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Komisja Europejska  
– informacje ogólne 

• Rola: Wspiera ogólne interesy UE, przedkładając 
wnioski ustawodawcze, egzekwując prawo oraz 
realizując politykę i wykonując budżet UE. 

• Członkowie: Zespół (tzw. kolegium) komisarzy,             
po jednym z każdego kraju UE  

• Przewodniczący: Jean-Claude Juncker 

• Rok ustanowienia: 1958 

• Siedziba: Bruksela (Belgia) 



Komisja Europejska - zadania 

• Przedkładanie nowych wniosków ustawodawczych 

• Zarządzanie polityką UE i przydział środków 
finansowych 

• Egzekwowanie prawa europejskiego 

• Reprezentowanie UE na arenie międzynarodowej 



Komisja Europejska - skład 

• Komisji składa się z 27 komisarzy* - po jednym                
z każdego państwa UE  

• W skład kolegium komisarzy wchodzą: 
przewodniczący, siedmiu wiceprzewodniczących oraz 
20 komisarzy odpowiedzialnych za poszczególne 
dziedziny polityki 

• Przewodniczący Komisji decyduje o przydziale tek 
(obszarów polityki) poszczególnym komisarzom 

 
*Po referendum w sprawie członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej, z pełnienia funkcji 
zrezygnował Jonathan Hill, odpowiedzialny za stabilność finansową, usługi finansowe i unię rynków 
kapitałowych 



Komisja Europejska - skład 



Priorytety Komisji Europejskiej 

1. Miejsca pracy, wzrost 
gospodarczy i inwestycje 

2. Jednolity rynek cyfrowy 

3. Unia energetyczna             
i przeciwdziałanie 
zmianom klimatu 

4. Rynek wewnętrzny 

5. Unia gospodarcza              
i walutowa 

6. Umowa o wolnym 
handlu UE-USA 

7. Sprawiedliwość i prawa 
podstawowe 

8. Imigracja 

9. Pozycja UE na arenie 
międzynarodowej 

10. Demokratyczne zmiany 



Odpowiedzialni komisarze 

Valdis Dombrovskis Jyrki Katainen  

 



Priorytety Komisji Europejskiej 

Moim absolutnym priorytetem jako 
przewodniczącego Komisji będzie 

zwiększenie konkurencyjności Europy            
i pobudzenie inwestycji w celu tworzenia 

miejsc pracy. 

 

 

 

Jean-Claude Juncker,  

wytyczne polityczne z 15 lipca 2015 r. 

 



Obszary 

• Plan inwestycyjny 

• Semestr europejski 

• Gospodarka cyrkulacyjna 

 



Dziesięć priorytetów, jeden cel: 
PRZYWRÓCENIE ZATRUDNIENIA, 

WZROSTU I INWESTYCJI  

Źródło: Komisja Europejska 

Stawianie czoła 
wyzwaniom 
globalnym 

Pobudzanie 
ożywienia 

Pobudzanie  
tworzenia miejsc 
pracy 



Film 

Film: Plan inwestycyjny dla Europy - czyli jak 
dźwignąć gospodarkę 
Źródło: 
https://www.youtube.com/watch?v=zi9BwSkWru0 
Pytania: 
-    Dlaczego UE potrzebuje inwestycji? 
- Co to jest Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji 

Strategicznych? 
- Do kogo mają trafić środki z EFSI? 
- Na jakie projekty zostanie przeznaczone 75% 

środków? 
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Plan inwestycyjny w skrócie 

• Usunięcie przeszkód dla inwestycji 

• Zapewnienie widoczności i pomocy 
technicznej projektom inwestycyjnym 

• inteligentniejsze wykorzystanie nowych         
i istniejących zasobów finansowych 



Plan inwestycyjny w skrócie 

W planie przewidziano trzy rodzaje działań, 
które mają pomóc w realizacji tych celów: 

• pozyskanie w ciągu trzech lat dodatkowych 
środków na inwestycje na kwotę co najmniej 
315 mld euro 

• wspieranie inwestycji w gospodarkę realną 

• stworzenie warunków sprzyjających 
inwestycjom 



Plan inwestycyjny w skrócie 

Obszary docelowe obejmują: 
• transport, energię i sieci 
szerokopasmowe 
• kształcenie, badania                   
i innowacje 
• energię ze źródeł 
odnawialnych i efektywność 
energetyczną 
• projekt na rzecz wsparcia 
zatrudnienia młodzieży 
• MŚP i przedsiębiorstwa           
o średniej kapitalizacji 



Ekologiczna 
celulozownia 

Modernizacja 
szpitali 

Przemysł 
stalowy 

Sieci dystrybucji 
gazu 

Badania medyczne  

Energia i  
uzdatnianie wody 

Efektywność 
energetyczna 

Rozwój  
ośrodków 
opieki 
zdrowotnej 

Energia ze źródeł 
odnawialnych 

9 projektów prefinansowanych przez 
Europejski Bank Inwestycyjny przed 
oficjalnym uruchomieniem 
Europejskiego Funduszu na rzecz 
Inwestycji Strategicznych 

Źródło: Komisja Europejska 



Pytania? Wątpliwości?  
Skontaktuj się z PIE ED-Rzeszów! 

 

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Rzeszów  

ul. Sucharskiego 2 

35-225 Rzeszów 

tel. 0048 17 866 01 02 

www.europedirect-rzeszow.pl 

Facebook: www.facebook.com/EDRzeszow 

Twitter: www.twitter.com/EDRzeszow 

YouTube: www.youtube.com/EuropeDirectRzeszow 

  

Masz pytanie na temat Unii Europejskiej? 

Zadzwoń: 00 800 6 7 8 9 10 11 

Sprawdź: ec.europa.eu/europedirect 
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