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09-10.05.2018 ‒ w Budapeszcie odbyło
si㶝 spotkanie organizacji zwi㶁zkowych w ramach Grupy Wyszehradzkiej, zorganizowane przy pomocy Friedrich Ebert Foundation.
Wydarzenie było okazj㶁 do przedstawienia
najwa㶊niejszych spraw politycznych w poszczególnych pa㶠stwach w kontek㶄cie działa㶠 zwi㶁zków zawodowych. Przyj㶝to m.in.
stanowisko dotycz㶁ce konieczno㶄ci likwidacji
istniej㶁cych w pa㶠stwach Unii Europejskiej
wyra㶈nych ró㶊nic w wynagrodzeniach, co ma
wiele negatywnych skutków gospodarczych
i społecznych.

| 17.05.2018 - Komisja Europejska skierowała pozwy do Trybunału Sprawiedliwo㶄ci Unii
Europejskiej (TSUE) wobec Niemiec, Francji,
Rumunii, W㶝gier, Włoch oraz Wielkiej Brytanii. Powodem było podj㶝cie niewystarczaj㶁cych działa㶠 dotycz㶁cych poprawy jako㶄ci
powietrza. Według szacunków Komisji Europejskiej, przez zanieczyszczone powietrze
rocznie umiera na terenie UE nawet 400 tys.
ludzi. Ustanowione w 2005 i 2010 r. cele do-

tycz㶁ce ograniczenia ilo㶄ci szkodliwych substancji unosz㶁cych si㶝 w powietrzu w a㶊
23 pa㶠stwach członkowskich wci㶁㶊 pozostaj㶁
głównie na papierze.

|

24.05.2018 - Komisja Europejska przedstawiła zalecenia dla poszczególnych krajów na
2018 r., w których zawarła wytyczne dotycz㶁ce polityki gospodarczej na okres najbli㶊szych
12-18 miesi㶝cy. Według zalece㶠, Polska powinna ograniczy㶛 wzrost wydatków publicznych, nadal poszerza㶛 dost㶝p do rynku pracy
m.in. dla kobiet z dzie㶛mi oraz zach㶝ca㶛 do
bli㶊szej współpraca biznesu z jednostkami
badawczymi.

|

22.05.2018 - Pa㶠stwa członkowskie UE
ostatecznie zatwierdziły nowe warto㶄ci docelowe w zakresie recyklingu i składowania
odpadów, które wyznaczaj㶁 wiarygodn㶁
i ambitn㶁 drog㶝 do lepszego gospodarowania odpadami w Europie. Dzi㶝ki wdra㶊aniu
nowych przepisów, w ci㶁gu najbli㶊szych lat
UE stanie si㶝 liderem w gospodarowaniu opa-
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dami i recyklingu, co jest drog㶁 do stworzenia gospodarki o obiegu zamkni㶝tym. Nowe
przepisy wejd㶁 w 㶊ycie 20 dni po ich opublikowaniu w Dzienniku Urz㶝dowym Unii Europejskiej.

|

25.05.2018 - we wszystkich pa㶠stwach
członkowskich Unii Europejskiej zacz㶝ło
obowi㶁zywa㶛 tzw. ogólne rozporz㶁dzenie
o ochronie danych osobowych (RODO).

|

28.05.2018 ‒ Komisja Europejska proponuje wprowadzenie nowych przepisów obejmuj㶁cych 10 produktów, które najcz㶝㶄ciej

za㶄miecaj㶁 europejskie pla㶊e i morza, w tym
plastikowe patyczki kosmetyczne, sztu㶛ce,
talerze, słomki, mieszadełka do napojów i patyczki do balonów.

|

31.05.2018 - z okazji 㵼wiatowego Dnia
bez Papierosa, komisarz ds. zdrowia i bezpiecze㶠stwa 㶊ywno㶄ci Vytenis Andriukaitis wydał
o㶄wiadczenie, w którym wyraził zaniepokojenie faktem, 㶊e od 2014 r. wska㶈nik palenia
w UE utrzymuje si㶝 na niezmienionym poziomie 26%, a odsetek palaczy w㶄ród osób młodych wzrósł do 29%.
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