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· PARLAMENT EUROPEJSKI

ubezpieczeń społecznych. Kryzys gospodarczy dodatkowo pogorszył
sytuację i uwydatnił naglący charakter problemu. W zaistniałej

W czerwcu 2010 r. rozpoczął się drugi rok kadencji Danuty
Jazłowieckiej w Parlamencie Europejskim. Podczas pierwszego roku
prac w komisjach EMPL (Zatrudnienia i Sprawy Socjalne) oraz ECON
(Sprawy Gospodarcze i Monetarne) a także w Delegacji ds. Relacji
z Chińską Republiką Ludową oraz ds. Relacji ze Stanami
Zjednoczonymi, Danuta Jazłowiecka zdobyła wiele nowych
doświadczeń oraz nabyła wiedzę na temat funkcjonowania
Parlamentu Europejskiego w praktyce. Przyniósł wiele ciekawych i
ważnych z punktu widzenia Polski tematów. Poniżej prezentujemy
zagadnienia,
nad
którymi
Posłanka
rozpoczęła
prace
i którymi będzie zajmowała się w najbliższej przyszłości.

sytuacji Komisja Europejska opublikowała 7 lipca br. Zieloną Księgę
na rzecz adekwatnych, stabilnych i bezpiecznych systemów
emerytalnych w Europie. Głównym zadaniem Zielonej Księgi w
sprawie emerytur jest zgromadzenie opinii na temat czy i jak należy
dostosować unijne przepisy, aby pomóc państwom członkowskim w
zapewnieniu adekwatnych i stabilnych emerytur dla obywateli UE.
Na podstawie uzyskanych odpowiedzi Komisja podejmie decyzje, co
do dalszych kroków - jedną z możliwości jest opublikowanie Białej
Księgi lub podjęcie oddzielnych inicjatyw legislacyjnych w
wybranych obszarach.
Posłanka Danuta Jazłowiecka pracuje nad Zieloną Księgą w komisji
EMPL i ECON. W komisji ECON posłanka została wyznaczona na

Komisja EMPL - Zatrudnienie i sprawy socjalne

sprawozdawcę cienia z ramienia grupy EPP. W obu komisjach
Zielona Księga na rzecz emerytur - zapewnienie bezpiecznej
przyszłości obywatelom UE

europosłowie zastanawiają się nad tym, jak poprawić efektywność

Ze względu na dłuższe życie Europejczyków i malejącą liczbę

stabilne i odpowiednio wysokie emerytury. Podczas prac posłowie

urodzeń europejskie systemy emerytalne znajdują się pod presją

zajmą się także wyjątkowo wrażliwymi kwestiami związanymi

wynikającą ze zmian demograficznych. Począwszy od 2012 r., liczba

z podwyższeniem wieku emerytalnego i wyrównaniem go dla kobiet

Europejczyków w wieku produkcyjnym zacznie spadać, a więc już

i mężczyzn. Podczas prac w Parlamencie Europejskim Posłanka

wkrótce staniemy przed poważnym problemem jak zapewnić

zabiega także o to, aby metoda liczenia długu i deficytu

wypłaty emerytom w sytuacji malejących wpływów do systemów

budżetowego w Państwach Członkowskich Unii Europejskiej

systemów emerytalnych, aby zapewnić obywatelom bezpieczne,
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w odpowiedni sposób uwzględniała koszt reform emerytalnych.

Europejskim nad przyszłością funduszu po roku 2013, kiedy to

W przypadku Polski odliczenie zadłużenia związanego z Otwartymi

przestaną obowiązywać obecne regulacje. Dokument wskazuje na

Funduszami Emerytalnymi pozwoli na kontynuowanie planu
przyjęcia wspólnej waluty.

fakt, iż dobrze funkcjonujący Fundusz Społeczny jest niezbędny do
prawidłowego wdrożenia celów Strategii 2020 oraz do walki
z kryzysem i bezrobociem. Należy jednak pamiętać, że Fundusz

Jaka przyszłość dla Europejskiego Funduszu Społecznego?
Mimo,

iż

obecna

legislacja

dotycząca

Społeczny to tylko jedno z ogniw polityki regionalnej, która poprzez
budowanie

funduszy

spójności

społecznej,

ale

także

ekonomicznej

strukturalnych obowiązywać będzie do końca 2013 roku, już dzisiaj

i terytorialnej, pozwala na budowanie silnej wewnętrznie Europy.

europejscy partnerzy rozpoczynają debatę na temat przyszłego

Dlatego tak ważne jest, aby przyszła polityka spójności opierała się

budżetu oraz kształtu polityki regionalnej. Danuta Jazłowiecka przez

na wspólnym budżecie oraz na wspólnych zasadach i instrumentach

wzgląd na swoją przynależność do komisji EMPL bierze czynny

silnie ze sobą powiązanych. Tylko taki kształt polityki pozwoli na

udział w debacie na temat przyszłości Europejskiego Funduszu

elastyczne i prawidłowe wykorzystywanie wszystkich funduszy

Społecznego.

w celu stworzenia nowych i stabilnych miejsc pracy.

Fundusz Społeczny, który funkcjonuje już od 1957 r. ma za zadanie

Podczas

pomagać Państwom Członkowskim w zwalczaniu bezrobocia

Społecznego oraz pozostałych funduszy strukturalnych Danuta

i tworzeniu nowych, stabilnych miejsc pracy. W Polsce Fundusz

Jazłowiecka promuje rozwiązania mające na celu poprawę

wdrażany jest poprzez Program Operacyjny Kapitał Ludzki, którego

efektywności projektów finansowanych ze środków europejskich.

budżet w latach 2007-2013 wynosi 11,5 mld ero. Prawie 10 mld

Według Danuty Jazłowieckiej uważnie należy przyjrzeć się celom

euro pochodzi właśnie z zasobów Europejskiego Funduszu
Społecznego, a pozostałą część stanowią środki krajowe.

Funduszu Społecznego i dostosować je do obecnych wyzwań -

rezolucję

ws.

przyszłości

Europejskiego

nad

przyszłością

Europejskiego

Funduszu

z funduszu mogłyby być np. finansowane działania zmierzające do
wydłużenia wieku emerytalnego. Należy także wzmocnić kontrolę i

Podczas Sesji Plenarnej 7 października br., Parlament Europejski
przyjął

debaty

monitoring wydawanych środków tak, aby były one kierowane do
najbardziej potrzebujących osób i regionów.

Funduszu

Społecznego. Rezolucja ta zapoczątkowała debatę w Parlamencie
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W najbliższym czasie komisja EMPL rozpocznie prace nad

Posłanka promuje także gotowość Polski do aktywnego udziału

rekomendacjami w sprawie przyszłego kształtu Europejskiego
Funduszu Społecznego.

w mechanizmie antykryzysowej pomocy dla członków strefy euro
oraz w debacie na temat przyszłości Eurogrupy. 5 października
komisja ECON przyjęła raport w sprawie komunikatu Komisji

Komisja ECON - Sprawy gospodarcze i monetarne

Europejskiej. Dzięki zabieganiem posłanki Danuty Jazłowieckiej
rekomendacje komisji ECON zawierają zapisy zwiększające rolę

Poprawa zarządzania gospodarką w Unii Europejskiej - ochrona
przed kryzysami gospodarczymi w przyszłości

Państw Członkowskich spoza strefy euro w mechanizmach
antykryzysowych oraz w debacie nad przyszłością Eurogrupy.

Debata na temat zarządzania gospodarką w UE jest

Obecnie

niezwykle aktualna, gdyż wiąże się z kryzysem finansowym

członkowie

komisji

ECON

pracują

nad

pakietem

ustawodawczym zawierającym najbardziej kompleksowe środki

i gospodarczym w Europie. Aby zapobiec podobnym kryzysom

wzmocnienia zarządzania gospodarczego w Unii Europejskiej,

w przyszłości Komisja Europejska w maju br. przyjęła Komunikat,

opublikowanym przez Komisję Europejską pod koniec września br.

w którym zaproponowała wzmocnienie koordynacji polityk
gospodarczych w UE.

Rozwiązania

zaproponowane

przez

Komisję

zmierzają

do

poszerzenia i wzmocnienia nadzoru wspólnotowego nad polityką

Przykład kryzysu w Grecji pokazał, iż sytuacja w jednym państwie

budżetową,

członkowskim może mieć negatywny wpływ na sytuację w całej Unii

strukturalnymi w Państwach Członkowskich.

Europejskiej. Z tego też powodu konieczny jest ściślejszy nadzór nad
sytuacją finansów publicznych w krajach UE oraz nad decyzjami
podejmowanymi przez poszczególne rządy. Podczas debaty
w Parlamencie Europejskim Posłanka Danuta Jazłowiecka zabiega o
to, aby wzmocnione zarządzanie gospodarcze nie było ograniczone
tylko do strefy euro, ale rozszerzone na całą Unię Europejską. Za
takim rozwiązaniem przemawiają silne powiązania gospodarcze
w całej Unii oraz perspektywa rozszerzenia Eurogrupy. Dodatkowo
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jak

również

makroekonomiczną

i

reformami

· OKRĘG WYBORCZY OPOLSKO-DOLNOŚLĄSKI

· Wizyta studyjna mieszkańców Opolszczyzny w siedzibie PE
w Brukseli;

Pierwsza połowa drugiego roku kadencji Danuty Jazłowieckiej,
rozpoczęła się w czerwcu br. i zaowocowała w regionie
i kraju następującymi wydarzeniami, których inicjatorką
i organizatorką była Eurodeputowana:

· Konkurs „Mój staż w PE” dla studentów i absolwentów
opolskich uczelni – część I;
· Udział w debacie europejskiej „Prawa człowieka –
Rozumiem – Szanuję – Przestrzegam” w ZSO w Gliwicach laureata projektu DWP-N „Dzień z Europosłem”;

· Realizacja wspólnego projektu z Radiem PLUS w Opolu
i udział w cyklicznej audycji „Unia bez tajemnic” – I etap;

· Rozstrzygnięcie Konkursu PE dla studentów polskich uczelni
– „Grupa EPL rozmawia ze studentami „Moja UE w 2020
roku”;

· Udział w debacie europejskiej w ZSE w Opolu oraz
w PG w Komprachcicach w ramach programu
edukacyjnego MSZ: Moja Szkoła w UE – Edycja „Powrót do
szkoły”;

· Spotkania z sołtysami oraz włodarzami gmin i powiatów
Opolszczyzny na temat ustawy o Funduszu Sołeckim;

· Zorganizowanie wizyt ministrów W. Sługockiego w
Kędzierzynie Koźlu i A. Zdziebły w Opolu oraz związanych
z tymi wizytami
konferencji
prasowych na temat
finansowania
i
realizacji
opolskich
inwestycji
i wykorzystania środków z programów POKL i POIiŚ;

· Śniadania Europejskie z redaktorami naczelnymi mediów
opolskich;

· Udział w spotkaniu z cyklu „Rozmowy o Europie”
z młodzieżą opolskich szkół ponadgimnazjalnych na
zaproszenie DWP-N w Opolu;

· Zorganizowanie szkoleń w powiatach Opolszczyzny
z zakresu "Skuteczne i profesjonalne kreowanie
wizerunku"
dla
pracowników
samorządowych
województwa opolskiego;

· Wizyta studyjna dziennikarzy mediów opolskich w siedzibie
PE w Brukseli;

· Uruchomienie filii Biura Poselskiego we Wrocławiu
i Wałbrzychu;
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· Spotkania ze studentami uczelni opolskich i dolnośląskich
w celu rozwijania ich zainteresowań związanych
z kierunkiem studiów oraz wychodzących poza obowiązujący
zakres nauczania. Współpraca ma mieć formę cyklu spotkań
ze studentami studiów kierunkowych na temat pracy
Eurodeputowanych, bieżących działań
Parlamentu
Europejskiego
oraz
polityki
wspólnotowej;

Nie mniej ambitne plany Posłanka ma na drugie
półrocze II kadencji, m. in. realizowane będą:
· Nawiązanie kontaktów z nowowybranymi władzami
samorządowymi województwa opolskiego;
· Kontynuacja projektu we współpracy z Radiem Plus
rozpoczętego w 2010 r. pt „Unia bez tajemnic”.
Audycja
nadawana
jest
w
każdą
sobotę
na antenie opolskiego Radia PLUS. Jest to cykl poruszający
problemy Unii Europejskiej, czyli o tym czym dziś zajmuje się
UE, a przede wszystkim jakie są jej korzenie
i źródła powstania. Materiały z audycji dostępne są na
stronach internetowych Radia Plus i Danuty Jazłowieckiej.
Planuje się, że w przyszłości zostaną także wydane w postaci
płyty CD i posłużą jako pomoc edukacyjna w szkołach na
terenie naszego województwa;

· Organizacja w kolejnych powiatach Opolszczyzny wizyt
przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
w
celu
umożliwienia
bezpośrednich
kontaktów
z beneficjentami oraz przedstawienia absorpcji środków
w województwie opolskim w zakresie programów
sektorowych: Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka i Europejskiego Funduszu Społecznego, a także
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

· Spotkania w szkołach ponadgimnazjalnych województwa
opolskiego
w
celu
rozpowszechniania
wiedzy
o Parlamencie Europejskim i Komisji Europejskiej.
W ten sposób Eurodeputowana rozpowszechnia wiedzę
o UE i ma możliwość podzielenia się z młodymi ludźmi
informacjami na temat swojej działalności w PE, a także tej
związanej z bezpośrednią aktywnością w naszym regionie.
W styczniu 2011 r. zaplanowane są spotkania w szkołach
ponadgimnazjalnych w Brzegu i Strzelcach Opolskich;

· Organizacja wizyty studyjnej do siedziby PE w Strasbourgu
dla dziennikarzy mediów opolskich - ideą wizyty będzie
szeroko rozumiane propagowanie wiedzy o Unii Europejskiej
w naszym województwie;
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· Organizacja wizyty w PE dla kolejnej grupy mieszkańców
Opolszczyzny. Podczas wizyty uczestnicy wyjazdu odwiedzą
siedzibę PE oraz wysłuchają prelekcji o roli i funkcjonowaniu
PE, a także zwiedzą również najciekawsze zabytki w Brukseli
oraz zabytkowe miasto Bruggia;

· Realizacja projektu na rzecz pomocy organizacjom
pozarządowym. Wzorem zachodnich praktyk przy Posłanka
pragnie zainteresować i zaprosić przedsiębiorców z naszego
regionu do udziału w projekcie celowego, cyklicznego
wspomagania przez nich instytucji pozarządowych, które
wyczerpały wszystkie dotychczasowe możliwości wspierania
swojej działalności;

· Kontynuacja konkursu „Mój staż w PE” – realizacja I edycji
i ogłoszenie II edycji konkursu. Dając szansę studentom i
absolwentom opolskich uczelni do bezpośredniego poznania
pracy Parlamentu Europejskiego i funkcjonowania całej
wspólnoty europejskiej oraz ewentualnego zaplanowania
swojej ścieżki zawodowej, Danuta Jazłowiecka funduje
miesięczny staż w swoim biurze w Brukseli. Stażyści są
wyłaniani w drodze konkursu, którego zasady zostały
opublikowane na stronie internetowej Europosłanki
www.jazlowiecka.pl;

www.jazlowiecka.pl

Z działaniami Eurodeputowanej Danuty Jazłowieckiej można
się również zapoznać odwiedzając stronę internetową, która
zawiera aktualne informacje oraz przydatne, głównie mediom
zdjęcia, nagrania audio i video związane z pracą Posłanki
w Parlamencie Europejskim, jak i jej okręgu wyborczym.

· Śniadanie Europejskie z dziennikarzami mediów
dolnośląskich we Wrocławiu dla usprawnienia przepływu
informacji o zadaniach i działaniach Danuty Jazłowieckiej
w Parlamencie Europejskim oraz oczekiwaniach wyborców
z całego okręgu wyborczego, z którego Danuta Jazłowiecka
startowała do Parlamentu Europejskiego;

W przypadku braku czasu na surfowanie w Internecie mają Państwo
możliwość zapisania się do Newslettera, co pozwoli na
systematyczne otrzymywanie informacji na temat bieżącej
działalności Eurodeputowanej w formie newsów, zdjęć oraz linków
do interesujących stron internetowych.
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Biura Poselskie
Posłanki do Parlamentu Europejskiego
Danuty Jazłowieckiej:

Parlament Européen
Bât. Altiero Spinelli

Biuro Poselskie
Posłanki do PE
Danuty Jazłowieckiej

ASP14E107
60, Rue Wiertz/Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
tel. +32(0)2 28 45 196 fax +32(0)2 28 49 196
danuta.jazlowiecka@europarl.europa.eu

ul. Łangowskiego 1
45-031 Opole
tel./fax 77 453 10 38
biuro.opole@jazlowiecka.pl

Biura filialne:

Filia Biura Poselskiego Posłanki do PE
Danuty Jazłowieckiej

Filia Biura Poselskiego Posłanki do PE
Danuty Jazłowieckiej

Filia Biura Poselskiego Posłanki do PE
Danuty Jazłowieckiej

ul. Oławska 2
50-123 Wrocław

ul. Jana Pawła II 36
47-220 Kędzierzyn-Koźle

ul. Słowackiego 26
58-300 Wałbrzych
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