, 
Trybunał Obrachunkowy oraz organy pomoc-
nicze Europejski Komitet Ekonomiczno – Spo-
łeczny i Komitet Regionów. Strasburg, Bruksela 
i Luksemburg to miejsca, w których zlokalizo-
wane są najważniejsze unijne instytucje.

Parlament Europejski
Parlament Europejski instytucja UE, któ-

rej członkowie są  wybierani przez obywateli 
państw należących do  wspólnoty na  5-letnią 
kadencję. Ze swego składu Parlament wybiera 
przewodniczącego, reprezentującego instytucję 
na zewnątrz oraz wobec innych organów UE. 
Pierwotne funkcje PE były bardzo ograniczone 
i dotyczyły jedynie konsultacji i opinii. Z cza-
sem jego kompetencje rozszerzyły się. Aktual-
nie PE może współdecydować i  współdziałać 
w  procesie tworzenia prawa europejskiego, 
uzyskał prawo do akceptacji przewodniczące-

go i  składu  Komisji Europejskiej. Posiada też 
uprawnienia do uchwalania budżetu czy przyj-
mowania do  UE nowych państw. Kontroluje 
także pracę Komisji, wobec której może wysu-
nąć wotum nieufności. Oficjalną siedzibą Par-
lamentu jest Strasburg (główne posiedzenia), 
ale w Brukseli odbywa się większość obrad par-
lamentu i mieszczą się biura poselskie, a także 
komisje parlamentarne i władze klubów.

Najważniejsze instytucje Unii Europejskiej
Rada Unii Europejskiej

Rada jest głównym organem decyzyjnym 
Unii Europejskiej. Składa się z ministrów rzą-
dów wszystkich państw UE. W  jej posiedze-
niach uczestniczą ministrowie odpowiedzialni 
za zagadnienia stanowiące temat danego spo-
tkania, np.: ministrowie spraw zagranicznych, 
ministrowie rolnictwa itd. Każdy minister za-
siadający w radzie jest upoważniony do podej-
mowania zobowiązań w imieniu swojego rzą-
du, ale także odpowiada przed parlamentem 
swojego kraju i  obywatelami. Maksymalnie 
cztery razy do roku prezydenci lub premierzy 
państw członkowskich z przewodniczącym KE 
spotykają się jako Rada Europejska. Podczas 
tych „szczytów UE” wyznaczane są ogólne kie-
runki polityki Unii.

Komisja Europejska
Komisja jest niezależna od  rządów kra-

jowych. Jej zadaniem jest reprezentowanie 
i ochrona wspólnych interesów wspólnoty. Ko-
misja przygotowuje wnioski dotyczące nowych 

aktów prawa europejskiego, które następnie 
przedkłada do  zatwierdzenia Parlamentowi 
i  Radzie. Komisja odpowiada też za  wpro-
wadzanie w  życie decyzji Parlamentu i  Rady. 
28. komisarzy, po  jednym z  każdego państwa 
UE, stanowi polityczne przywództwo Komisji 
przez okres ich pięcioletniej kadencji. Prze-
wodniczący powierza każdemu komisarzowi 
odpowiedzialność za określony obszar polityki. 

Sala obrad Parlamentu Europejskiego� Fot� Jakub Spurek
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Najpierw była Europejska Wspólnota Wę-
gla i  Stali, potem Europejska Wspólnota Go-
spodarcza. Do  obecnego kształtu Unia Euro-
pejska dojrzewała przez wiele lat.

II wojna światowa na  tyle spustoszyła Eu-
ropę, że  wiele jej państw swoje gospodarki 
musiało praktycznie budować od nowa. Chęć 
wyrównania poziomów w  różnych krajach 
europejskich oraz stworzenia systemu gospo-
darczego mogącego konkurować ze  Stanami 
Zjednoczonymi zadecydowały o  współpra-
cy poszczególnych państw. Zaczątkiem dzi-
siejszej Unii Europejskiej była utworzona 
w 1952 r. Europejska Wspólnota Węgla i Sta-
li. Należało do  niej 6 państw: Niemcy, Wło-
chy, Luksemburg, Belgia, Holandia i  Francja. 
Kilka lat później, w  1958  r. na  mocy trakta-
tu podpisanego w  Rzymie przekształciła się 
ona w  Europejską Wspólnotę Gospodarczą.

Nowe państwa – dalszy rozwój
W  1973  r. do  tego grona dołączyły inne 

państwa: Dania, Irlandia oraz Wielka Bryta-
nia. W  1979  r. odbyły się pierwsze wybory 
do  Parlamentu Europejskiego. W  latach 80. 
ub. wieku wspólnota została poszerzona o ko-
lejne kraje: Grecję, Hiszpanię i  Portugalię. 
Unia Europejska – pod taką właśnie nazwą, 
powstała w listopadzie 1993 r. na mocy trak-
tatu z  Maastricht. Dwa lata później do  Unii 
przystąpiły: Finlandia, Austria i  Szwecja. 

Euro (€) jest oficjalną walutą w 18 spośród 
28 państw członkowskich Unii Europejskiej. 
Codziennie używa jej około 334 milionów 
ludzi. Jako „wirtualny pieniądz” (do  celów 
płatności bezgotówkowej) zostało wprowa-
dzone 1 stycznia 1999 roku, monety i bank-
noty euro weszły do użycia trzy lata później, 
1 stycznia 2002 roku. Państwa, których oby-
watele posługują się wspólną walutą euro na-
leżą do tak zwanej strefy euro. Nie wszystkie 

Historia Wspólnoty – jak to się zaczęło?

Strefa euro – wspólna waluta

Fot� Paweł Kicowski

Jednym z  ważniejszych wydarzeń w  historii 
wspólnoty było wprowadzenie wspólnej wa-
luty euro. W  2002  r. zaczęła ona obowiązy-
wać w  11 krajach. Kolejny przełom nastąpił 
1  maja 2004  r., kiedy do  struktur europej-
skich dołączyły kraje byłego bloku wschod-
niego i byłe republiki Związku Radzieckiego: 
Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry, Czechy, 

Litwa, Łotwa i  Estonia. W  tym samym  roku 
do  wspólnoty włączyły się Cypr i  Malta, 
a 3 lata później Rumunia i Bułgaria. Obecnie 
Wspólnota liczy 28  państw. Ostatnim, które 
wstąpiło do Unii była Chorwacja (w 2013 r.). 
Zacieśnienie współpracy w ramach UE przy-
nosi kolejny krok milowy – wejście w  życie 
1 grudnia 2009  r. Traktatu Lizbońskiego. 
Wcześniej ratyfikowały go wszystkie państwa 
członkowskie. 

Robert Bartosewicz

28 KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ
KRAJ ROK PRZYSTĄPIENIA

Austria (1995)
Belgia (1952)
Bułgaria (2007)
Chorwacja (2013)
Cypr (2004)
Czechy (2004)
Dania (1973)
Estonia (2004)
Finlandia (1995)
Francja (1952)
Grecja (1981)
Hiszpania (1986)
Holandia (1952)
Irlandia (1973)
Litwa (2004)
Luksemburg (1952)
Łotwa (2004)
Malta (2004)
Niemcy (1952)
Polska (2004)
Portugalia (1986)
Rumunia (2007)
Słowacja (2004)
Słowenia (2004)
Szwecja (1995)
Węgry (2004)
Wielka Brytania (1973)
Włochy (1952)

KRAJE KANDYDUJĄCE
Była Jugosłowiańska Republika Macedonii
Czarnogóra
Islandia
Serbia
Turcja

kraje wspólnoty do niej należą. Dania i Wiel-
ka Brytania zostały zwolnione z uczestnictwa 

w strefie euro, podczas gdy inne kraje muszą 
jeszcze spełnić warunki przyjęcia wspólnej 
waluty. Gdy będą gotowe ich krajową walutę 
zastąpi euro.

Dziś do sfery euro należą: Austria, Belgia 
Cypr, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, 
Hiszpania, Holandia Irlandia, Luksemburg, 
Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja, 
Słowenia, Włochy.
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