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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 

Jyrki Katainen  Valdis 
Dombrovskis  

Elżbieta 
Bieńkowska 

Marianne 
Thyssen 



Priorytety Komisji Europejskiej 

Aby poprawić finansowanie gospodarki, 
powinniśmy nadal rozwijać i integrować 

rynki kapitałowe. Obniżyłoby to koszt 
pozyskania kapitału, zwłaszcza dla MŚP,              

i pomogłoby w zmniejszeniu naszej ogromnej 
zależności od finansowania bankowego. 

Zwiększyłoby to również atrakcyjność Europy 
jako miejsca do inwestowania. 

 

Jean-Claude Juncker,  

wytyczne polityczne z 15 lipca 2015 r. 

 



Rynek wewnętrzny 

• Rynek wewnętrzny UE jest rynkiem jednolitym, na którym 
zapewniony jest swobodny przepływ towarów, usług, kapitału      
i osób oraz na którym europejscy obywatele cieszą się swobodą 
życia, pracy, nauki i prowadzenia działalności 

• Jednolity rynek, od chwili utworzenia w 1993 r., otworzył się 
bardziej na konkurencję, stworzył nowe miejsca pracy                     
i zlikwidował wiele barier handlowych 

• Akt o jednolitym rynku, który przedstawiono w dwóch 
częściach, z 2011 i 2012 r., obejmuje wniosek o dalsze 
wykorzystywanie możliwości, jakie daje jednolity rynek, w celu 
pobudzenia zatrudnienia i zwiększenia zaufania wobec 
europejskich przedsiębiorstw 

 

/ 



Obszary 

• Strategia jednolitego rynku 

• Mobilność pracowników 

• Unia rynków kapitałowych 

• Plan działań dla lepszego systemu 
opodatkowania korporacji 

 



Czym jest Unia rynków 
kapitałowych? 

 

Unia Rynków Kapitałowych jest patchworkiem inicjatyw 
mających na celu rozwijanie w Europie finansowania 

pochodzącego spoza banków (z tzw. „równoległego systemu 
bankowego”) i finansowania poprzez rynki kapitałowe, ze 

szczególnym naciskiem położonym na finansowanie 
infrastruktury i MŚP. 



Unia rynków kapitałowych  
w skrócie 

ANNA jest przedsiębiorcą i ma 
świetny pomysł, na który 

poszukuje środków. 

PAUL ma 
oszczędności, 

które chce 
zainwestować 

Ponieważ pochodzą z różnych krajów UE, 
potrzeby Anny w zakresie finansowania                 
i pieniądze Paula nigdy się nie spotkają. 



Rynki kapitałowe w Unii 
zmniejszają się  

Znaczny spadek łącznej kapitalizacji 
rynku akcji w latach 2007–2013 
 

2007 r. w UE: 85% PKB 

2013 r. w UE:  
64 % PKB 

1992 r.: 21 % PKB 

Maleje udział środków prywatnych w 
kapitale wysokiego ryzyka 

Środki  
prywatne  
 Środki 
publiczne 

Finansowanie średnich 
przedsiębiorstw  

przez rynki kapitałowe 

USA 

UE 



Powiązać inwestorów  
i oszczędzających ze wzrostem 

gospodarczym 

• Zwiększenie możliwości 
finansowania 

 
 
 
• Więcej możliwości dla 

inwestorów 
 
 
 
• Zachęta dla inwestycji 

transgranicznych 

-> Dyrektywa w sprawie prospektu emisyjnego zapewni 
inwestorom jasne informacje 
 
-> Regulacja w sprawie kapitału wysokiego ryzyka 
umocni wzrost gospodarczy 
 
 
-> Ramy regulacyjne dotyczące rynków sekurytyzacji 
 
-> Przepisy dotyczące towarzystw ubezpieczeniowych 
doprowadzą do zwiększenia inwestycji 
 
-> Długotrwałe problemy strukturalne: niewypłacalność, 
przepisy dotyczące zabezpieczeń i papierów 
wartościowych, dane kredytowe dla MŚP oraz 
przeszkody podatkowe 
 



Priorytety Komisji Europejskiej 

Nasz rynek wewnętrzny musi być bardziej 
sprawiedliwy.  Nie naruszając kompetencji państw 
członkowskich w kwestii systemów opodatkowania, 
powinniśmy jednak bardziej zdecydowanie walczyć 

z uchylaniem się od opodatkowania                                    
i oszustwami podatkowymi, tak by wszyscy 

wnosili swój uczciwy wkład. 

 

Jean-Claude Juncker,  

wytyczne polityczne z 15 lipca 2015 r. 

 



Dlaczego należy zreformować 
system podatkowy?  

Przestarzałe opodatkowanie osób prawnych  
opracowane w latach trzydziestych 

Niedostosowany do cyfrowego, zglobalizowanego  
otoczenia biznesowego 

Sztywny – wymagana jednomyślność państw  
członkowskich w kwestiach podatkowych 

Rynek dla obywateli i przedsiębiorstw 

Zakłócenia konkurencji dla przedsiębiorstw,  
które płacą należne podatki 

Brak pewności prawa i obciążenia  
administracyjne 

Miliardowe straty państw członkowskich 

Niedopuszczalna sytuacja osłabiająca europejski model gospodarczy i społeczny 



Unia walczy z korporacjami 

STARBUCKS płacił w Holandii efektywną  
stawkę podatkową w wysokości 2,5%, 
zamiast  pełnej holenderskiej stawki podatku 
od osób prawnych w wysokości 25%. 

FIAT CHRYSLER FINANCE EUROPE płaci  
efektywnie w Luksemburgu stawkę ok. 
1% ,  zamiast 29%. 

W Irlandii Apple 
płacił zaledwie ok. 
1 proc. podatku, 
przy 
obowiązującej 
regularnie stawce 
12,5 proc.  



Praca z tekstem 

Tekst: KE chce, by korporacje ujawniały podatki w UE i 
rajach podatkowych 
Źródło: PAP 
Pytania: 
- Jakie są cele planowanej dyrektywy? 
- Co sprawiło, iż UE chce, aby informacje dotyczące spraw 

podatkowych były udostępniane ich opinii publicznej? 
- Co to są raje podatkowe? 
- Dlaczego tak ważne jest, aby korporacje płaciły podatki 

na takich samych zasadach jak inne podmioty? 



Dla zainteresowanych 
 

Posłuchaj: 
http://www.polskieradio.pl/42/

4393/Artykul/1466825,Unia-
Rynkow-Kapitalowych-ma-

dynamizowac-gospodarke-UE 



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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