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POLITYKA SPÓJNOŚCI 
Polska otrzyma 880 mln na rozwój kolei 
 

 
W ramach polityki spójności Komisja Europejska przyjęła dwa projekty dotyczące ulepszenia 

polskiej sieci kolejowej, zwiększenia jej przepustowości oraz zagwarantowania szybkich                           

i bezpiecznych przewozów. Pierwszy projekt obejmuje modernizację korytarza kolejowego 

między Śląskiem a Łódzkiem, drugi – zakup taboru przystosowanego do przewozu kontenerów. 

Realizacja obu projektów, mających promować kolej jako czysty i ekologiczny środek transportu 

w Polsce, powinna zakończyć się do stycznia 2023 r. 

Szczegóły dotyczące projektów można znaleźć >>>tutaj.

RYNEK PRACY                                                                                                                                                                                                                                

Inauguracja Europejskiego Urzędu ds. Pracy 

 

Europejski Urząd ds. Pracy rozpoczął działalność - dwa lata od momentu, gdy przewodniczący 

Komisji Jean-Claude Juncker zapowiedział utworzenie takiej instytucji w orędziu o stanie Unii z 

2017 r. Urząd ułatwi współpracę między państwami UE, usprawni istniejące struktury i zapewni 

wsparcie operacyjne, co ma doprowadzić do skuteczniejszego wykonywania przepisów z 

zakresu prawa pracy i zabezpieczeń społecznych. 

Szczegóły >>>tutaj.

RÓWNOŚĆ                                                                                                                                                                  

Równość służy wszystkim 

Badania pokazują, że organizacje zróżnicowane pod względem płci osiągają lepsze wyniki – 

powiedział komisarz odpowiedzialny za zasoby ludzkie Günther H. Oettinger podsumowując 

osiągnięcia KE Jean-Claude’a Junckera w zakresie równości.  

Szczegóły dotyczące polepszenia sytuacji kobiet w trakcie kadencji Komisji Junckera 
można znaleźć >>> tutaj.

 

http://www.europedirect-rzeszow.pl/
http://www.facebook.com/EDRzeszow
http://www.twitter.com/EDRzeszow
https://ec.europa.eu/poland/news/191004_trains_pl
http://www.europe-direct.rzeszow.pl/?p=6450
https://ec.europa.eu/poland/news/191023_women_pl
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KOMISJA JUNCKERA 
Pan Junckera dodał Europie sił 
 

 

Do 2022 r. unijny rynek pracy wzbogaci się o 1,7 mln miejsc pracy, a PKB Unii wzrośnie o 1,8 

proc. – tak efekty planu inwestycyjnego dla Europu po 4 latach jego funkcjonowania 

podsumowuje szef Komisji Europejskiej Jaen-Claude Juncker. Polska jest w grupie tych krajów 

członkowskich, które wykorzystały najwięcej środków na inwestycje w stosunku do swojego 

produktu krajowego brutto. 

Obok bezpośredniego wpływu na wzrost zatrudnienia i PKB plan Junckera przyniesie UE 

długofalowe korzyści makroekonomiczne. Operacje realizowane w ramach planu Junckera 

stworzą milion miejsc pracy i przyczynią się do wzrostu PKB UE o 1,2 proc. w perspektywie do 

2037 r.  

Szczegóły dotyczące wpływu Planu Junckera można znaleźć  >>>tutaj. 

WSPÓŁPRACA Z EURODESK                                                                                                                                                        
Młodzież uczy się wielokulturowości w Rzeszowie 

 
 

W telegraficznym skrócie: 
 

• Nowy system środków dyscyplinarnych dla sędziów trafia do TSUE  >>>tutaj.  

 

• Chorwacja gotowa na Strefę Schengen  >>> tutaj.  

 

• Mija rok od wprowadzenia SELFIE, które pomaga szkołom ocenić i udoskonalić sposoby 

wykorzystywania technologii na potrzeby nauczania i uczenia się  >>> tutaj. 
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