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Pozycja UE na scenie międzynarodowej 
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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 

Federica 
Mogherini 

Johannes Hahn Cecilia 
Malmström 

Neven Mimica Christos Stylianides 



Priorytety Komisji Europejskiej 

Musimy skuteczniej łączyć instrumenty 
wykorzystywane do działań 

zewnętrznych Europy. Powinniśmy 
łączyć instrumenty polityki handlowej, 
pomocy rozwojowej, naszego wkładu 

w prace międzynarodowych instytucji 
finansowych i naszej polityki 

sąsiedztwa oraz stosować je według 
jednych i tych samych zasad. 

 
Jean-Claude Juncker,  
wytyczne polityczne z 15 lipca 2014 r. 
 
 



Razem lepiej? 

/ Źródło: Parlament Europejski 



Z czego wynika silna pozycja UE? 

Źródło: Komisja Europejska 

Największy blok handlowy na 
świecie i główny partner 
handlowy dla 80 państw 

Największe źródło  
i miejsce przeznaczenia  

bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych  

na świecie  

3. pod względem 
wielkości producent 

energii na świecie 

Największy darczyńca na 
świecie  

58,2 mld EUR przekazane 
przez UE  

i państwa członkowskie 

Światowe PKB 
56 246 mld EUR 

Inne 



Obszary 

/ 

• Polityka zagraniczna 

• Europejska Polityka Sąsiedztwa 

• Międzynarodowa współpraca i rozwój 

• Pomoc humanitarna i ochrona ludności 

• Handel  

• Bezpieczeństwo i obronność 

• Rozszerzanie Unii Europejskiej 



Dlaczego Unia potrzebuje silnej 
polityki zagranicznej? 

/ 

• Aby odpowiadać efektywnie na globalne 
wyzwania, włącznie z kryzysami                     
w państwach sąsiedzkich 

• Aby rozprzestrzeniać wartości 

• Aby przyczynić się do wzmacniania pokoju      
i dobrobytu na świecie 

 



Polityka zagraniczna 

/ 

• Oprócz umów bilateralnych, Unia prowadzi 139 
delegatur oraz biur w różnych częściach globu 

• Regiony: Afryka, Ameryka Łacińska i Karaiby, 
Ameryka Płn., Azja, Bliski Wschód oraz państwa 
basenu Morza Śródziemnego, Europa oraz Azja 
Centralna, Pacyfik 

• Unia prowadzi 17 misji wojskowych i cywilnych 
oraz operacji  

• UE organizuje także misje obserwacyjne 



Polityka zagraniczna 
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Iran 
UE doprowadza 

do przyjęcia 
Wspólnego 

kompleksowego 
planu działania 

z E3+3 
dotyczącego 

Iranu 
 

Bałkany 
Zachodnie, 

Bośnia                     
i Hercegowina 
Ułatwia dialog 

pomiędzy Serbią 
a Kosowem oraz 

FYROM 
Nowa inicjatywa 
na rzecz Bośni i 

Hercegowiny 
 

Ukraina 
Udzielanie 

humanitarnego, 
finansowego i 
politycznego 

wsparcia 
 

Libia i Syria 
Intensywne 

zabiegi 
dyplomatyczne 

na rzecz 
stabilności i 

trwałego 
rozwiązania 
politycznego 

 

Kuba 
Rozpoczęcie 

rozmów 
zmierzających 

do umowy 
ramowej 

 

Bliski Wschód 
UE ożywia 

kwartet 
bliskowschodni 

na rzecz 
rozwiązania 
pokojowego 

 

Źródło: Komisja Europejska 



Europejska Polityka Sąsiedztwa 

/ 

• Dotyczy niektórych spośród krajów mających z UE bezpośrednie 
wspólne granice lądowe lub morskie. Stosunki z innymi 
państwami sąsiadującymi regulują osobne umowy 

• Oferuje krajom partnerskim możliwość uczestniczenia w 
działaniach podejmowanych przez UE w ramach współpracy 
politycznej, gospodarczej, kulturalnej i w zakresie 
bezpieczeństwa 

• Oferuje krajom sąsiedzkim preferencyjne stosunki handlowe, 
udział w rynku wewnętrznym UE, ściślejsze powiązanie ich 
infrastruktury z unijną, możliwość uczestniczenia w niektórych 
programach UE oraz zwiększoną pomoc finansową i techniczną 

• Oprócz zwykłej pomocy w ramach współpracy na rzecz rozwoju 
kraje objęte EPS mogą uzyskać pomoc makrofinansową (MFA)  



Międzynarodowa współpraca  
i rozwój 

/ 

• Unia Europejska (UE) i jej państwa członkowskie są 
najhojniejszymi ofiarodawcami oficjalnej pomocy 
rozwojowej na świecie 

• W 2013 r. wydały wspólnie na pomoc rozwojową 56,5 
mld euro, czyli 52 proc. całej udzielonej pomocy 

• Unia Europejska działa w 140 krajach na całym 
świecie, dysponuje wszechstronną wiedzą fachową, 
jest postrzegana jako wiarygodna i neutralna, jeśli 
chodzi o prawa człowieka, misje obserwacji wyborów, 
sprawowanie władzy i rozwiązywanie sytuacji 
kryzysowych 



Międzynarodowa współpraca  
i rozwój 

/ 

UE  udziela pomocy krajom potrzebującym, stosując 
różne strategie: 

- Projekty, dotacje, umowy 

- Wsparcie budżetowe 

- Wsparcie sektorowe 



Pomoc humanitarna i ochrona 
ludności 

/ 

• UE udziela pomocy nadzwyczajnej ofiarom katastrof i 
konfliktów na całym świecie w reakcji na ich 
konkretne potrzeby 

• Robi to za pośrednictwem Komisji Europejskiej, a 
konkretnie Dyrekcji Generalnej ds. Pomocy 
Humanitarnej i Ochrony Ludności (ECHO).  

• Zadaniem ECHO jest niesienie pomocy cierpiącym, 
poszanowanie godności ofiar i ratowanie ludzkiego 
życia 

• Działania te są jednym z najbardziej widocznych 
przejawów solidarności jako podstawowej wartości 
UE 



Pomoc humanitarna i ochrona 
ludności 

/ 

Przykłady działań UE: 

• Syria: wielowymiarowa katastrofa humanitarna               
i kryzys bezpieczeństwa 

• Sahel: przypomnieć światu o zapomnianym kryzysie 

• Powodzie na Bałkanach: od skomplikowanej operacji 
do współpracy na szczeblu europejskim 

• Ebola w Afryce Zachodniej – reakcja UE na 
najgroźniejszy dotąd zarejestrowany wybuch epidemii 



Handel 

/ 

• UE jest największym partnerem wymiany 
handlowej na świecie – jej udział w światowym 
eksporcie i imporcie wynosi 16.5 proc. 

• UE jest największym na świecie 
eksporterem towarów i usług i oraz głównym 
rynkiem importowym dla ponad 100 krajów. 

• UE jest największym światowym obszarem 
jednolitego rynku 

• Celem polityki handlowej UE jest także ograniczenie 
pracy dzieci i pracy przymusowej, degradacji 
środowiska naturalnego, a także potencjalnej 
zmienności cenowej 



Bezpieczeństwo i obronność 

/ 

• Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony 
(WPBiO) obejmuje unijne operacje wojskowe            
i misje cywilne 

• WPBiO stanowi ramy polityczne dla wielu stałych 
struktur politycznych i wojskowych oraz operacji 
za granicą 

• WPBiO bardzo szybko ewoluuje – wynika to 
bieżącej sytuacji oraz postulatu państw 
członkowskich 



Rozszerzenie Unii Europejskiej 

/ 

Etapy 

• 1 stycznia 1973 r.: Dania, Irlandia i Wielka Brytania 
• 1 stycznia 1981 r.: Grecja 
• 1 stycznia 1986 r.: Hiszpania i Portugalia 
• 1 stycznia 1995 r.: Austria, Finlandia i Szwecja 
• 1 maja 2004 r.: Czechy, Estonia, Cypr, Łotwa, Litwa, 

Węgry, Malta, Polska, Słowacja i Słowenia 
• 1 stycznia 2007 r.: Bułgaria i Rumunia (dalszy ciąg 

piątego etapu rozszerzenia, który rozpoczął się w 
maju 2004 r.) oraz 

• 1 lipca 2013 r.: Chorwacja 
 



Rozszerzenie Unii Europejskiej 
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Stan aktualny 

• Obecnie Unia prowadzi negocjacje w sprawie przystąpienia lub 
dąży do rozpoczęcia takich negocjacji z następującymi krajami: 
Czarnogórą, Islandią, byłą jugosłowiańską republiką 
Macedonii, Serbią i Turcją 

• Bośnia i Hercegowina oraz Kosowo mają obecnie status 
„potencjalnego kraju kandydującego” 

•  Islandia złożyła wniosek o członkostwo w UE w 2009 r. i w 2010 
r. uzyskała status kraju kandydującego. Jednak w marcu 2015 r. 
rząd Islandii zażądał, aby „nie uważać Islandii za kraj 
kandydujący do członkostwa w UE” 

 



Quiz 

Tytuł: Zostań dyplomatą UE 

 

Polecenie: Przyporządkuj termin/datę/nazwę 
własną z opisem. 

 

 

 



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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