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Drodzy Europejczycy,

Między solidarnością a przymusowym długiem —
Corona stawia wyzwanie Unii Europejskiej!

Rządy i Komisja w Unii Europejskiej walczą o właściwe środki mające na celu złagodzenie gospodar-
czych i społecznych skutków pandemii w Koronie oraz uczynienie Unii Europejskiej zrównoważoną
ekologicznie i technologicznie poprzez programy inwestycji  zrównoważonych. Bez względu na to,
jakie konkretne środki zostaną podjęte na koniec, niezbędna wielkość finansowa jest gigantyczna. W
związku z tym należy również odpowiedzieć na pytanie o finansowanie - i nie można tego zrobić w
pustej przestrzeni.Różne poziomy zadłużenia, różne stopnie trudności spowodowane kryzysem, różne
struktury gospodarcze i społeczne oraz różne koncepcje tego, co w tej sytuacji oznacza „poprawnie”,
to  kamienie,  z  których musi  być  zaprojektowana  mozaika  zdolna  do  zaakceptowania  wszystkich,
rozwiązanie dla Europy. 

Jakie może być rozwiązanie, chcemy przedyskutować w kontekście kontrowersji doty-
czących różnych koncepcji finansowania.

Każdy może uczestniczyć i wypowiadać swoją opinię ustnie lub pisemnie.Językiem konferencji jest 
niemiecki.Będzie tłumaczenie symultaniczne na angielski, francuski i polski. 

Zapraszamy do logowania się!

Kiedy: Wtorek, 16.6.2020 r., godz. 19 CET
Gdzie: W Internecie „Dyskusja obywatelska Europejskiego Spotkania Obywateli”
Jak: Wideokonferencja/spotkanie za pomocą zoomu.
Link do wideokonferencji: https://uni-kassel.zoom.us/j/96148532719?pwd=YnVpY29pRHdne-
HJrdXR5NjF0ZVFVUT09
ID posiedzenia:961 4853 2719
Hasło:524679

Jak tylko spotkanie jest otwarte od 18.45 CET, można dołączyć za pomocą linku lub ID.

Zoom działa w przeglądarce, ale najlepiej go pobrać. Można to również zrobić za pośrednictwem 
linku zaproszenia.Jeśli chcesz dołączyć do telefonu, musisz zainstalować aplikację wcześniej.

Od 18.45 możesz wszystko przetestować i ustawić to dla siebie. Oczywiście pomagamy rozwiązać 
problemy, także telefonicznie +49 561 7059927 i +49 176 95886105.

Do mikrofonu:Po przystąpieniu do spotkania musisz wybrać opcję „Dołącz do audio komput-
erowego”. W tym samym oknie masz również możliwość wcześniejszego przetestowania ustaw-
ień.Podczas spotkania, mikrofon jest domyślnie wyświetlany, ale masz możliwość nawiązania kontak-
tu.Szef spotkania daje słowo i aktywuje mikrofon. 

Jeśli masz jakieś pytania z wyprzedzeniem, możesz je oczywiście również zadać e-mailem na adres 
office@kassel-ebb.eu

Z serdecznymi europejskimi pozdrowieniami dla zespołu organizującego Europejskie Spotkanie Oby-
wateli

Prof. dr Hermann Heußner


