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PROGRAM JEAN – CLAUDE’A JUNCKERA 
NA RZECZ ZATRUDNIENIA, WZROSTU, SPRAWIEDLIWOŚCI 

ORAZ ZMIAN DEMOKRATYCZNYCH

1. Pobudzenie zatrudnienia, wzrostu i inwestycji.

2. Połączony jednolity rynek cyfrowy.

3. Stabilna unia energetyczna z perspektywiczną polityką 
w kwestii zmiany klimatu.

4. Pogłębiony i bardziej sprawiedliwy rynek wewnętrzny oparty 
na wzmocnionej bazie przemysłowej.

5. Pogłębiona i bardziej sprawiedliwa unia gospodarcza i walutowa.

6. Rozsądna i wyważona umowa o wolnym handlu ze Stanami Zjednoczonymi.

7. Obszar sprawiedliwości i przestrzegania praw podstawowych, którego 
podstawą jest wzajemne zaufanie.

8. W kierunku nowej polityki w dziedzinie migracji.

9. Silniejsza pozycja na arenie międzynarodowej.

10. Unia demokratycznych zmian.

10 
priorytetów



STRATEGIA JEDNOLITEGO RYNKU
 
Starania Komisji Europejskiej zmierzają do:
•  pobudzenia inwestycji, 
•  zwiększenia konkurencyjności i dostępu do finansowania, 
•  zapewnienia prawidłowego funkcjonowania wewnętrznego rynku energii, 
•  pełnego wykorzystania możliwości jednolitego rynku cyfrowego. 

Jednolity rynek umożliwia swobodny przepływ towarów, usług, kapitału i osób. 
Stwarza szanse dla przedsiębiorców i firm, zapewniając jednocześnie konsumentom 
szerszy wybór i niższe ceny. Pozwala obywatelom podróżować, mieszkać, pracować 
i studiować w dowolnym miejscu.

PARTNERSTWO HANDLOWO-INWESTYCYJNE
 
Komisja Europejska prowadzi działania, aby: 
•  zagwarantować mniejszym przedsiębiorstwom pełne korzyści,
•  promować wolną i uczciwą konkurencję, w tym przepisy zapobiegające  zmowom   
   przedsiębiorstw w celu ustalania cen lub nadużywania pozycji rynkowej, 
•  pomóc przedsiębiorstwom zaoszczędzić czas i pieniądze dzięki uproszczeniu 
   formalności celnych,
•  umożliwić przedsiębiorstwom dostęp do zrównoważonej energii oraz potrzebnych 
   surowców,
•  chronić własność intelektualną unijnych przedsiębiorstw,
•  zapewnić, by zrównoważony rozwój był centralnym elementem porozumienia.

 
POBUDZENIE ZATRUDNIENIA I WZROSTU INWESTYCJI

Najważniejsze zadania w tym priorytecie to:
•  plan inwestycyjny dla Europy,
•  wspieranie państw członkowskich,
•  inwestowanie w ludzi,
•  badania naukowe i innowacje,
•  wykorzystanie potencjału gospodarczego w dziedzinie rolnictwa i oceanów.

Wybrane 
priorytety



Święto Parku Mużakowskiego, 28 maja 2016 r.
XIX-wieczny Park Mużakowski  to jedno z najrozleglejszych historycznych założeń 
parkowych w Europie, w którym zrealizowany został program kompozycyjny 
krajobrazowego parku angielskiego. Należy do najwybitniejszych osiągnięć europejskiej 
sztuki ogrodowej. Park jest na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. 

Dni Kultury Studenckiej – Bachanalia w Zielonej Górze, 16-21 maja 2016 r.
 Kilkudniowe święto wszystkich studentów, obejmujące wiele wydarzeń: począwszy od 
happeningów, spotkań, dyskusji, eventów poprzez zmagania sportowe, na koncertach 
gwiazd kończąc.

Mieszczański Jarmark Produktów Regionalnych we Wschowie, 
21-22 maja 2016 r.
Jest to kulinarne święto z tradycyjnymi produktami. Odbywają się pokazy 
kulinarne, warsztaty gotowania, pokazywane są filmy o tematyce kulinarnej, 
a wszystko przy muzyce i zabawie.

Lubuskie Lato Filmowe w Łagowie, 26 czerwca – 3 lipca 2016 r.
To coroczne, kilkudniowe święto miłośników kina w urokliwym Łagowie. Odbywają się 
projekcje filmów, dyskusje oraz liczne imprezy towarzyszące.

NAJWIĘKSZE I NAJCIEKAWSZE 
WYDARZENIA KULTURALNE I REKREACYJNE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM

W tych miejscach można będzie spotkać konsultantów Punktu Informacji 
Europejskiej Europe Direct – Zielona Góra i porozmawiać na temat 10 priorytetów 
Junckera oraz funkcjonowania Unii Europejskiej.



Święto Czekolady w Kargowej, 4-5 czerwca 2016 r.
To największe święto czekolady w Polsce. Mieszkańcy i turyści mogą próbować 
specjalnie przygotowanych słodkości, oglądać wystawy i występy oraz zwiedzić 
miejscową fabrykę słodyczy.

Festiwal Przystanek Woodstock w Kostrzynie nad Odrą, 14-16 lipca 2016 r.
Festiwal muzyczny jest podziękowaniem dla wolontariuszy kwestujących dla Fundacji 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ta otwarta impreza przyciąga mieszkańców 
Polski i zagranicy.

Dni Ziemi Żarskiej, 26-28 sierpnia 2016 r.
Trzydniowe święto organizowane jest z myślą o mieszkańcach Żar oraz turystach w celu 
integracji lokalnej społeczności oraz promowania miasta. Impreza plenerowa oferuje 
uczestnikom różnorodne aktywności, są koncerty, pokazy, spektakle, konkursy, wystawy.

Turniej rycerski o Pierścień Księżnej Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim, 
17-18 września 2016 r.
Impreza odbywa się na Zamku Piastowskim i na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń 
kulturalnych. Do specjalnie zbudowanej na czas święta wioski rycerskiej zjeżdżają zaprzy-
jaźnione bractwa rycerskie, które biorą udział w pokazach, turnieju bojowym 
i łuczniczym oraz inscenizacji zdobywania zamku. Z roku na rok, turniej cieszy się coraz 
większym zainteresowaniem widzów.

Winobranie w Zielonej Górze, 3-11 września 2016 r.
Największa w regionie impreza kulturalna. Swoim charakterem nawiązuje do tradycji 
winiarskich Zielonej Góry. Odbywa się tradycyjny jarmark, na który zjeżdżają wystawcy 
z całej Polski. Otwarte są wesołe miasteczka, osobno dla młodszych i starszych dzieci. 
Codziennie są koncerty. Uwagę tłumów skupia zwłaszcza efektowny korowód, który 
przechodzi ulicami miasta.



Przygotowane przedsięwzięcia odnoszą się do 
priorytetów tematycznych określonych przez Jean 
– Claude’a Junckera oraz priorytetów wskazanych 
w strategii „Europa 2020”:

• Dzień Europy z licznymi działaniami 
promującymi priorytety Junckera,
• konferencja dotycząca wykorzystania nowocze-
snych technologii w procesie nauczania,
• promocja wolontariatu oraz uwrażliwienie na 
spawy związane z uchodźcami (lekcje dla 
młodzieży, spotkania ze studentami),
• konkursy plastyczny oraz radiowy, 
promujące 10 priorytetów Junckera,
• warsztaty promujące europejski numer 
alarmowy 112,
• szkolenia z zakresu unijnych dotacji na 
otworzenie działalności gospodarczej, organizacja 
warsztatów z pisania wniosków,
• piknik z rodzinnym biegiem terenowym 
promujący kulturę i tradycje krajów Unii 
Europejskiej, zdrowy styl życia, turystykę i walory 
przyrodnicze województwa lubuskiego, 
to zachęta do aktywnego spędzania czasu 
wolnego,
• promowanie regionalnych atrakcji turystycznych.

Ponadto w 2016 roku organizowane są lekcje 
europejskie, pogadanki, wykłady kierowane, 
zarówno do dzieci, jak i dorosłych, które dotyczą 
praw wynikających z bycia Polakiem – 
Europejczykiem, m.in. w sprawach swobody 
podróżowania, kształcenia i zatrudniania 
w granicach UE.

Plany
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Wiedza

To politycznie niezależny organ 
wykonawczy Unii Europejskiej.
Jako jedyna jest odpowiedzialna 
za opracowywanie wniosków 
dotyczących  nowych aktów 
prawa unijnego.
Reprezentuje wspólne interesy 
UE.

KOMISJA EUROPEJSKA – NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Przedstawia wnioski dotyczą-
ce nowych przepisów 
Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie Unii Europejskiej
Czuwa nad właściwym 
przestrzeganiem prawa UE 
przez państwa członkowskie.
Chroni interesy UE i jej 
obywateli w kwestiach, 
którymi nie można zająć się 
skutecznie na szczeblu 
krajowym. 

Wraz z Radą Unii Europejskiej 
i Parlamentem Europejskim 
określa priorytety dla 
wydatków UE.
Przygotowuje roczny budżet do 
zatwierdzenia przez PE i Radę.
Wraz z Trybunałem Sprawiedli-
wości jest odpowiedzialna za 
zapewnienie właściwego 
stosowania przepisów unijnych 
we wszystkich państwach 
członkowskich.

Występuje w imieniu państw UE na 
forum organizacji międzynarodo-
wych, w szczególności w kwestiach 
dotyczących polityki handlowej i 
pomocy humanitarnej.
W imieniu UE negocjuje również 
umowy międzynarodowe.
Określenie „Komisja” odnosi się 
zarówno do 28 komisarzy, jak i do 
samej, szerzej rozumianej, instytucji.



Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej 
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Zapraszamy do współpracy. Więcej informacji o wydarzeniach 
opisanych w folderze będzie można znaleźć na naszej stronie 
internetowej i na profilu na FB.

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Zielona Góra
w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim
ul. Podgórna 7, pok. 143
65-057 Zielona Góra
tel. 068 45 27 144
fax 068 4527 180

europedirect-zielonagora@lubuskie.uw.gov.pl
www.europedirect-zielonagora.lubuskie.uw.gov.pl
www.facebook.com/EDZielonaGora

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Zielona Góra 
czynny jest od poniedziałku do piątku, w godz. od 7.30 do 15.30.

W celu uzyskania informacji na temat Unii Europejskiej poza godzinami 
pracy Punktu można korzystać ze specjalnej infolinii pod bezpłatnym 
numerem: 00 800 67 89 10 11.


