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POLITYKA SPÓJNOŚCI 
Przyszłość polityki spójności w Polsce 
 

 
 

- Chcemy osiągnąć większe powiązanie funduszy polityki spójności z Semestrem Europejskim – 

deklarowali w Warszawie Marc Lemaître, Dyrektor Generalny ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej 

oraz Joost Korte, Dyrektor Generalny ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia 

Społecznego. Przedstawiciele Komisji Europejskiej zaprezentowali strategiczne cele 

inwestycyjne dla Polski w ramach polityki spójności na lata 2021-2027. 

Polityka spójności UE istotnie przyczyniła się do stabilnego wzrostu PKB, którym Polska cieszy 

się od piętnastu lat. Infrastruktura taka jak drogi ekspresowe, linie kolejowe, lotniska czy 

inwestycje w transport zbiorowy np. druga linia metra w Warszawie to prawdopodobnie 

najbardziej widoczne efekty tej polityki.  

Szczegóły dotyczące przyszłości polityki spójności w Polsce można znaleźć >>>tutaj.

 

ZAMIAST SŁÓW                                                                                                                                          

Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet! 
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ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO                                                                                                                    
Europa bezpiecznych dróg 
 

 

Systemy informujące o senności kierowcy, utrzymujące pojazd na pasie ruchu i alarmujące                        

o niebezpieczeństwie na drodze – takie rozwiązania mają być montowane w pojazdach 

samochodowych sprzedawanych na rynku UE od 2022 r. Instytucje UE osiągnęły wstępne 

porozumienie polityczne w kwestii zmienionego rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa 

ogólnego. 

Nowe technologie dostępne na rynku mogą przyczynić się do zmniejszenia liczby ofiar 

śmiertelnych i liczby rannych na naszych drogach, za które w 90 proc. odpowiada błąd 

człowieka. W maju 2018 r. Komisja zaproponowała, aby niektóre środki bezpieczeństwa 

pojazdów stały się obowiązkowe, w tym systemy zmniejszające niebezpieczne martwe pola w 

samochodach ciężarowych i autobusach oraz technologia, która ostrzega kierowcę w przypadku 

senności lub rozproszenia uwagi. 

Więcej informacji nt. proponowanych zmian można znaleźć >>>tutaj. 

PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT – RZESZÓW                                                         
Prezentacja raportu „Sprawozdanie krajowe 2019” 

 
 

W telegraficznym skrócie: 
 

• Kara dla Google’a  >>>tutaj.  

 

• Inicjatywa obywatelska #NewRightsNow będzie zarejestrowana >>> tutaj.  

 

• Przygotowania do twardego Brexitu trwają  >>> tutaj. 

http://www.europedirect-rzeszow.pl/
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https://ec.europa.eu/poland/news/190325_brexit_pl

